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٤

١٢

طموح ال محدود

لمحة عن بنك أبوظبي التجاري

١٤ نظرة عامة

١٦ كلمة رئيس مجلس اإلدارة

٢٠ االستراتيجية
كلمة الرئيس التنفيذي ٢٢

٢٦ األداء

٢٨ كلمة كبير المسؤولين الماليين

٣٢ جوائز البنك خالل عام ٢٠١٨

٣٤ أعضاء مجلس اإلدارة

٤٠ اإلدارة التنفيذية

٤٧ البيانات المالية الموحدة
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة
حاكم إمارة أبوظبي

القائد األعلى للقوات المسلحة

ADCB 2018 Annual Report  022304  ADCB_Narrative_Arabic_L12  03/06/19  page 2

ADCB_Narrative_Arabic_L12.indd   2 3/6/19   2:41 AM



صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان

ولي عھد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

رئیس المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي
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يدًا بيد نجحنا في بناء

أسس راسخة
بفضل تركيزنا القوي على االستفادة من فرص النمو المتاحة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، واعتمادنا على خبرات محلية وعالمية واسعة، 

وبالعمل تحت إدارة فريق إدارة تنفيذية مستقر، أصبح بنك أبوظبي 
التجاري مؤسسة مصرفية رائدة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة 

ونتائج متميزة على األمد الطويل.

١٩٨٥

إجمالي
األصول

إصدار الصكوك من 
فئة 144A: أول 

إصدار من نوعه على 
مستوى العالم يطلقه 

بنك خليجي

٢٠٠٩
تمت الموافقة على 
إعادة شراء األسهم 
من قبل المساهمين

٢٠١٢
استحوذ البنك على 

قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد وإدارة 

الثروات في رويال بنك 
أوف سكوتالند بدولة 

اإلمارات

٢٠١٠
طرح العالمة 

الجديدة للبنك

٢٠٠٤
تأسس البنك عقب 

دمج ثالثة بنوك 
محلية في أبوظبي

١٩٨٥

طموح ال محدود

٤
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من أجل

مستقبل واعد

٢٠١٩

٢٠١٤
إطالق مبادرة “طموحة” 

األولى من نوعها في 
القطاع المصرفي في 

اإلمارات العربية المتحدة

إطالق “يوبنك” 
للخدمات المصرفية 
الرقمية، األول من 
نوعه في اإلمارات 

العربية المتحدة

٢٠١٦
إطالق برنامج “نقودي” 
لدعم اإلماراتيين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١8 

و 35 عامًا في إدارة 
شؤونهم المالية بشكل 

أفضل

٢٠١٧
إعالن عن اندماج بنك 
أبوظبي التجاري وبنك 
االتحاد الوطني ومن 

ثم استحواذ الكيان 
المصرفي الجديد على 

مصرف الهالل*

٢٠١٩
طرح العالمة 

الجديدة للبنك

٢٠١3

أكثر من ٨٩٪
نسبة الزيادة

منذ ٢٠٠٨

*خاضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٥
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طموح ال محدود

لتحقيق قيــــمناملتزمون بالتركيز على 
عمالئنــــــــا   ورؤيـــــــــتنا

ترتكز رؤيتنا - بأن نكون بنك االختيار األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة - على أسس 
راسخة تتمثل في استراتيجيتنا الطموحة والتصنيفات العالمية المتميزة التي حصلنا عليها. 
ومن خالل التزامنا بقيمنا في العمل والمتمثلة في النزاهة والرعاية والطموح واالحترام 
واالنضباط وعبر التركيز على عمالئنا في كل ما نقوم به من أعمال، أصبح بنك أبوظبي 

التجاري عالمة تجارية مرموقة يثق بها كل الشركاء.

٦
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التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

على األمد البعيد

لتحقيق قيــــمنا
   ورؤيـــــــــتنا

٧
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لألمام دوماً
ننطلق بمسيرة أعمالنا

بعد مرور عشر سنوات من العمل الدؤوب تحت إدارة فريق إدارة تنفيذية يلتزم بالعمل وفق منهج 
ثابت، نجحنا في بنك أبوظبي التجاري في تحقيق طموحاتنا وأهدافنا التي وضعناها، وتمكنا من 

تقديم األفضل لشركائنا كافة. واليوم، أصبحنا نتمتع بمكانة ريادية أهلتنا لبدء مرحلة جديدة نواكب 
فيها متطلبات واحتياجات عمالئنا في عصر الرقمنة، عبر االستثمار في التحول إلى الصيرفة الرقمية 
وتقديم خدمات مصرفية ومنتجات مالية طبقًا ألعلى المعايير العالمية. ونحرص على االبتكار دومًا 

لتعزيز التجربة المصرفية لعمالئنا وشركائنا وجعلها أكثر سرعة وسهولة وأمان.

طموح ال محدود

٨
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ال محدود
 نتحلى بطموح

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٩

ADCB 2018 Annual Report  022304  ADCB_Narrative_Arabic_L12  03/06/19  page 8ADCB 2018 Annual Report  022304  ADCB_Narrative_Arabic_L12  03/06/19  page 9

ADCB_Narrative_Arabic_L12.indd   9 3/6/19   2:42 AM



نعمل لبناء

مستقبل
أكثر إشراقًا

يمثل إندماج بنك أبوظبي التجاري مع بنك االتحاد الوطني واالستحواذ معًا على مصرف الهالل 
خطوة واثقة نحو إنشاء مؤسسة مصرفية جديدة وقوية*، األمر الذي سيتيح لنا تعزيز مكانتنا كثالث 
أكبر مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وستصبح المؤسسة الجديدة خامس أكبر 

مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنتمكن بفضل اإلمكانات الجديدة والدعم 
القوي وتدفقات االستثمار من االرتقاء بالتجربة المصرفية لعمالئنا والمساهمة بفاعلية أكثر في دفع 

عجلة النمو االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

طموح ال محدود

* تخضع لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين

١٠
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المصدر: بيانات الشركة كما بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وبيانات صافي األرباح.
تأخذ البيانات المالية األولية المفترضة لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني وبنك الهالل في االعتبار العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة

يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات 
حول عملية االندماج على الموقع اإللكتروني 

beyondambition.com

٤20 مليار درهم
إجمالي األصول

٦,٥ مليار درهم
صافي األرباح

1مليون
متوقع أن يصل عدد العمالء

إلى مليون عميل

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

١١
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يعد بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الوطنية الرائدة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويقدم مجموعة 

من المنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة 
ألكثر من ٨٨٦,000 عميل من األفراد والشركات. ومنذ 

أن تأسس في عام 19٨5 يسعى البنك للمساهمة 
بشكل فّعال في تحقيق التنمية اإلقتصادية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة ويقدم الدعم الالزم 
للمجتمع للوفاء بالتزاماته. نطمح في بنك أبوظبي 

التجاري أن نكون بنك االختيار األول في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

لمحة عن 
بنك أبوظبي 
التجاري 

المساهمة في الدخل
من العمليات

 الخدمات
المصرفية لألفراد

٪٤٣

 الخدمات
المصرفية للشركات

٪٣٣

 الخزينة
واالستثمارات

٪٢٢
إدارة العقارات

٪٢

طموح ال محدود

١ ٢
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التصنيفات االئتمانية

مجموعات قطاعات األعمال
الخدمات المصرفية لألفراد

نقدم مجموعة واسعة ومتميزة من 
المصرفية  والخدمات  المالية  المنتجات 

أحكام  مع  والمتوافق  التقليدي  بشقيها 
األفراد  من  لعمالئنا  اإلسالمية  الشريعة 

الثروات. وأصحاب 

الخدمات المصرفية للشركات

الخدمات  من  متنوعة  نقدم مجموعة 
الخدمات  منها  للشركات  المصرفية 

النقد  إدارة  وخدمات  التجارية،  المصرفية 
الشركات،  وتمويل  التجاري،  والتمويل 
من  للعمالء  المصرفية  واالستثمارات 

المالية  والمؤسسات  الحكومية  المؤسسات 
الصغيرة  والشركات  الكبرى  والشركات 

والمتوسطة.

الخزينة واالستثمارات

تشمل خدماتنا في قطاع الخزينة 
واالستثمارات خدمات صرف العمالت األجنبية 

وهي متوفرة بشقيها التقليدي والمتوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما نقدم 

مختلف منتجات أسواق المال والدخل الثابت 
ومنتجات أسعار الفائدة والمشتقات باإلضافة 

إلى حلول االستثمار وإدارة المخاطر.

إدارة العقارات

تشمل أعمالنا في مجال إدارة العقارات إدارة 
العقارات وعمليات الخدمات الهندسية التي 
تقدمها الشركات الفرعية التابعة لمجموعة 
بنك أبوظبي التجاري وهي شركة أبوظبي 

التجاري للعقارات ذ.م.م وشركة أبوظبي 
التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م.

مجموعات األعمال المساندة
مجموعة خدمات األعمال 

تفعيل  الدعم في  تساعد فرق خدمات 
بالتقنيات  الخاصة  اإلجراءات  ومتابعة 

التي  التحتية  والبنية  التشغيلية  والعمليات 
كافة  عليها  ترتكز  وفعالة  آمنة  بيئة  توفر 

أعمالنا.

الموارد البشرية

يعمل فريق عملنا في بيئة عمل احترافية 
تعلي ثقافة التميز في كافة أعمالنا وعملياتنا 

وعبر كل ما نقوم به من أعمال وما نقدمه 
من خدمات لعمالئنا من خالل االلتزام بقيمنا 

وعبر اجتذاب وتطوير والحفاظ على أفضل 
الكفاءات الوظيفية الالزمة لدعم أعمالنا 

المتنامية.

280 مليار درهم
األصول

4.840 مليار درهم
صافي األرباح

0.90 درهم
العائد األساسي لكل سهم

%17.26
نسبة كفاية رأس

المال )بازل 3(

A/A-1/
مستقر

ستاندرد أند بورز

A+/F1/
مستقر

فيتش

أكثر من

5,000
موظف

موظفون من 

84
جنسية

 49 
فرعًا في اإلمارات

376
جهاز صراف آلي

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

١ ٣
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طموح ال محدود

١ ٤

طموح ال محدود
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التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

١ ٥

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء 
مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أستهّل كلمتي 
هذه بالحديث عن األداء الجيد الذي حققه 

بنك أبوظبي التجاري خالل العام 2018. فعلى 
الرغم من التغّيرات الكثيرة التي شهدها العقد 

الماضي، سواء على مستوى القطاع المصرفي 
بشكل عام أو على مستوى بنك أبوظبي 

التجاري بشكل خاص، فقد واصلنا العمل وفق 
استراتيجية ناجحة أثبتت كفاءتها المستمرة في 

تحقيق نتائج جيدة للبنك.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

طموح ال محدود

١ ٦
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صافي األرباح
)مليار درهم(

الدخل من العمليات
)مليار درهم(

ليبلغ 4,٨4٠ مليار درهم مقارنة بنهاية العام 
2٠17، في حين سّجل صافي الدخل من 

العمليات زيادًة بنسبة 3% ليبلغ 9.1٨1 مليار 
درهم. كما حافظت جميع مقاييس األداء 

الرئيسية األخرى على مؤشرات إيجابية.

وفي الوقت الذي استفاد فيه االقتصاد 
من ارتفاع العائدات النفطية وزيادة إنتاج 

النفط إلى جانب الدعم اإلضافي الذي 
وّفرته عائدات ضريبة القيمة المضافة، ظل 

مستوى الطلب على السلع االستهالكية 
معتداًل إلى حد كبير ليحد من درجة النمو. 
وشهد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 

نموًا مستقرًا فيما ارتفع معدل النشاط 
االستثماري مع قرب نهاية العام 2٠1٨. 

وفي ظل هذه الظروف، واصلنا اتباع نهجنا 
المتحفظ مع االستمرار في التركيز على 

استراتيجيتنا.

الثقافة المؤسسية
ُتعتبر مهمة بناء وتعزيز ثقافة مؤسسية 

راسخة واحدًة من أهم المسؤوليات التي تقع 
على عاتق مجلس اإلدارة، والتي كانت على 
رأس قائمة أولوياتنا لعام 2٠1٨. وقد واصلنا 

تعزيزنا لثقافة مسؤولة تدعم قدرة موظفينا 

وإننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة 
أخرى في تاريخ البنك مع استعدادنا لالندماج 

مع بنك االتحاد الوطني واالستحواذ معًا 
على مصرف الهالل، إلنشاء مجموعة 

مصرفية رائدة من شأنها أن تؤدي دورًا مهمًا 
في دعم مسيرة النمو واالزدهار االقتصادي 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. علمًا 
أن عملية االندماج واالستحواذ مشروطة 

بالحصول على موافقة الجمعية العمومية 
والجهات التنظيمية.

وقد ساهم تركيزنا الراسخ على الحوكمة 
ونهجنا المتحّفظ في إدارة المخاطر في 

تمهيد الطريق لعملية االندماج. وكان 
لمجلس إدارة البنك دور محوري في ضمان 

االلتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل 
الممارسات العالمية المثلى وفي بناء 

الثقافة المؤسسية المتينة التي يتمّتع بها 
بنك أبوظبي التجاري، بما ساهم في حماية 

البنك من تداعيات تقلبات االقتصاد العالمي 
وتمكينه من تحقيق نمو مستدام. 

وبالرغم من استمرار التحديات االقتصادية 
خالل عام 2٠1٨، فقد حقق البنك نتائج جيدة 

أثمرت عن ارتفاع صافي األرباح بنسبة %13 

القيمة الدفترية للسهم
)بالدرهم(

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣٢٠١٧٢٠١٨

3,٨٨

4,31

4,7٦
٥,٠7

٥,47

٥,٥4

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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وزير شؤون الرئاسة، وإلى مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر 
لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة 

لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. كما أود 
التعبير عن شكري وامتناني للدعم والوالء 

اللذين أبداهما عمالء البنك طوال السنة 
وألعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة 

التنفيذية وجميع العاملين اللتزامهم 
وتفانيهم المستمرين.

ونتطّلع خالل العام 2019 إلى مواصلة العمل 
وفق هذا النهج. وفي حال تمت الموافقة 
على عملية االندماج خالل اجتماع الجمعية 
العمومية، سيتم تعيين مجلس إدارة جديد 

للبنك. وستقع على عاتق ذلك المجلس 
مسؤولية الجمع بين أفضل المقومات 

والمزايا التي تتمّتع بها المؤسستان عند 
اندماجهما. وسيكون من المهم للغاية 
لمجلس اإلدارة الجديد أن يحافظ على 

سياسة الحوكمة والثقافة المؤسسية التي 
قمنا بتطويرها، والتي شكلت بالنسبة لنا 

الركيزة األساسية لتحقيق النجاح واالرتقاء 
بمكانة البنك وترسيخ نزاهته وسمعته 

المعهودة.

ومع تبلور مالمح البنك الجديد، فإنه من 
األهمية بمكان أن يقوم مجلس إدارته 

باإلشراف على تطبيق نهج منضبط يشمل 
كافة جوانب توحيد األعمال. وسيشكل 
خفض النفقات وتعزيز كفاءة العمليات 

وضمان االنتقال السلس لحسابات العمالء 
عاماًل بالغ األهمية لبناء كيان جديد وقوي 

خالل األشهر والسنوات القادمة.

وفي ذات الوقت، سنواصل االلتزام بركائزنا 
االستراتيجية الخمس بما تتضمنه من 

أهداف، إلى جانب التزامنا بدعم جهود 
تطبيق تقنيات الصيرفة الرقمية. وبينما 

نتوقع حدوث تغييرات كبيرة خالل عام 2019، 
نحن على ثقة أن الثقافة والقيم التي مّكنت 
بنك أبوظبي التجاري من الوصول إلى هذه 

المرحلة ستبقى راسخة.

تقدير وعرفان
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني 
أعضاء مجلس اإلدارة، أنتهز هذه الفرصة 

للتعبير عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، حاكم 
إمارة أبوظبي )حفظه الله( وإلى صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تصّب في 
مصلحة عمالئنا. كما أسهم هذا النهج المّتبع 

في إرساء ركائز الثقة التي تعزز فرص نجاح 
أعمالنا واستدامتها على المدى الطويل، 
باإلضافة إلى تحقيق االمتياز في خدمة 

العمالء وترسيخ المكانة المعهودة لبنك 
أبوظبي التجاري كمؤسسة مصرفية رائدة.

ففي العام 2018، عقد مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عنه ٦1 اجتماعًا، حرص 

خاللها أعضاء المجلس على توجيه النصح 
والمشورة لفريق اإلدارة التنفيذية وتقييم 

قراراتهم في بيئة اّتسمت بالصراحة 
والشفافية. باإلضافة إلى ذلك، واصلنا 

التأكيد على أهمية الشفافية، السيما على 
مستوى التواصل مع كافة األطراف المعنية.

أرباح المساهمين
يواصل بنك أبوظبي التجاري سعيه الدؤوب 

لتحقيق أعلى العوائد لمساهميه وخالل 
العقد الماضي، سجلت األرباح الموزعة على 

مساهمينا الكرام نموًا مستمرًا. ونتيجة 
لألداء الجيد للبنك خالل العام 2018، أوصى 

مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 4٦ 
فلسًا لكل سهم وبإجمالي مبلغ 2.391 مليار 

درهم، بما يعادل 49% من صافي األرباح، 
شريطة موافقة المساهمين أثناء انعقاد 

اجتماع الجمعية العمومية.

نظرتنا المستقبلية
في ظل النمو المستمر الذي يحّققه 

بنك أبوظبي التجاري، تمّكنا من إحداث 
تحّول جذري في أنظمة البنك لتزويد 
العمالء بخيارات أوسع من المنتجات 

المصرفية لتحقيق تجربة  المالية والخدمات 
مصرفية فريدة، وفي ذات الوقت، تحقيق 
عوائد مستدامة للمساهمين على المدى 

الطويل.

عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

األرباح النقدية الموصى
بها عن كل سهم )بالدرهم(

١ ٩
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خالل العام 2018، واصلنا العمل وفق 
استراتيجية مدروسة أثبتت كفاءتها المستمرة 

في تحقيق النمو المستدام والنتائج الجيدة 
على المدى الطويل.

عالء عريقات
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
وعضو مجلس اإلدارة

كلمة
 الرئيس
 التنفيذي

طموح ال محدود
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كان العام 2018 عامًا حافاًل باإلنجازات، 
فقد سّجل خالله البنك نموًا في صافي 

األرباح بنسبة 13% مقارنة بنهاية العام 
2017، بينما حقق البنك أرباحًا قياسية 
خالل الربع األخير من عام 2018 بزيادة 
بنسبة 27% عن نفس الفترة من العام 

2017. وارتفع العائد على متوسط حقوق 
المساهمين ليصل إلى 16.3% مقارنة 

بنسبة 15% بنهاية العام 2017. كما 
نجحنا في تحقيق نمو مدروس وعوائد 

مستدامة لمساهمينا ومؤشرات أداء 
قوية، حيث نمت القروض والودائع، 

وشّكلت إيداعات العمالء في الحسابات 
الجارية وحسابات التوفير 39% من إجمالي 

ودائع العمالء.

ومنذ أن ُعِهد إليَّ بمسؤولية إدارة البنك 
قبل عشر سنوات، تمكّنا مع فريق اإلدارة 
التنفيذية وبدعم وتوجيهات السادة رئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة من بناء مؤسسة 
مالية رائدة تتمثل أولوياتها الرئيسية في 
تلبية احتياجات عمالئها والمساهمة في 

دفع عجلة نمو االقتصاد الوطني. 

يتمتع بنك أبوظبي التجاري اليوم بمكانة 
قوية وسمعة مرموقة بين منافسيه، 
نتيجة العمل المثابر والرؤية الطموحة 

المنضبط، ويتجّلى نجاحنا بحصد  والنهج 
البنك العديد من الجوائز العالمية على 

مستوى القطاع المصرفي، مدعومًا 
بإمكاناته القوية على مستوى رأس 

المال والكفاءات البشرية الموهوبة. وقد 
تمكّنا بالفعل من تحقيق نمو مضطرد 

الرغم  وعوائد مستدامة للمساهمين على 
من تقلبات االقتصاد العالمي، نتيجة 

الحوكمة  بأعلى معايير  المتواصل  التزامنا 
المؤسسي. واالنضباط 

تأتي هذه النتائج المميزة كتتويج للرؤية 
والعمل الدؤوب الذي نبذله منذ عشر 

سنوات مضت، حقق البنك خاللها عوائد 
مجزية للمساهمين حيث بلغت نسبة 

إجمالي العائد على السهم لمدة عشر 
سنوات520%. وفي نفس الوقت، شهد 

البنك نموًا في األصول بنسبة %89 
وارتفاعًا في صافي األرباح بنسبة %256 

منذ عام 2008، مما يثبت مدى قوة 
لتحقيق  بالسعي  والتزامنا  استراتيجيتنا 

لمساهمينا. قيمة مستدامة 

وتواصل بيئة األعمال في بنك أبوظبي 
التجاري مواكبة أحدث التطورات في 

مجال التقنيات الحديثة، ودراسة مدى 
تأثيرها على توقعات وسلوك العمالء. 

ومع تزايد توجه القطاع المصرفي اليوم 
نحو تبني تقنيات الصيرفة الرقمية، ال 
يّدخر بنك أبوظبي التجاري جهدًا في 

توفير قنوات صيرفة رقمية جديدة 
ومبتكرة تمّكن عمالءنا من الحصول على 

تجربة مصرفية متميزة.

ونتيجة لذلك، وتماشيًا مع استراتيجيتنا 
الواضحة للتحّول إلى الصيرفة الرقمية، 
بدأنا في تنفيذ برنامج لتحديث أنظمة 

البنك ومنها موقعنا اإللكتروني وقمنا 
بطرح عدد من تطبيقات الهواتف الذكية 

العمالء وتمكينهم من  لتلبية متطلبات 
إنجاز تعامالتهم المصرفية بأمان وسرعة 

أكبر. وسوف نواصل االستثمار في التحول 
التقنيات  الرقمية واعتماد  إلى الصيرفة 

الحديثة وتطوير المواهب البشرية وتعزيز 
أمن المعلومات لترسيخ مكانتنا كبنك 

رائد ومواكب للتوجهات الجديدة في بيئة 
بالتطورات المستمرة. أعمال تتسم 

طموحة استراتيجية 
إن النجاحات التي حّققها البنك ليست 

وليدة الصدفة، بل كانت تدفعها 
استراتيجية طموحة تم وضعها وفق أعلى 

مستويات االلتزام بتقديم خدمة عمالء 
متمّيزة بما ينسجم مع قيمنا المؤسسية 

النزاهة واالهتمام والطموح  المتمثلة في 
واالحترام واالنضباط.

نحن نتمتع بركائز استراتيجية قوية ألعمالنا 
ونّتبع نهجًا مرنًا يمكننا من متابعة 

واالستجابة لكافة التطورات باألسواق 
المالية ومواجهة التحديات الناتجة عن 
التقلبات االقتصادية. كما نحرص على 

مراجعة استراتيجيتنا باستمرار للتأكد من 
كفاءتها وفعاليتها، حيث قمنا بإضافة 

الصيرفة الرقمية إلى ركائزنا االستراتيجية 
خالل العام الماضي، وإننا على ثقة بأن 

نسبة إيداعات العمالء في الحسابات 
الجارية وحسابات التوفير من إجمالي 

ودائع العمالء

زيادة في صافي
األرباح بنسبة 

مقارنة بعام ٢٠١٧

إجمالي العائد على السهم
٢٠١٨

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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الرؤية الطموحة واالستراتيجية الواضحة التي 
ينتهجها البنك سوف تمكننا من مواجهة 

التحديات المستقبلية واالستمرار في ترسيخ 
المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري.

وخالل العام 2018، واصلنا العمل وفق 
أثبتت كفاءتها المستمرة  استراتيجية ناجحة 

في تحقيق النمو المستدام ونتائج قوية 
على المدى الطويل، حيث دعمت هذه 

االستراتيجية طموحنا وساعدتنا على 
بالتزاماتنا تجاه مساهمينا وشركائنا  الوفاء 

وعمالئنا وموظفينا على حد سواء، كما 
مّكنتنا من ترسيخ مكانتنا الرائدة بين 

المالية األخرى. المؤسسات 

البشرية مواردنا 
ال يقتصر العمل في بنك أبوظبي التجاري 
على كونه مجرد وظيفة، بل هو أسلوب 
حياة. وهذا ما ينعكس من خالل ارتفاع 

مستوى والء الموظفين ليصل إلى 
أعلى المعدالت المحققة لدى البنوك 

األخرى محليًا وعلى المستويين اإلقليمي 
والعالمي، حيث تم تصنيفنا من بين 

الخمسة والثالثين شركة األولى على 
قائمة فورتشن ألفضل ٥00 شركة عالمية 

التي تضم كبريات المؤسسات العالمية. 

وهو إنجاز يدعو للفخر ويعكس في 
الوقت ذاته مستويات الوضوح والكفاءة 

التي نلتزم بها في أهدافنا وطموحنا 
وقيادتنا في البنك.

وما يدعوني للفخر أيضًا هو انضمام 
الزميلة ِصّديقة عباس خالل العام 2018 

إلى لجنة اإلدارة التنفيذية. وهي أول 
سيدة إماراتية تنضّم إلى اللجنة بمنصبها 

المصرفية  للعمليات  الجديد كرئيس 
للمجموعة، بعد أن أمضت 14 عامًا في 
خدمة البنك أثبتت خاللها كفاءة عالية 

وقدرة كبيرة على اإلدارة الحكيمة. 
ونحن نتطلع إلى اإلستفادة من موهبة 

وخبرات صديقة، التي تعتبر كفاءة 
وطنية ُيعتد بها. وتجسد هذه الخطوة 
القوة واألهمية التي تتمّتع بها ثقافتنا 

المؤسسية  والطموحة وقيمنا  المنضبطة 
التي ننشدها في بيئة العمل.

ولطالما أدركنا أهمية تمكين المرأة 
في البنك، فقد شهدنا زيادة كبيرة في 

عدد الموظفات سواء في التعيينات 
الجديدة أو الترقيات إلى المناصب 

القيادية. ويشّكل الكادر النسائي اليوم 
أكثر من 39% من مجمل موظفي البنك، 

وتشغل النساء 29% من مناصب اإلدارة 
والعليا. المتوسطة 

 
ونحن فخورون أيضًا بريادتنا المستمرة 

على صعيد التوطين في القطاع 
المصرفي، فقد تجاوزنا مجموع النقاط 
المطلوبة من مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي ضمن إطار نظام النقاط 
في التوطين الذي يشمل مستوى 
توظيف وتطوير وتنمية المواهب 

اإلماراتية في القطاع المصرفي، إذ يشّكل 
المتمّيزة والحفاظ  المواهب  استقطاب 
عليها عاماًل أساسيًا لنجاحنا وأحد أهم 

السبل التي تمّكننا من توفير أفضل تجربة 
لعمالئنا. مصرفية 

المجتمعية المسؤولية 
إن النجاح بالنسبة لنا في بنك أبوظبي 

التجاري يعني الدعم الذي نقدمه 
لآلخرين، والوفاء بالتزامنا تجاه نشر الوعي 
المالي في مجتمعنا لتمكين الجيل القادم 

من إدارة شؤونهم المالية بالطريقة 
المثلى والمساهمة في تعزيز اقتصاد 

واستقرار دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 ومن خالل شراكتنا الطويلة مع 

“مؤسسة اإلمارات”، نواصل مثابرتنا في 

صافي األرباح
)مليار درهم(

٤,٨٤٠
مليار درهم

١,٣٥٨
مليار درهم

 
أكثر من ٢٥٦٪

زيادة منذ
عام ٢٠٠٨

إجمالي األصول
)مليار درهم(

٢٨٠
مليار درهم

١٤٨
مليار درهم

 
أكثر من ٨٩٪

زيادة منذ
عام ٢٠٠٨

عام ٢٠٠٨
عام ٢٠٠٨

عام ٢٠١٨عام ٢٠١٨

طموح ال محدود

٢ ٤

طموح ال محدود
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عالء عريقات
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

وعضو مجلس اإلدارة

العمل لرفع مستويات الوعي المالي، 
السيما بين أوساط الشباب من خالل 

برنامج “نقودي”. 

باإلضافة إلى ذلك، نحن نضطلع بدور 
حيوي في التشجيع على تبّني سياسات 

اإلقراض المسؤولة والممارسات السليمة 
في اإلدارة المالية بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 

طموح ال محدود
ليس هناك وقت أفضل من الوقت 

الحالي لالرتقاء بطموحاتنا إلى مستويات 
ال حدود لها. وتمّثل عملية االندماج* مع 
بنك االتحاد الوطني، ومن ثم االستحواذ 

على مصرف الهالل، فجرًا جديدًا من 
التميز واإلنجاز؛ إذ تحمل معها آفاقًا 

واعدة من اإلمكانات والفرص المثمرة 
التي نتطّلع لالستفادة منها.

ودون أدنى شك، يحّق لنا أن نفتخر 
بسجلنا الحافل باإلنجازات على مستوى 

المالي وقدرتنا المستمرة  االستقرار 
على تحقيق عائد قوي على حقوق 

المساهمين. وقد ساعدتنا خبرتنا 
اإليجابية ومنهج  المتعّمقة وثقافتنا 

الحوكمة الرشيدة الذي نّتبعه على تحقيق 
طموحاتنا وإرساء معايير جديدة في 

القطاع المصرفي بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

وستشكل نقاط القوة هذه دعامة 
أساسية في مساعينا المتواصلة لالرتقاء 

بطموحنا نحو تقديم تجربة مصرفية 
أفضل على مستوى الدولة. كما أنها 

ستمّكننا خالل هذه المرحلة الجديدة من 
تعميق مستويات كفاءة التواصل مع 

موظفينا وعمالئنا وتحقيق المزيد من 
العوائد لمستثمرينا، باإلضافة إلى تقديم 

المزيد من الدعم للمجتمع الذي نعمل 
فيه والمساهمة بشكل قوي وملموس 
في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية 

االقتصادية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

إرث عريق
مّر عقد من الزمن، وما زلنا نشعر بذات 

النشاط والحماس حيال المهمة التي 
نسعى لتحقيقها اليوم. وأشعر ببالغ الفخر 

بما قدمناه سويًة والكثير من الشغف 
بشأن المستقبل الذي ينتظرنا. كما أنني 

فخور للغاية بالبنك الذي بنيناه معًا 
كفريق واحد ليصبح نموذجًا ُيحتذى في 
النجاح والمرونة وخدمة العمالء. ويبقى 
السعي للتمّيز في صميم المبادئ التي 

نعمل بها في بنك أبوظبي التجاري.

وفيما ننطلق معًا نحو مرحلة جديدة من 
بالنجاح، أتطّلع قدمًا  الحافلة  مسيرتنا 

للمشاركة في قيادة بنك أبوظبي التجاري 
نحو مستقبل يزدهي بالفخر واإلنجازات 

والنمو المستدام. وال يسعني إال أن 
أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 
ن جهود كافة  دعمهم المتواصل وُأثمِّ

العاملين الذين كان لهم دوٌر فاعٌل في 
وصول بنك أبوظبي التجاري إلى المكانة 

المرموقة التي يحظى بها اليوم. ويدًا بيد، 
إرثنا الغني وننطلق  البناء لترسيخ  سنواصل 

في رحلتنا نحو طموح ال محدود.

إجمالي العائد على حقوق
المساهمين خالل ١٠ سنوات

القوى العاملة النسائية

*خاضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٢ ٥

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاريالتقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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واصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على مكانته 
الرائدة وأدائه القوي في السوق ومرونته في 
التعامل مع مختلف الظروف والتغيرات خالل 

العام 2018، محققًا عائدات مرتفعة لمساهميه.

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين

 كلمة كبير
 المسؤولين
الماليين

طموح ال محدود

٢ ٨
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بفضل التزامنا الراسخ باستراتيجيتنا طويلة 
األجل التي لطالما اختبرناها وأثبتت فعاليتها، 

يسعدني اإلعالن بأننا حققنا نتائج مالية 
قوية خالل العام الماضي، حيث سجلنا 
نموًا في اإليرادات وصافي األرباح على 

حد سواء. ووسط تقلبات السوق وظروفه 
الصعبة، نجحنا في تحقيق ارتفاع في الدخل 

من العمليات بنسبة 3٪ ليصل إلى 9.181 
مليار درهم، في حين حققنا صافي أرباح بلغ 
4.840 مليار درهم بزيادة بنسبة 13٪ مقارنة 

بالعام 2017. كما ارتفع العائد على متوسط   
حقوق المساهمين إلى 16.3٪ بعد أن كان 

15.0٪ في العام 2017، مما حقق قيمة أعلى 
لمساهمينا.

ونظرًا لهذا األداء القوي والنتائج المتميزة 
بنهاية عام 2018، أوصى مجلس اإلدارة 

بتوزيعات نقدية بمبلغ 46 فلسًا لكل سهم 
بمبلغ إجمالي وقدره 2.391 مليار درهم بما 

يعادل 49٪ من صافي األرباح.

إن مواصلة البنك في تحقيق نتائج مالية 
قوية تعكس استقرار وكفاءة فريق اإلدارة 

التنفيذية الذي يتمتع بإمكانات وخبرات 
متميزة، والذي تمكن من تحقيق التوازن في 
أداء كافة قطاعات األعمال المختلفة للبنك 

من حيث المساهمة في صافي األرباح. وإلى 
جانب نهجنا المتحفظ في إدارة المخاطر 

وتمسكنا بإطار حوكمة رشيدة، يظل بنك 
أبوظبي التجاري مستعدًا للتعامل مع أي 

تقلبات اقتصادية قد تظهر أمامنا.

إمكانات راسخة وتصنيفات قوية
لقاعدة رأس المال

وباعتبارنا واحد من أربعة بنوك فقط في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تم تصنيفها 

على أنها مهمة الستقرار النظام المالي، 
حافظ البنك على قاعدة رأس مال قوية، 

حيث بلغت نسبة الشق األول ٪13.40 
بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال )بازل 3( 

17.26٪، كما استمر العائد على متوسط 
حقوق المساهمين في التحسن. ويعود 

االنخفاض في نسبة كفاية رأس المال أساسًا 
إلى التوزيعات النقدية في نهاية العام 2017 
والتعديالت الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم IFRS9( 9( وكذلك نتيجة 
لزيادة األصول الموزونة المخاطر االئتمانية 

عالوة على السداد الجزئي للشق الثاني من 
رأس المال. 

كما حافظت نسبة السيولة على مستوياتها 
العالية حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 

186٪ مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من 
قبل المصرف المركزي والبالغ 90٪. وارتفعت 

نسبة السيولة لدينا بنسبة 3.8٪ عن العام 
الماضي إلى 28.3٪ نتيجًة لنمو الودائع 

واألرصدة المستحقة من البنوك وزيادة 
االستثمار في األوراق المالية المدرجة. وخالل 
العام 2018، حافظ البنك على مكانته كمودع 

للسيولة من خالل معامالت ما بين البنوك، 
حيث بلغ صافي اإليداعات لدى بنوك الدولة 

15 مليار درهم. 

وعلى الرغم من التكلفة اإلضافية لنقل أصول 
سائلة عالية الجودة لتلبية متطلبات كل من 
نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل 
المستقر، شهد صافي هامش الفوائد ارتفاعًا 
إيجابيًا ليصل إلى 3.04٪ مقارنة بنسبة ٪2.91 

بنهاية العام 2017.

وتمنحنا هذه السيولة القدرة على تحمل تأثير 
أي تدهور حاد في ظروف االقتصاد الكلي 
والسوق المالية، كما تمثل ركيزة أساسية 

لنجاحنا في اجتياز اختبارات اإلجهاد التي يقوم 
بها المصرف المركزي.

ونتيجة لذلك، واصل البنك الحفاظ على 
ثبات واستقرار تصنيفاته االئتمانية المرتفعة 

صافي القروض
)مليار درهم(

الودائع
)مليار درهم(

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٨

163

163

166

أكثر من 177٪٨

أكثر من ٢٪

قد ال تمثل األرقام المجموع بدقة وذلك نتيجة التقريب.

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٢ ٩
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واإليجارات، في سوق تشهد بالفعل زيادة في 
المعروض، له أثره أيضًا على أداء السوق.

وفي ظل استمرار النهج االحترازي 
للمستهلكين، انخفض إنفاق المستهلكين 
آخذين في اعتبارهم ارتفاع أسعار الفائدة 

وحذرين من حالة الغموض في سوق 
الوظائف. وينعكس هذا النهج، الذي بات 
يشكل الواقع الجديد، في االرتفاع القوي 

في معدل نمو الودائع الذي ما يزال يفوق 
معدل نمو االئتمان.

وفي خضم هذه الظروف، نواصل الحفاظ 
على ميزانيتنا العمومية عند مستويات 

قوية وسليمة. فقد ارتفعت ودائع العمالء 
بنسبة 8٪ مقارنة بالعام 2017 لتصل إلى 177 

مليار درهم. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة 
القياسية، لم نشهد أي تأثير سلبي كبير 

على ودائع العمالء في الحسابات الجارية 
وحسابات التوفير، التي لم تشهد سوى 

تراجعًا هامشيًا، حيث بلغت 70 مليار درهم، 

الممنوحة من وكاالت التصنيف االئتماني 
العالمية مثل “ستاندرد آند بورز” عند مستوى 

)A(، و”فيتش” عند مستوى )+A(، علمًا 
بأن كلتا الوكالتين ثبتتا تصنيفيهما مع نظرة 

مستقبلية مستقرة للبنك.

اتجاهات السوق
ساعد ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه 

في تعزيز األداء االقتصادي، مما أدى إلى 
تحقيق فائض مالي ألول مرة في السنوات 

الثالثة الماضية، وتزايدت وتيرة النشاط 
االستثماري مع ارتفاع عدد المشاريع التي 
تم إرساؤها وتوجيه اإلنفاق الحكومي نحو 

النمو. تحفيز 

ومع ذلك، ال تزال السوق تعاني من تحديات 
صعبة. وتستمر الشركات في توحيد أعمالها 
في ظل التحديات من تزايد تنافسية األسعار 

وما يولده ذلك من ضغط على هوامش الربح. 
كما أن االنخفاض المضطرد في أسعار العقارات 

العائد األساسي على السهم 
)بالدرهم(

)LCR( نسبة تغطية السيولة

طموح ال محدود
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وشكلت نحو 39٪ من إجمالي ودائع العمالء. 
كما زادت الودائع أَلَجْل امتثااًل للوائح نسبة 

تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل 
المستقر. وتحسنت نسبة القروض إلى 

الودائع بشكل كبير لتصل إلى 94.2٪ مقارنة 
مع 100.1٪ خالل العام 2017.

وبشكل عام، فقد شكل تمويل الشركات 
الكبرى، بما في ذلك أدوات الدين قصيرة 

األجل المقومة باليورو، حوالي 20٪ من 
قاعدة التزاماتنا. في عام 201٨ شكل تمويل 
الشركات )بما في ذلك أدوات الدين قصيرة 

األجل المقومة باليورو( 19٪ من قاعدة 
اإللتزامات.

وفي الوقت نفسه، واصلنا تطوير محفظة 
قروض متنوعة في جميع قطاعات أعمالنا، 

وركزنا بشكل خاص على زيادة اإلقراض 
لشريحة العمالء من مواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. وقد أدى ذلك، بجانب 
سعينا المستمر نحو تقليل مخاطر محفظة 
قروض األفراد، إلى تحسن تكلفة المخاطر 

لدينا لتصل إلى 0.57٪ مقارنة مع 0.٨1٪ في 
العام 2017. وفي حين لم تتجاوز نسبة نمو 

إجمالي القروض 2٪ مدفوعة بنمو محفظة 
قروض الشركات، فإن ربحيتنا تعززت بارتفاع 

صافي هوامش أسعار الفائدة وانخفاض 
رسوم المخصصات بشكل ملحوظ وبنسبة 

24٪ مقارنة بالعام 2017.

جاهزون للفرص المستقبلية
إن أسلوبنا الشامل والدقيق في التحضير 

واإلعداد لكل ما نقوم به يساعدنا على البقاء 
في المقدمة ومواكبة أي تغيرات. وبالرغم 
من أن بدء العمل بضريبة القيمة المضافة 

في شهر يناير من العام 201٨ إلى جانب 
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 9 والمتطلبات الخاصة بنسبة صافي 
التمويل المستقر التي اعُتمدت حديثًا، شكلت 
تحديات جديدة بالنسبة لنا إال أننا كنا جاهزين 
لها واستطعنا دمجها بسرعة ضمن إجراءاتنا 

المعتمدة في ممارسة أعمالنا.

وتتواصل وتيرة التحول في جميع وحدات 
أعمال البنك بينما نسعى إلى تعزيز منتجاتنا 

وخدماتنا حتى نكون قادرين على مواكبة 
متطلبات وتوجهات المستقبل. ومن خالل 

مواصلة االستثمار في توظيف أفضل 

المواهب واالحتفاظ بها، فإننا كذلك 
مستعدون تمامًا لتحقيق معدالت نمو أعلى 

ومواصلة إدخال تحسينات على أعمالنا.

وفي الوقت نفسه، أتاحت استثماراتنا 
االستراتيجية في االرتقاء بمستويات خدمة 

العمالء والتميز في قطاع العمليات 
التشغيلية بجانب برنامجنا الشامل للتحول 
الرقمي خيارات أوسع أمام عمالئنا إلدارة 

حساباتهم، ومكنتهم من إدارة أموالهم 
بسرعة وسهولة وأمان أكبر، عالوة على 

انعكاساتها اإليجابية طويلة األجل على البنك.

وسيكون لهذه اإلنجازات تأثير قصير األجل 
على حجم النفقات التشغيلية للبنك، ومع أن 

نجاحنا في تحقيق هذه اإلنجازات قد أدى 
إلى زيادة في تكلفة العمليات التشغيلية 

بنسبة 5٪ إال أن نسبة التكلفة إلى الدخل 
حافظت على مستواها ضمن النطاق 

المستهدف لتصل إلى 33.6٪ مقارنة مع 
33.1٪ في العام 2017. وهي تشكل جزءًا 

من استراتيجيتنا إلرساء أساس ثابت ودائم 
لتحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل 

مما سيعزز من قوة وإمكانات البنك.

وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة ٪11 
نتيجة انخفاض الدخل من الرسوم والعموالت 

وارتفاع تكلفة العمليات المتعلقة بها، الذي 
تم تعويضه بشكل جزئي من خالل الزيادة 

في رسوم البطاقات والدخل من رسوم 
وعموالت خدمات حلول الدفع اإللكترونية 

وكذلك الدخل من عمليات التداول.

ونتيجة الستمرار تقلبات السوق والتحديات 
االقتصادية التي تواجه الشركات الكبرى، 

ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى ٨٨.٪2 
مقارنة بنسبة 2.12٪ في العام 2017، ويعزى 
السبب الرئيسي من وراء ذلك إلى تعثر عدد 

قليل من حسابات الشركات. وظلت نسبة 
تغطية المخصصات قوية عند 130.2٪ كما 

في 31 ديسمبر 201٨.

تحقيق قيمة مستدامة
لكي نكون بنك الخيار األول في القطاع 

المصرفي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ينبغي علينا مواصلة العمل على تحقيق 

قيمة مجدية على المدى الطويل لعمالئنا 
ومساهمينا وجميع شركائنا، واالرتقاء بتجربة 

العمالء في إتمام معامالتهم المصرفية 

وجعلها أكثر سهولة وأمانًا، بجانب تحسين 
الوعي المالي للمساعدة في بناء مجتمعات 

مستدامة ودعم رواد األعمال والجهات 
الحكومية على حد سواء من أجل المساهمة 

في إرساء األسس المتينة القتصاد حيوي بما 
يعود بالنفع على الجميع.

ولتحقيق هذا الهدف، فقد بذلنا كل ما 
بوسعنا وعملنا بال كلل عبر كافة نقاط 

االتصال مع عمالئنا لنكون في وضع مثالي 
يمّكننا من جني ثمار مبادراتنا وجهودنا.

ومن شأن اندماج بنك أبوظبي التجاري مع 
بنك االتحاد الوطني، واالستحواذ معًا على 

مصرف الهالل الحقًا، تمهيد الطريق نحو 
مستقبل أفضل للبنك. وستثمر الصفقة، 
التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية 
والمساهمين، عن والدة مؤسسة مالية 

قوية في المنطقة، وستحقق للبنك المدمج 
وفورات كبيرة في التكاليف كما ستخلق 

فرص نمو جذابة أمامه.

وسيكون البنك الجديد في وضع أقوى 
يتيح له ضخ المزيد من االستثمارات في 

سبيل تطوير مهارات موظفيه وتعزيز منصاته 
الرقمية وبنيته التحتية التكنولوجية، وبطبيعة 

الحال، توفير تجربة مصرفية ال ُتضاهى 
لعمالئه.

إن أولويتنا اآلن هي تحقيق التكامل السلس 
والفعال في إطار هذا االندماج، وفي نفس 
الوقت الحرص على مواصلة تقديم خدماتنا 
المصرفية المتميزة كالمعتاد لجميع عمالئنا.

وهكذا، أصبحنا مستعدين تمامًا للمضي 
قدمًا في العام 2019 يدفعنا الطموح 

والعزيمة والثقة لتحقيق أهدافنا المنشودة. 

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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“جائزة أفضل 
خدمات مصرفية 

للشركات متوافقة 
مع الشريعة 
اإلسالمية”

جلوبال إسالميك فاينانس

“جائزة أفضل بطاقة 
ائتمان ذات امتيازات في 
الشرق األوسط وآسيا 
وجزر المحيط الهادي” 

جوائز فريدي ٢٠١٨

“جائزة أفضل 
بنك في مجال 

إدارة النقد في دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة”

استطالع الرأي لخدمات إدارة 
النقد من يوروموني ٢٠١٨

“جائزة أفضل 
بطاقة ائتمان 

للعام في الشرق 
األوسط”

 آسيان بانكر

“جائزة أكثر 
بطاقة ائتمان 
انتشارًا للعام 

”2018

موقع سوق المال

جوائز البنك
خالل عام 2018

“جائزة أفضل
بوابة إلكترونية للخدمات 
المصرفية للشركات في 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة”

جلوبال فاينانس

٣٢

طموح ال محدود
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“جائزة أفضل
بنك محلي في مجال

التمويل التجاري للعام”

جلوبال فاينانس

“جائزة 
أفضل بطاقة 
امتيازات في

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا”

ملتقى ماستر كارد للريادة

“جائزة االستثمار
في الموظفين للعام 

”2018

 جوائز الخدمات المصرفية 
اإلسالمية لألفراد

“جائزة أفضل
مزود خدمات تمويل 
تجاري على مستوى

دولة اإلمارات
العربية”

جلوبال فاينانس

“جائزة أفضل
منصة للتمويل

التجاري في دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة والشرق

األوسط”

جلوبال فاينانس

“جائزة المركز الثاني من 
جوائز ستاندرد أند بورز/ 
حوكمة ضمن المؤشر 

العربي للريادة في مجال 
االستدامة”

حوكمة

“جائزة أفضل بنك في 
مجال خدمات التمويل 
التجاري على مستوى 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة”

آسيان بانكر

“جائزة أفضل موقع 
إلكتروني متكامل 

للخدمات المصرفية 
للشركات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
والشرق األوسط” 

جلوبال فاينانس

“جائزة أفضل بنك في 
مجال إدارة النقد في 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والشرق 
األوسط”

جلوبال فاينانس

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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أعضاء
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

قامت حكومة أبوظبي بتعيين السيد/ عيسى محمد 
السويدي عضوًا في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، 
وتم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة البنك في شهر سبتمبر 

من عام 2008. ويتمتع السيد/ عيسى السويدي بخبرة 
تزيد على عشرين )20( عامًا في مجال إدارة األصول 

واألعمال المصرفية. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

قبل اإللتحاق بدائرة المالية في حكومة أبوظبي، كان 
السيد/ محمد الهاملي يشغل منصب المدير المساعد 
إلدارة األسهم األوروبية في جهاز أبوظبي لالستثمار. 

وقد تم تعيينه بواسطة جهاز أبوظبي لالستثمار كعضو 
في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر أكتوبر 

من عام 2004.

 ،Boston University( بكالوريوس العلوم المالية
الواليات المتحدة األمريكية(

Strategic IQ: Creating Smarter برنامج المدير العام
Corporations )Harvard Business School(

)CFA Institute( محلل مالي مجاز

السيد/ عيسى محمد السويدي 

السيد/ محمد سلطان غنوم الهاملي

بكالوريوس في اإلقتصاد

Northeastern University جامعة(
الواليات المتحدة األمريكية(

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو لجنة التعويضات والموارد البشرية

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة - مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت 

)مجموعة إتصاالت(

نائب رئيس مجلس إدارة ماروك تيليكوم

الرئيس التنفيذي - مجلس أبوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة - جهاز اإلمارات لالستثمار

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
رئيس لجنة التعويضات والموارد البشرية

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

المناصب الخارجية:
مدير عام - دائرة المالية أبوظبي

عضو مجلس إدارة - مؤسسة الرعاية االجتماعية 
وشؤون القصر، مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت )مجموعة 

إتصاالت(، صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في 
أبوظبي، هيئة الضرائب االتحادية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، شركة أبوظبي التنموية القابضة

* مستقل )حسب تقييم سياسة البنك ووفق األنظمة المحلية(

طموح ال محدود
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عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

تزيد خبرة السيد/ محمد الخوري على ثالثين )٣٠( سنة 
في مجال إدارة األصول. وقد شغل السيد/ محمد 

الخوري منصب المدير التنفيذي لدائرة العمليات في 
جهاز أبوظبي لإلستثمار منذ ٣1 مايو 2٠15 كما تولى 

السيد/ محمد درويش الخوري منصب المدير التنفيذي 
إلدارة األسواق الداخلية في جهاز أبوظبي لالستثمار منذ 

عام 2٠٠8 إلى عام 2٠15.

وفي شهر مايو من عام 2٠٠4، تم ترشيحه من قبل 
حكومة أبوظبي لإلنضمام إلى عضوية مجلس إدارة بنك 

أبوظبي التجاري. وفي شهر أبريل من عام 2٠٠6، انتخبه 
مساهمو بنك أبوظبي التجاري لتولي منصب عضو 

مجلس إدارة. وفي شهر مارس من عام 2٠٠9، تم ترشيحه 
مرة أخرى من قبل حكومة أبوظبي لعضوية مجلس إدارة 
بنك أبوظبي التجاري وتم ترشيحه كذلك في مارس 2٠15 

لعضوية مجلس إدارة البنك. 

 Siena Heights( بكالوريوس في إدارة األعمال
University, Michigan، الواليات المتحدة األمريكية(

)Harvard Business School( برنامج المدير العام

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

قام مجلس أبوظبي لالستثمار بتعيين السيد/ خالد 
ديماس السويدي عضوًا في مجلس إدارة بنك أبوظبي 
التجاري في شهر مارس من عام 2٠٠9، وفي عام 2٠12 

تم ترشيحه وانتخابه بواسطة مساهمي بنك أبوظبي 
التجاري لعضوية مجلس إدارة البنك. وكذلك تم 

ترشيحه وانتخابه بواسطة مجلس أبوظبي لالستثمار 
لعضوية مجلس إدارة البنك في مارس 2٠15. ويتمتع 
السيد/ خالد السويدي بخبرة خمسة عشرة )15( عامًا 

تقريبًا في مجال األعمال المصرفية، حيث تولى العديد 
من المناصب اإلدارية الرفيعة في بنك أبوظبي الوطني 

وبنك الخليج األول.

السيد/ محمد درويش الخوري

السيد/ خالد ديماس السويدي

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو لجنة التعويضات والموارد البشرية

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة - شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار 

القابضة

رئيس اللجنة التنفيذية - شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار 
القابضة

رئيس مجلس إدارة - فين كورب

رئيس لجنة التدقيق - فين كورب

عضو مجلس إدارة - سوق أبوظبي العالمي 

عضو لجنة التدقيق - سوق أبوظبي العالمي

مدير تنفيذي - إدارة العمليات - جهاز أبوظبي لالستثمار

عضو لجنة االستثمار - جهاز أبوظبي لالستثمار

ماجستير في إدارة األعمال، تخصص أنظمة معلومات 
 ،Widener University( اإلدارة والتخطيط االستراتيجي

الواليات المتحدة األمريكية(. 

بكالوريوس العلوم/ أنظمة معلومات الحاسب اآللي 
)Bethune Cookman College، الواليات المتحدة 

األمريكية(

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة الحوكمة

عضو لجنة التدقيق واالمتثال

المناصب الخارجية:
عضو مجلس إدارة - شركة منازل العقارية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة داس القابضة

* مستقل )حسب تقييم سياسة البنك ووفق األنظمة المحلية(

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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أعضاء
مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

يتمتع السيد/ عبدالله المطوع بخبرة عملية طويلة 
لمدة تزيد على خمسة وثالثين )35( سنة في مجال 
االستثمارات، كما يتمتع بدراية واسعة في مجاالت 
الشؤون المالية واإلدارية. وقد تم ترشيحه من قبل 

مساهمي بنك أبوظبي التجاري ليشغل منصب عضو 
مجلس إدارة بالبنك في شهر مارس من عام 1997.

 University of North( بكالوريوس في إدارة األعمال
Carolina، الواليات المتحدة األمريكية(

السيد/ عبدالله خليل المطوع
عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

عضو لجنة التدقيق واالمتثال

المناصب الخارجية
مدير عام - مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان

عضو مجلس إدارة بنك الفالح 

رئيس مجلس إدارة شركة مخازن لالستثمار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - المجموعة المالية 
هيرميس

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

قام مجلس أبوظبي لالستثمار بتعيينه كعضو في 
مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر مايو من عام 

2007، وقبل انضمامه لمجلس أبوظبي لالستثمار شغل 
السيد/ محمد الظاهري منصب كبير مسؤولي العمليات 

في إدارة الخزينة العامة بجهاز أبوظبي لالستثمار. 

يشغل السيد/ محمد الظاهري حاليًا منصب رئيس 
مجلس إدارة المحاسبة والخدمات المالية في مجلس 

أبوظبي لالستثمار.

السيد/ محمد علي الظاهري
 International University( بكالوريوس إدارة األعمال

of America( الواليات المتحدة األمريكية

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
رئيس لجنة الحوكمة

عضو لجنة التدقيق واالمتثال

المناصب الخارجية
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمار

* مستقل )حسب تقييم سياسة البنك ووفق األنظمة المحلية(

طموح ال محدود
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عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

يتمتع الشيخ سلطان بن سرور الظاهري بخبرة تزيد على 
10 سنوات في مجال األعمال والتسويق مع معرفة 

تجارية متعمقة.

تم انتخاب الشيخ سلطان بن سرور الظاهري لعضوية 
مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري من قبل مساهمي 

البنك في شهر مارس من عام 2009.

 Abertay Dundee( ماجستير إدارة األعمال
University(، المملكة المتحدة

الشيخ سلطان بن سرور الظاهري
 Middlesex( بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق

University( لندن، المملكة المتحدة

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة الحوكمة

المناصب الخارجية
رئيس مجلس إدارة مجموعة SSD، شركة أبوظبي 

البحرية التجارية الدولية

رئيس مجلس إدارة الدانة القابضة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

قام مجلس أبوظبي لالستثمار بترشيح السيد/ فيصل 
سهيل الظاهري لإلنضمام إلى مجلس إدارة بنك 
أبوظبي التجاري في مارس 2016. وهو عضو في 

لجنة االستراتيجيات في جهاز أبوظبي لالستثمار وهو 
رئيس استراتيجية االستثمارات البديلة وتوزيع األصول 

االستراتيجية وإدارة الحقائب اإلستثمارية. 

وقبل توليه هذا المنصب، شغل السيد/ الظاهري 
منصب مستشار أول في مكتب سمو العضو المنتدب 

لجهاز أبوظبي لالستثمار حيث قاد مجموعة من 
اإلصالحات االستثمارية والتنظيمية الهامة.

)CAIA Association( محلل معتمد لالستثمارات البديلة

)CFA Institute( محلل مالي معتمد

السيد/ فيصل سهيل الظاهري
بكالوريوس في القانون اإلسالمي )جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية - المملكة العربية السعودية(

ماجستير قسم اآلداب تخصص الرياضيات 
)جامعة بوسطن، ماساتشوستس - الواليات المتحدة 

األمريكية(

بكالوريوس قسم اآلداب تخصص الرياضيات 
)جامعة بوسطن، ماساتشوستس - الواليات المتحدة 

األمريكية(

عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة الحوكمة

المناصب الخارجية
نائب رئيس مجلس اإلدارة - لجنة االستثمار التابعة 
لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية 

واإلنسانية

* مستقل )حسب تقييم سياسة البنك ووفق األنظمة المحلية(

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٣ ٧
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عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

يتمتع خالد الخوري بخبرة تزيد على )2٠ ( سنة. حيث 
انتخب مساهمو بنك أبوظبي التجاري السيد/ خالد 

الخوري لينضم إلى عضوية مجلس إدارة البنك في شهر 
أبريل من عام 2٠12. ومنذ عام 2٠٠٦، يتولى السيد/ خالد 

الخوري منصب رئيس مجلس إدارة شركة دار الشرق 
للتطوير واإلعمار، وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي 

الوطنية للفنادق منذ عام 2٠٠9.

 Northeastern( ماجستير في الهندسة المدنية
University(، الواليات المتحدة األمريكية.

 Northeastern( بكالوريوس في الهندسة المدنية
University(، الواليات المتحدة األمريكية.

السيد/ خالد حاجي الخوري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل*

تشغل السيدة/ عائشة الحالمي حاليًا منصب مدير 
األبحاث بدائرة العقارات والبنى التحتية في جهاز أبوظبي 

لالستثمار، حيث تعمل السيدة/ عائشة الحالمي لدى 
جهاز أبوظبي لالستثمار منذ ٨ سنوات. وتم انتخاب 
السيدة/ عائشة الحالمي بواسطة مجلس أبوظبي 

لالستثمار لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري 
في شهر أبريل من عام 2٠13.

CFA محلل مالي معتمد

رأس المال الخاص ورأس المال االستثماري
من جامعة هارفرد 

السيدة/ عائشة الحالمي
ماجستير العلوم في األعمال المالية والمصرفية، 
 Cass( الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع

)Business School, City University, London

بكالوريوس في األعمال من جامعة زايد - أبوظبي

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
رئيس لجنة التدقيق واالمتثال

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

أعضاء
مجلس اإلدارة

عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو لجنة الحوكمة 

المناصب الخارجية
رئيس مجلس اإلدارة - شركة دار الشرق للتطوير واإلعمار

رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة التعويضات والموارد 
البشرية - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق )كومباس(

عضو اللجنة التنفيذية - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق

* مستقل )حسب تقييم سياسة البنك ووفق األنظمة المحلية(

طموح ال محدود
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مستشار مجلس اإلدارة

قام بنك أبوظبي التجاري بتعيين السيد/ جيري 
جريمستون مستشارًا لمجلس إدارة البنك اعتبارًا من 

عام 2013. ويتمتع السيد/ جريمستون بخبرة عالمية في 
مجاالت الصناعة المصرفية والخدمات المالية واالستثمار 

ويتولى السيد/ جريمستون عضوية مجلس إدارة العديد 
من المؤسسات والشركات الكبرى في القطاعين العام 

والخاص.

شغل السيد/ جريمستون منصب رئيس مجلس إدارة 
ستاندرد اليف أبردين قبل أن يصبح رئيس مجلس إدارة 
بنك باركليز، أكبر بنوك االستثمار في أوروبا. كما شغل 

في السابق منصب رئيس مجلس إدارة “ذا سيتي يوكي” 
ومنصب مصرفي استثمار أول في شرودرز.

السيد/ جيري جريمستون
وقبل ذلك، كان أحد كبار المسؤولين في اتش أم 

ترجيري حيث كان يتولى المسؤولية عن الخصخصة 
والسياسات المتعلقة بالمشاريع المملوكة للحكومة. 

كما وينظر إليه على أنه أحد سفراء أعمال المملكة 
المتحدة.

المناصب الخارجية
رئيس مجلس إدارة ستاندرد اليف

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أتش دي أف
سي اليف

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في وزارة الدفاع 
بالمملكة المتحدة 

عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي في ديلويت 
إل إل بي

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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عالء عريقات
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

وعضو مجلس اإلدارة 

انضم السيد/ عالء عريقات إلى بنك أبوظبي التجاري 
في شهر يناير من عام 2004، حيث شغل العديد من 
المناصب الرفيعة بالبنك قبل توليه منصب الرئيس 

التنفيذي وقد أصبح عضوًا في مجلس إدارة البنك في 
شهر فبراير من عام 2009. وكان السيد/ عالء عريقات 

قد شغل العديد من المناصب القيادية في مؤسسات 
مصرفية مرموقة مثل سيتي بنك وستاندرد تشارترد 

بنك ومؤسسات مالية أخرى.

ويتولى السيد/ عالء عريقات العديد من المسؤوليات 
التي تتضمن رئاسة مجلس إدارة الشركات الفرعية 

واللجان التالية في بنك أبوظبي التجاري: شركة أبوظبي 
التجاري للعقارات وشركة أبوظبي التجاري للخدمات 

الهندسية واللجنة التنفيذية لإلدارة ولجنة إدارة المخاطر 
واالئتمان.

ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

تم تعيين السيد/ ديباك كوهلر كبيرًا للمسؤولين 
الماليين في عام 2008 حيث يتولى المسؤولية عن 

المجموعة المالية ودائرتي عالقات المستثمرين 
والعالقات االستراتيجية. وقبل التحاقه ببنك أبوظبي 

التجاري كان السيد/ ديباك قد عمل لمدة خمسة عشر 
)15( عامًا في ستاندرد تشارترد بنك في منطقة الشرق 
األوسط وكوريا. وقبل ذلك عمل السيد/ ديباك لمدة 

إثني عشر )12( عامًا في مؤسستي “إرنست ويونج” 
و“برايس وترهاوس أند كو” )اآلن برايس وترهاوس 

كوبرز( في منطقة الشرق األوسط في الهند. والسيد/ 
ديباك هو زميل لمعهد المحاسبين المجازين بالهند 

وعضو منتسب في جمعية رؤساء الخزينة العامة 
للشركات )المملكة المتحدة(.

اإلدارة
التنفيذية

طموح ال محدود
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كولين فراسير
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

السيد/ كولين فراسير، حاصل على درجة ماجستير 
اآلداب في االقتصاديات المالية من جامعة داندي 

)University of Dundee( وقد تم منحه جائزة بوي 
التذكارية لتفوقه في الدارسة. وهو عضو منتسب في 
معهد المصرفيين المجازين وحاصل على زمالة الجمعية 

الملكية للفنون. التحق السيد/ كولين فراسير بالعمل 
لدى بنك باركليز عام 1992 حيث تولى العديد من 

المسؤوليات كمصرفي دولي. وفي عام 2007 تم تعيينه 
مديرًا لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك 
باركليز في منطقة مجلس التعاون الخليجي وبعد عام 

واحد انتقل إلى بنك أبوظبي التجاري ليشغل منصب 
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات.

صديقة عباس
رئيس العمليات المصرفية لمجموعة

بنك أبوظبي التجاري

تم تعيين صديقة عباس لتتولى منصب رئيس العمليات 
المصرفية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري في العام 
2018، فضاًل عن قيادتها لمجموعة خدمات األعمال 

التي تشمل: تقنية المعلومات والعمليات وتجارب 
العمالء وفرق عمل إدارة العقارات. وتشمل مسؤولياتها 

التأكد من توفير اإلمكانات والبنية التحتية واألنظمة 
المالءمة لضمان حسن سير العمليات التشغيلية لدى 

بنك أبوظبي التجاري. 

وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في 
القطاع المصرفي شغلت صديقة العديد من المناصب 

القيادية منها رئيس العمليات المصرفية لألفراد 
ومدير عام إتمام وهي شركة فرعية تابعة ومملوكة 
لبنك أبوظبي التجاري متخصصة في مجال العمليات 

والخدمات المصرفية المشتركة. وطوال مسيرتها 
المهنية التي تمتد ألكثر من عشرين عامًا أثبتت صديقة 

قدرتها على االرتقاء بمستويات األداء، وهي حاصلة 
على شهادة البكالوريوس في اإلعالم واالتصال 
الجماهيري من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

ARA 41_V2 (LINKS FROM 09.03.19 FOLDER)

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٤ ١

ADCB 2018 Annual Report  022304  ADCB_Narrative_Arabic_L12_Only Ara-41_V2  03/09/19  page 40ADCB 2018 Annual Report  022304  ADCB_Narrative_Arabic_L12_Only Ara-41_V2  03/09/19  page 41

ADCB_Narrative_Arabic_L12_Only Ara-41_V2.indd   41 3/9/19   9:40 PM



كيفن تايلور
رئيس مجموعة الخزينة واالستثمار

التحق السيد/ كيفن تايلور ببنك أبوظبي التجاري في 
عام 2009 ليتولى منصب رئيس الخزنة واالستثمار بعد 

أن كان قد تولى العديد من المناصب الهامة في جميع 
مجاالت أعمال الخزينة العامة والمخاطر لدى مؤسسات 

عالمية مرموقة مثل الشركة األمريكية للتأمين على 
الحياة )اليكو( وسيتي جروب ووستباك بنك وميريل 
لينش. وهو عضو في لجنة األسواق المالية التابعة 

التحاد مصارف اإلمارات، حيث أنه يتمتع بخبرة عالمية 
في مجال الصناعة المصرفية والمالية ألكثر من ثالثين 
عامًا. وفي بنك أبوظبي التجاري، يتولى السيد/ تايلور 

اإلشراف على عمليات صرف العملة والمبيعات وتداول 
المشتقات المالية واألوراق المالية ذات الدخل الثابت 

واالستثمارات باإلضافة إلى تحليل األسواق المالية 
والميزانية العمومية.

يحمل السيد/ كيفن درجة ماجستير في إدارة األعمال من 
جامعة ماكوايري في أستراليا. كما يحمل السيد/ كيفن 
درجة الماجستير في إدارة المخاطر من كلية ستيرن في 

جامعة نيويورك إلدارة األعمال. 

أروب موكاباداي
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

انضم السيد/ أروب موكاباداي إلى بنك أبوظبي 
التجاري في عام 2005 وهو يشغل حاليًا منصب رئيس 

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد. وكان السيد/ 
أروب قد أمضى سبع سنوات في سيتي بنك كرئيس 

لمنتجات إدارة الثروات ومدير التسويق بمجموعة 
الخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وعمل، قبل ذلك، في يونيلفر في الهند، 
حيث تقلد العديد من المناصب في مجاالت المبيعات 

والتسويق. يحمل السيد/ أروب شهادة جامعية في 
الهندسة الميكانيكية وهو حاصل على درجة الماجستير 
 Indian Institute( من معهد اإلدارة الهندي، الكناو

of Management( كما حصل السيد/ أروب على 
جائزة الشخصية المصرفية عن فئة الخدمات المصرفية 

لألفراد للعام 2016 في منطقة الشرق األوسط من 
آسيان بانكر.

اإلدارة
التنفيذية

طموح ال محدود
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علي درويش 
رئيس مجموعة الموارد البشرية 

انضم السيد/علي درويش إلى أسرة العمل من بنك 
أبوظبي التجاري عام 2010، وهو مصرفي متمرس تولى 

العديد من المناصب القيادية في مجاالت مختلفة 
خالل العشرين سنة الماضية. وقد تمكن من خالل 
التركيز على استراتيجيات رأس المال البشري واختيار 

أفضل الكوادر المهنية، من تحويل الكثير من الموظفين 
إلى أصول ملموسة للمؤسسات التي عمل بها. 

عبد الرزاق محمد
رئيس مجموعة التدقيق الداخلي 

يشغل السيد/ عبد الرزاق محمد منصب رئيس مجموعة 
التدقيق الداخلي في بنك أبوظبي التجاري منذ عام 
2006. يتمتع السيد/ عبد الرزاق بخبرة عملية طويلة 

تمتد ألكثر من خمس وعشرين )25( عامًا قضاها في 
العديد من المؤسسات المرموقة في الواليات المتحدة 

األمريكية مثل بورصة نسداك والهيئة التنظيمية للصناعة 
المالية. لقد عمل السيد/ عبد الرزاق في الكثير من 
القطاعات المالية مثل إدارة أسواق رؤوس األموال 
وتدقيق السياسات المحاسبية ومراجعة التطبيقات 

وإدارة المخاطر واإلشراف التنظيمي وحوكمة الشركات. 
ويشغل السيد/ عبد الرزاق حاليًا منصب رئيس لجنة 
التدقيق في اتحاد مصارف اإلمارات باإلضافة إلى 

عضويته في لجان التدقيق في العديد من الشركات في 
أبوظبي.

والسيد/ عبد الرزاق محمد محاسب قانوني مجاز ويحمل 
درجة البكالوريوس من جامعة واشنطن سياتل، باإلضافة 
إلى درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن، واشنطن 

العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري
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بول كيتنج
رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

تم تعيين السيد/ بول كيتنج رئيس إدارة المخاطر 
لمجموعة بنك أبوظبي التجاري في يناير 2018 بعد 

أن كان يتولى منصب كبير مسؤولي المخاطر ورئيس 
المخاطر االئتمانية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا 

المصرفية المحدودة، في منطقة الباسيفيكي حيث 
كان مسؤواًل عن إدارة المخاطر في إحدى عشرة دولة. 

وهو مصرفي مخضرم يتمتع بخبرات عملية ومهنية 
دولية لمدة تزيد على 30 سنة من العمل في مجال 

إدارة المخاطر. ويضطلع السيد/ بول بمسوؤلية تطوير 
وتطبيق الخطة االستراتيجية للبنك الخاصة باإلمتثال 
وإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر األسواق ومخاطر 

االحتيال وسياسة االئتمان وأمن المعلومات. كما يشغل 
منصب عضو في عدد من لجان اإلدارة التنفيذية واللجان 
الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ويحمل السيد/ بول 

شهادة البكالوريوس في التجارة واإلدارة من جامعة 
فيكتوريا في نيوزيلندا وشهادة الدبلوم العالي في إدارة 

األعمال المصرفية من جامعة ماسي في نيوزيلندا.

سايمون كوبلستون
أمين سر مجلس اإلدارة

والمستشار العام لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

تم تعيين السيد/ سايمون كوبلستون ليتولى منصب 
أمين سر مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري 
منذ عام 2008. ومارس السيد/ كوبلستون بعد تخرجه 

من جامعة دورهام Durham University مهنة 
المحاماة في مدينة لندن لمدة ثماني سنوات. التحق 
السيد/ كوبلستون بجهاز أبوظبي لالستثمار في عام 
2006 حيث عمل كمحامي في إدارة األسواق الناشئة 

وإدارة االستثمارات االستراتيجية والبنية التحتية. يتمتع 
السيد/ كوبلستون بخبرة عملية تزيد على 20 عامًا في 

القوانين المالية والمصرفية وقوانين الشركات.

وقد ساهم السيد/ كوبلستون بدور فاعل في حصول 
البنك مؤخرًا على عدد من الجوائز المرموقة تقديرًا لتميز 
البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال حوكمة الشركات 

وهو محام مؤهل في المملكة المتحدة.

اإلدارة
التنفيذية

طموح ال محدود

٤ ٤

ADCB 2018 Annual Report  022304  ADCB_Narrative_Arabic_L12  03/06/19  page 44

ADCB_Narrative_Arabic_L12.indd   44 3/6/19   2:42 AM



تيالك سيلفا
كبير مسؤولي االئتمان لمجموعة بنك أبوظبي التجاري

في شهر يناير من عام 2018، تم تعيين السيد/ تيالك 
كبيرًا لمسؤولي االئتمان للمجموعة وقد أمضى السيد/ 

تيالك 38 سنة في خدمة بنك أبوظبي التجاري تولى 
خاللها العديد من المناصب في مجاالت االئتمان 

والتحصيل وإعادة الجدولة وهو على دراية متعمقة 
بجميع قطاعات األعمال في البنك.

 وقبل انضمامه إلى بنك أبوظبي التجاري، كان السيد/ 
تيالك قد اضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات في 

مجموعة االئتمان في هاتون ناشونال بنك، سريالنكا.

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٤ ٥
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البيانات
المالية
الموحدة
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البيانات
المالية
الموحدة

التقرير السنوي ٢٠١٨، بنك أبوظبي التجاري

٤ ٧
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إلى السادة المساهمين
بنك أبوظبي التجاري – شركة مساهمة عامة

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
الطابق 11، برج السلع

مربعة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة المارية
ص. ب: 990

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: ٢٤٢٤ ٤0٨ ٢ )0( 9٧1+
فاكس: ٢٥٢٥ ٤0٨ ٢ )0( 9٧1+

www.deloitte.com

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للمرة األولى: األدوات المالية - عدم اليقين من 
التقدير فيما يتعلق بتأثير المرحلة اإلنتقالية للخسارة االئتمانية المتوقعة على القروض 

والسلفيات للعمالء

الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة 
عامة،  - شركة مساهمة  التجاري  أبوظبي  لبنك 
أبوظبي )»البنك«(، والتي تتكون من بيان المركز 
وبيان   ،2018 31 ديسمبر  الموحد كما في  المالي 
الدخل الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان 
وبيان  الموحد  الملكية  حقوق  في  التغيرات 
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك 
المالية  البيانات  حول  واإليضاحات  التاريخ، 
للسياسات  ملخص  تشمل  التي  الموحدة 

المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  إن  رأينا،  في 
تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، 
المركز المالي الموحد للبنك كما في 31 ديسمبر 

مجاالت التركيز

اعتمد البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9: األدوات المالية اعتباًرا من 
1 يناير 2018، والتي نتج عنها تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت 
هو  كما  الموحدة.  المالية  البيانات  في  سابًقا  بها  المعترف  المبالغ  على 
مسموح من خالل األحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، 
اختار البنك عدم إعادة بيان أرقام المقارنة وقام بتسجيل تعديل بمبلغ 1.5 

مليار درهم في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المستبقاة كما في 1 يناير 2018.

كانت التغييرات المطلوبة للعمليات واألنظمة والضوابط لالمتثال للمعيار 
الدولي للتقارير المالية 9 معقدة وهامة، حيث يتطلب المعيار تغيير جوهري 
في الطريقة، عندما يتم اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة وكيفية قياسها. 
كان هناك خطر من أن عدم كفاية البيانات، وكذلك عدم وجود تجانس في 
القيمة  إنخفاض  لتلبية متطلبات  نماذج  الصعب تطوير  البيانات يجعل من 

النقدية  وتدفقاته  الموحد  المالي  وأدائه   2018
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحدة 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي
الدولية  للمعايير  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
المعايير  تلك  بموجب  مسؤولياتنا  إن  للتدقيق. 
الحسابات  فقرة مسؤولية مدقق  موضحة في 
حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. 
معايير  وفق  البنك  عن  مستقلون  أننا  كما 
قواعد  المحاسبين  لمجلس  الدولية  السلوك 
جانب  إلى  المهنيين  للمحاسبين  السلوك 
دولة  في  األخرى  األخالقي  السلوك  متطلبات 
بتدقيقنا  المتعلقة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
للبيانات المالية الموحدة للبنك. هذا، وقد التزمنا 

بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. باإلضافة إلى ذلك، قد تحد 
االختالفات بين المتطلبات التنظيمية لتكوين المخصصات والمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9 فيما يتعلق باحتمالية التعثر والخسارة بافتراض التعثر 
وعدم توفر البيانات والنماذج السابقة لتحديد التقديرات المستقبلية من دقة 
أنظمة مخاطر االئتمان. كما كان مطلوب من البنك إصدار عدد من األحكام 
وتطوير  “التعثر”  تعريف  اعتماد  تتضمن  والتي  والتقديرات،  واالفتراضات 
إحتماالت التعثر عند نشأتها، إحتمالية التعثر على مدى العمر، نماذج االقتصاد 
من  وغيرها  لكل سيناريو  واالحتماالت  السيناريوهات  من  عدد  مع  الكلي 
أيًضا بتطبيق  البنك  النموذج وقرارات اإلدارة. كما قام  التعديالت ما بعد 
وسائل غير مباشرة وعملية في حاالت معينة حيث ال تتوفر بيانات تاريخية أو 
مستقبلية كافية دون تكلفة أو جهد ال داعي لهما. تم إدراج اإلفصاحات 
االنتقالية للبنك المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في اإليضاح 

3-6 حول البيانات المالية الموحدة.

لهذه  وفقا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا 
للمحاسبين  السلوك  ولقواعد  المتطلبات 
المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية 
بّينات التدقيق  الدولية للمحاسبين. ونعتقد بأن 
الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر 

أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
تقديرنا  بموجب  الرئيسية  التدقيق  أمور  إن 
المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات 
المالية الموحدة للفترة المالية الحالية. وتم تناول 
المالية  للبيانات  هذه االمور في سياق تدقيقنا 
الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي 

رأيا منفصال بشأنها.

ديلويت.
تقرير مدقق الحسابات المستقل
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ديلويت.
تقرير مدقق الحسابات المستقل

 أسلوبنا في التدقيق

تم إعداد االنتقال إلى نموذج انخفاض القيمة الجديد في إطار بيئة مراقبة 
مرحلية حيث مرت النماذج بعملية تحقق مستمرة خالل فترة التقرير. لذلك 
إلى  باإلنتقال  المرتبطة  بالمخاطر  يتعلق  فيما  آرائنا  بتحديث  قمنا  فقد 

نموذج إنخفاض القيمة بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

قمنا بتحديث فهمنا العتماد البنك للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، 
بما في ذلك تحديد أي مخاطر جديدة ألخطاء جوهرية وإجراءات تدقيق 
الداخلية بما في ذلك ضوابط  ذات صلة. لقد حصلنا على فهم للضوابط 
على مستوى المنشأة التي اعتمدها البنك للمحاسبة والعمليات واألنظمة 
تكنولوجيا  أنظمه  على  التأثير  وتقييم  الجديد  المحاسبي  المعيار  بموجب 
المعلومات  تكنولوجيا  عن  الناتجة  والمخاطر  الصلة  ذات  المعلومات 

بالتعاون مع أخصائي تكنولوجيا المعلومات لدينا.

واألحكام  الرئيسية  الفنية  القرارات  مالءمة  مدى  اإلعتبار  في  األخذ  تم 
واختيار السياسة المحاسبية التي يقوم بها البنك لضمان االمتثال لمتطلبات 
إنخفاض القيمة بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. لقد شاركنا 
أخصائي نموذج مخاطر االئتمان لدينا للنظر في القرارات الرئيسية لنموذج 

مخاطر االئتمان مع متطلبات معيار المحاسبة وممارسات القطاع.

لقد فهمنا وقّيمنا بمساعدة المتخصصين لدينا، النماذج التي تم تطويرها 
والبيانات  واالفتراضات  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  إلحتسابات 
المستخدمة من قبل البنك لقياس انخفاض القيمة، والتي تضمنت تقييم 
المستقبلية  الكلية  االقتصاد  ونماذج  سيناريوهات  لتعكس  العملية 
للتعرضات الناتجة عن إلتزامات القروض وعقود الضمان المالي. قمنا بإعادة 
إجراء بعض إحتسابات النماذج للتأكد من مخرجات معيار المخاطر ومبالغ 

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة، ووجدنا أن النتائج كانت مناسبة.

قمنا بإختبار اإلعتراف بتعديالت ما بعد النموذج وقرارات اإلدارة في سياق 
النماذج الرئيسية والقيود على البيانات التي حددها البنك، مع التركيز على 
الشركات،  لقروض  المستخدمة  التعثر  بافتراض  والخسارة  التعثر  إحتمالية 
أيضا  اإلعتبار  الضرورة. واخذنا في  إحتسابها عند  وفحص مبرراتها وإعادة 
ومنهجية  اإلحتسابات،  حول  الحوكمة  وعمليه  للبنك  الداخلية  الضوابط 
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة والموافقات على تعديالت ما بعد النموذج، 
 9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  نماذج  ومخرجات  اإلدارة،  وقرارات 
واألثر اإلنتقالي ذات الصلة. ونظرنا أيضا في تجميع القروض والسلفيات 
اإلدراك  بإستخدام  البنك  يقم  لم  إذا  فيما   ،2018 يناير   1 في  كما  للعمالء 

المتأخر.

خسارة إنخفاض قيمة القروض- تقدير عدم اليقين فيما يتعلق بمخصصات إنخفاض قيمة 
القروض والسلفيات للعمالء

مجاالت التركيز

يتطلب تقييم البنك لتحديد مخصصات إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات 
المالية  الموجودات  أحكام هامة حول تصنيف  إصدار  اإلدارة  للعمالء من 
وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. ركزت عملية التدقيق على هذا األمر 
من   %59.5 )تمثل  للعمالء  والسلفيات  للقروض  النسبية  األهمية  بسبب 
إجمالي الموجودات( وتعقيد االحكام واالفتراضات والتقديرات المستخدمة 

في نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة.

المادي  الجزء  تقييم  يتم  لألفراد  والسلفيات  القروض  محفظة  باستثناء 
بشكل فردي للزيادة الهامة في مخاطر االئتمان وقياس الخسارة االئتمانية 
المتوقعة. هناك خطر يتمثل في عدم حصول اإلدارة على جميع المعلومات 
في  الهامة  الزيادة  تقييم  عند  والمعقولة  والكمية  النوعية  المستقبلية 
مخاطر االئتمان، أو عند تقييم معايير التعرض لمخاطر االئتمان. قد يكون 
هناك كذلك تحيز من اإلدارة عند التصنيف اليدوي وذلك تجاوزًا لسياسات 

البنك. وهناك أيضا خطر عدم تطبيق االحكام واالفتراضات والتقديرات في 
الوسائل غير المباشرة والوسائل العملية التي تم تنفيذها في تاريخ اإلنتقال 
في  مبررة  غير  حركات  أي  وجود  أو  التقرير  فترة  طوال  متسق  بشكل 

المخصصات اإلضافية المحتسبة من قبل اإلدارة.

التجزئة  بالتجزئة وغير  البيع  يتم قياس مبالغ الخسائر المتوقعة لتعرضات 
اليدوي  التدخل  ذات  النماذج  خالل  من   2 ومرحلة   1 كمرحلة  المصنفة 
المحدود، ومع ذلك، من المهم أن تكون النماذج )احتمالية التعثر، الخسارة 
الكلية(  اإلقتصادية  والتسويات  التعثر  بافتراض  التعرض  التعثر،  بافتراض 
قبل  من  تمت  قد  التحقق  عملية  وان  التقرير،  فترة  طوال  صالحة 

مراجع مستقل.

تم إدراج السياسات المحاسبية للبنك وإفصاحات إدارة مخاطر االئتمان في 
اإليضاحات أرقام 3 و 42 حول البيانات المالية الموحدة.
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ديلويت.
تقرير مدقق الحسابات المستقل

أسلوبنا في التدقيق

لقد إكتسبنا فهم إلجراءات إنشاء القروض، وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان 
والسلفيات  القروض  قيمة  إنخفاض  مخصصات  لتحديد  التقدير  وعمليه 
للعمالء واختبار فعالية التشغيل للضوابط ذات الصلة ضمن هذه اإلجراءات.

على أساس عينة مختارة، قمنا باختيار القروض الفردية وقمنا بإجراء مراجعة 
في  الهامة  الزيادة  تحديد  عند  البنك  إجراءات  وفحص  تفصيلية  ائتمانية 
القيمة  منخفض  االئتماني  التصنيف  تقييم   ،)2 )المرحلة  االئتمان  مخاطر 
)المرحلة 3( وما إذا كانت أحداث انخفاض القيمة ذات الصلة قد تم تحديدها 
إليها  يستند  التي  االفتراضات  بفحص  قمنا  لقد  المناسب.  الوقت  في 
النقدية  التدفقات  مثل  القيمة،  في  االنخفاض  مخصص  إحتساب 
المستقبلية المقدرة، تقييمات الضمانات وتقديرات االسترداد. قمنا بتقييم 
الضوابط المتعلقة بالموافقة والدقة واكتمال مخصصات انخفاض القيمة 
وضوابط الحوكمة، بما في ذلك تقييم اجتماعات اإلدارة واللجان الرئيسية 
التي تشكل جزًءا من عملية الموافقة على مخصصات انخفاض قيمة القرض.

بالنسبة للقروض التي لم يتم اختبارها بشكل فردي، قمنا بتقييم الضوابط 
على إجراءات تكوين النماذج، بما في ذلك مراقبة النموذج، التحقق منها 
قمنا  النموذج.  مخرجات  على  الضوابط  بإختبار  قمنا  عليها.  والموافقة 
العينة  وتتبعنا  اإلحتساب  منهجية  الرئيسية، وفحصنا  االفتراضات  بفحص 
مرة أخرى إلى مصدر البيانات. قمنا بتقييم االفتراضات الهامة مثل الحدود 
وسيناريوهات  االئتمان  مخاطر  في  الهامة  الزيادة  لتحديد  المستخدمة 

االقتصاد الكلية المستقبلية بما في ذلك الترجيحات ذات الصلة.

قمنا باختبار تطبيق تكنولوجيا المعلومات المستخدم في إجراءات انخفاض 
كمدخالت  المستخدمة  البيانات  سالمة  من  والتحقق  االئتمان  قيمة 
انخفاض  ونماذج  المصدر  أنظمة  بين  البيانات  نقل  ذلك  في  بما  للنماذج 
القيمة. قمنا بتقييم الضوابط القائمة على النظام وكذلك الضوابط اليدوية 

المتعلقة باالعتراف وقياس مخصصات انخفاض القيمة.

قمنا بتقييم تعديالت ما بعد النموذج والمخصصات اإلضافية المحتسبة 
كذلك  قمنا  التعديالت.  هذه  معقولية  تقييم  أجل  من  اإلدارة  قبل  من 
إحتساب  في  المتضمنة  المستقبلية  المعلومات  معقولية  مدى  بتقييم 
السيناريوهات  لفحص  لدينا  بالمتخصصين  باإلستعانة  القيمة  انخفاض 
الخسائر  إلى  للوصول  المطبق  والترجيح  المختارة  المتعددة  االقتصادية 

غير المنتظمة.

قام البنك بإجراء عملية تحقق خارجي من نماذج احتمالية التعثر والخسارة 
بافتراض التعثر بما في ذلك نموذج االقتصاد الكلي خالل فترة التقرير. تم 
تقدير  نتائج  على  وأثرها  للنماذج  الخارجي  التحقق  عملية  باإلعتبار  األخذ 

انخفاض القيمة.

وأخيًرا، قمنا بتحديث تقييمنا للمنهجية واإلطار المصمم والمنفذ من قبل 
البنك حول ما إذا كانت نتائج نماذج انخفاض القيمة ومخصصات المرحلة 
تبدو معقولة وتعكس توقعات البنك لألوضاع االقتصادية المستقبلية في 

تاريخ التقرير.

تقييم المشتقات وتطبيق محاسبة التحوط

مجاالت التركيز

أحد  العادلة  بالقيمة  قياسه  تم  الذي  البنك  مشتقات  سجل  تقييم  كان 
التقييم  عملية  تعقيد  بسبب  التدقيق  خالل  للتركيز  الرئيسية  المجاالت 

وأهمية المبالغ اإلسمية المحتفظ بها )696 مليار درهم(.

يحتفظ البنك أو يصدر عقود المشتقات ألغراض المتاجرة، وأيضًا للتحوط 
يزال تقييم هذه  الخاصة. ال  التحوط من سجالته  من تعرضات العمالء أو 
العادلة  القيمة  تحديد  يتم  عندما  خاصة  معقًدا،  مجااًل  يعد  األدوات 
باستخدام أسلوب التقييم وذلك بسبب تعقيد األداة أو بسبب عدم توافر 
إختبار  حول  هامة  أحكام  التقييمات  هذه  تتضمن  السوق.  بيانات  قاعدة 

منهجية التقييم والمدخالت المستخدمة في النماذج.

عندما يقوم البنك بإبرام عقود مشتقة ألغراض التحوط، فهناك خطر من 
عدم استيفاء المعايير المؤهلة لمحاسبه التحوط أو أن نتائج إختبار فعالية 

التحوط ال يتم إحتسابها أو تحديدها بشكل صحيح.

اختبار  على  التدقيق  ركزنا في  فقد  أعاله،  المذكورة  األمور  لتعقيد  نظًرا 
محاسبة  من  والتأكد  المشتقة  المالية  األدوات  تقييم  منهجية 

التحوط المؤهلة.

في  العادلة  القيمة  وإفصاحات  للبنك  المحاسبية  السياسات  إدراج  تم 
اإليضاحات أرقام 3-14، 3-15، 9 و 40 حول البيانات المالية الموحدة.
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أسلوبنا في التدقيق

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها اختبار التصميم والتشغيل وفعالية 
الضوابط المتعلقة بإجراءات تقييم األدوات المالية للبنك.

المشتقات  تقييم  لتقدير  لدينا  التقييم  بأخصائيي  باإلستعانة  قمنا  كما 
ذلك  في  بما  المؤهلة  التحوط  لعالقات  المحاسبية  المعالجة  ومراجعة 
على  المستندة  للتقييمات  بالنسبة  الفعالية.  وتقييم  التحوط  تصنيف 
المصادر  مع  مالحظتها  يمكن  التي  المدخالت  بمقارنة  قمنا  النموذج، 

المعيار  مع  التوافق  لتقييم  المتاحة  الخارجية  السوق  وبيانات  المستقلة 
الدولي للتقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة.

قمنا كذلك بتقييم مدى كفاية إفصاحات البنك بما في ذلك دقة تصنيف 
تقنيات  عن  اإلفصاح  وكفاية  العادلة  القيمة  لقياس  الهرمي  التسلسل 
التقييم، المدخالت الهامة التي يمكن مالحظتها، التغييرات في التقديرات 

التي حدثت خالل الفترة وحساسية االفتراضات الرئيسية.

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والرقابة على التقارير المالية

مجاالت التركيز

قمنــا بتحديــد أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات والرقابــة علــى التقاريــر الماليــة 
كجانــب تركيــز ألن المحاســبة الماليــة للبنــك وأنظمــة التقاريــر تعتمــد بصــورة 
رئيســية علــى تكنولوجيــا معقــدة نتيجة اتســاع حجــم وتنوع المعامــالت التي 
تتــم معالجتهــا يوميــًا، هنــاك خطــر أن آليــة إجــراءات المحاســبة والضوابــط 
بفعاليــة.  وتعمــل  بدقــة  تكــون مصممــة  ال  قــد  العالقــة  ذات  الداخليــة 
بيــن  والفصــل  المنطقــي  الوصــول  بــإدارة  معيــن  تركيــز  مجــال  ويتعلــق 
تكــون  بــأن  تضمــن  ألنهــا  هامــة  هــي  األساســية  المبــادئ  إن  الواجبــات. 
التغييــرات فــي التطبيقــات والبيانــات مالئمــة، ويســمح بمراقبتهــا. وعلــى 
وجــه التحديــد، فــإن الضوابــط الرئيســية ذات الصلــة المدمجــة هــي ضروريــة 
أو  التطبيقــات  لتغييــر  نتيجــة  والخطــأ  الغــش  احتمــاالت  مــن  للحــد 

البيانات األساسية.

أسلوبنا في التدقيق

يعتمــد أســلوبنا فــي التدقيــق علــى الضوابــط اآلليــة، وبالتالــي تــم تصميــم 
تكنولوجيــا  أنظمــة  علــى  والرقابــة  الوصــول  إجــراءات  الختبــار  اإلجــراءات 
المعلومــات. نظــرًا للخصائــص التقنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي هــذا 
الجــزء مــن التدقيــق، فقــد شــاركنا أخصائــي تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات 

لدينا. وشملت إجراءات التدقيق ما يلي:

تحديــث فهــم تكنولوجيــا المعلومــات بخصــوص التطبيقــات ذات الصلــة   •
بالتقاريــر الماليــة بمــا فــي ذلــك رمــوز ســويفت والبنيــة التحتيــة التــي تدعــم 

هذه التطبيقات؛

إختبــار الضوابــط العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة بالضوابــط   •
أمــن  تغطــي  التــي  الحاســوب  بواســطة  المولــدة  والمعلومــات  اآلليــة 

الوصول وتغييرات البرنامج ومركز البيانات وعمليات الشبكة؛

فــي  المســتخدمة  الحاســوب  بواســطة  المولــدة  المعلومــات  دراســة   •
التقاريــر الماليــة مــن التطبيقــات ذات الصلــة والضوابــط الرئيســية علــى 

أساسها المنطقي؛

تقييم موثوقية واستمرارية بيئة نظام المعلومات؛  •

تكنولوجيــا  أنظمــة  علــى  الرئيســية  اآلليــة  الضوابــط  علــى  اختبــار  إجــراء   •
المعلومات الهامة ذات الصلة بعمليات األعمال؛ و

إجــراء إختبــار للقيــود اليوميــة كمــا هــو منصــوص عليه فــي المعاييــر الدولية   •
للتدقيق.

ديلويت.
تقرير مدقق الحسابات المستقل
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معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة واإلدارة هم المسؤولون عن 
األخرى  المعلومات  تتكون  األخرى.  المعلومات 
البيانات  تتضمن  وال  للبنك  السنوي  التقرير  من 
المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. 
نتوقع أن يصبح التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ 
البيانات  حول  رأينا  إن  الحسابات.  مدقق  تقرير 
األخرى،  المعلومات  يتناول  ال  الموحدة  المالية 

وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تدقيقنا  ألعمال  بالنسبة  مسؤوليتنا  تتمثل 
على  االطالع  في  الموحدة  المالية  للبيانات 
نقوم  ذلك  سبيل  وفي  األخرى،  المعلومات 
بتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير 
متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو 
المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال 
أنها  أخرى  بطريقة  يتضح  التي  تلك  أو  التدقيق، 

تتضمن أخطاًء مادية.

التقرير  أخطاء مادية في  أي  استنتجنا وجود  إذا 
السنوي للبنك، عند قيامنا باالطالع عليه، فإنه 

يتعين علينا إخطار المكلفين بالحوكمة بذلك.

على  والقائمين  االدارة  مسؤوليات 
المالية  البيانات  اعداد  في  الحوكمة 

الموحدة 
البيانات  هذه  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها  الموحدة  المالية 
المالية وطبقًا لألحكام  للمعايير الدولية للتقارير 
السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
وكذلك من وضع   ،2015 لسنة   )2( رقم  المتحدة 
نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية 
الموحدة  المالية  البيانات  اعداد  من  لتمكنها 
سواء  جوهرية،  أخطاء  من  خالية  عادلة  بصورة 

كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

اإلدارة  ان  الموحدة،  المالية  البيانات  إعداد  عند 
االستمرار  البنك على  تقييم قدرة  مسؤولة عن 
مناسبًا،  كان  متى  واالفصاح  مستمرة  كمنشأة 
واعتماد  باالستمراريـــة  المتعلقة  المسائل  عن 
تنوي  لم  ما  المحاسبي،  االستمراريـــــة  مبــــدأ 

اإلدارة تصفية البنك أو وقف عملياته، أو ال يوجد 
لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

التدقيق  مجلس  ولجنة  اإلدارة  مجلس  يعتبر 
مسار  على  االشراف  عن  مسؤولين  واإلمتثال 

إعداد التقارير المالية للبنك.

حول  الحسابات  مدقق  مسؤوليات 
تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما 
المالية الموحدة خالية بصورة  البيانات  إذا كانت 
عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن 
الذي  المدقق  تقرير  أو عن خطأ، وإصدار  احتيال 
يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل 
التي  التدقيق  أن عملية  التأكيد، وال يضمن  من 
سوف  للتدقيق  الدولية  للمعايير  وفقا  تّمت 
تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. 
الخطأ،  عن  أو  االحتيال  عن  االخطاء  تنشأ  وقد 
وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا 
كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية 
المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات 

المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق 
ونحافظ  المهني  التقدير  نمارس  فإننا  الدولية، 
كما  التدقيق.  فترة  طوال  المهني  الشك  على 

نقوم أيضا:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي   •
البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة 
والقيــام  بالتصميــم  عــن خطــأ،  أو  احتيــال  عــن 
تلــك  مــع  ينســجم  بمــا  التدقيــق  بإجــراءات 
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة 
ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا. ان مخاطــر عــدم 
االحتيــال  عــن  ناتــج  جوهــري  خطــأ  اكتشــاف 
تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــمل 
االحتيــال التواطــؤ، التزويــر، الحــذف المتعمــد، 

سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

ذات  الداخلــي  الرقابــة  نظــام  علــى  باالطــالع   •
إجــراءات  تصميــم  أجــل  مــن  بالتدقيــق  الصلــة 
تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، ولكــن ليــس 
الرقابــة  فعاليــة  حــول  رأي  إبــداء  بغــرض 

الداخلية للبنك.

بتقييــم مالءمة السياســات المحاســبية المتبعة   •
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية وااليضاحــات 

المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

باســتنتاج مــدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ   •
أدلــة  علــى  وبنــاًء  المحاســبي،  االســتمرارية 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فــي حــال 
وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة 
بأحــداث أو ظــــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة 
ــى االســتمرار. وفــي حــال  حــول قــدرة البنــك عل
عــدم  مــن  جوهريــة  حالــة  بوجــود  االســتنتاج 
اليقيــن، يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا 
فــي  الــواردة  الصلــة  ذات  اإليضاحــات  إلــى 
ــت  ــة الموحــدة، أو، فــي حــال كان ــات المالي البيان
علينــا  يتوجــب  كافيــة  غيــر  اإليضاحــات  هــذه 
تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا على 
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى 
تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلك، قــد تؤدي االحــداث أو 
الظــروف المســتقبلية إلــى توقــف أعمــال البنك 

على أساس مبدأ االستمرارية.

الماليــة  للبيانــات  الشــامل  العــرض  بتقييــم   •
الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا، 
كانــت  إذا  اإليضاحــات، وفيمــا  ذلــك  فــي  بمــا 
العمليــات  تظهــر  الموحــدة  الماليــة  البيانــات 
تحقــق  بطريقــة  العالقــة  ذات  واالحــداث 

العرض العادل.

ديلويت.
تقرير مدقق الحسابات المستقل
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بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة   •
فيمــا يتعلــق بالمعلومات المالية من المنشــآت 
حــول  الــرأي  إلبــداء  البنــك  أعمــال  أنشــطة  أو 
البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن 
التوجيــه واإلشــراف والقيــام بأعمــال التدقيــق 
كامــل  وتحملنــا  المجموعــة  صعيــد  علــى 

المسؤولية عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما 
بنطاق  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  يتعلق 
وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي 
خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا 

من خالل تدقيقنا.

ببيان  القائمين على الحوكمة  كما نقوم باطالع 
يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة 
جميع  بخصوص  معهم  والتواصل  باالستقاللية، 
يحتمل  التي  المسائل  من  وغيرها  العالقات 
على  معقواًل  تأثيًرا  تؤثر  قد  أنها  االعتقاد 
متى  الصلة  ذات  الحماية  وإجراءات  استقالليتنا 

كان مناسبًا.

لجنة  مع  بشأنها  التوصل  تم  التي  األمور  من 
نقوم  البنك،  لدى  واإلمتثال  التدقيق  مجلس 
بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر في 
الحالية،  للفترة  الموحدة  المالية  البيانات  تدقيق 
والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح 
عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا 
العلني  االفصاح  دون  األنظمة  أو  القانون  حال 
عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال 
يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال 
ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق 

المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية 
والتنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد بما يلي:

إننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات التــي   •
رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك، من   •
مــع  يتطابــق  بمــا  الجوهريــة  جوانبهــا  جميــع 
لدولــة  االتحــادي  للقانــون  الســارية  األحــكام 

اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛

أن البنك قد احتفظ بدفاتر محاسبية نظامية؛  •

أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلــس   •
اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للبنك؛

يظهــر اإليضــاح رقــم 40 حــول البيانــات الماليــة   •
الموحــدة للبنــك المشــتريات أو اإلســتثمار فــي 
الماليــة  الســنة  خــالل  تمــت  التــي  األســهم 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

يظهــر اإليضــاح رقــم 36 حــول البيانــات الماليــة   •
الموحــدة للبنــك أهــم المعامــالت مــع األطــراف 
ذات العالقــة مــع الشــروط واألحــكام التــي قــد 
تــم بموجبهــا إبــرام تلــك المعامــالت ومبــادئ 

إدارة تضارب المصالح؛ 

أنــه، طبقــًا للمعلومــات التــي توفــرت لنــا، لــم   •
ــا نعتقــد أن البنــك  ــا أي أمــر يجعلن يلفــت إنتباهن
قــد إرتكــب خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2018 أي مخالفــات لألحــكام الســارية 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  االتحــادي  للقانــون 
المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 أو لعقــد تأســيس 
البنــك ممــا قــد يؤثــر جوهريــًا علــى أنشــطته أو 

مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2018؛ و

يظهــر اإليضــاح رقــم 52 حــول البيانــات الماليــة   •  
الموحــدة للبنــك المســاهمات االجتماعيــة التــي 
المنتهيــة فــي 31  الماليــة  تمــت خــالل الســنة 

ديسمبر 2018.

رئيس  قرار  لمتطلبات  ووفقًا  ذلك،  إلى  إضافة 
جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم )1( لسنة 2017 بشأن 
نقر  الخاضعة،  للجهات  المالية  البيانات  تدقيق 
بها  القيام  تم  التي  اإلجراءات  على  بناًء  بأننا، 
واألدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت إنتباهنا 
أي أمر يجعلنا نعتقد أن البنك خالل السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لم يكن ملتزًما بـ:

نظامــه األساســي والــذي يؤثــر مباشــرة علــى   •
تحديــد بشــكل واضــح علــى المبالــغ واإليضاحات 
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك كمــا فــي 

31 ديسمبر 2018؛ و

تنظــم  التــي  والتعاميــم  والقــرارات  القوانيــن   •
عمليــات البنــك التــي قــد يكــون االمتثــال لهــا 
جوهرًيــا لجوانــب التشــغيل فــي أعمــال البنك، أو 
قدرتــه علــى مواصلــة أعمالــه، أو لتجنــب أكثــر 

من عقوبات غير منطقية بشكل واضح.

القانون  لمتطلبات  ووفقًا  ذلك،  إلى  إضافة 
االتحادي رقم )14( لسنة 2018، نقر بأننا قد حصلنا 
التي  والتوضيحات  المعلومات  كافة  على 

اعتبرناها ضرورية لغرض التدقيق.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

محمد خميس التح
رقم القيد 717

29 يناير 2019

أبوظبي، 

اإلمارات العربية المتحدة

ديلويت.
تقرير مدقق الحسابات المستقل
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إيضاحات
 2018 
ألف درهم 

 2017 
ألف درهم 

 2018 
ألف دوالر أمريكي

الموجودات

519,589,95719,997,1235,333,503نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

619,627,07611,451,9565,343,609ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

72,203,80098,578600,000إيداعات الشراء العكسي

860,134485,30116,372أوراق مالية بغرض المتاجرة

94,447,2473,820,3641,210,794أدوات مالية مشتقة

1052,362,23449,191,65714,255,985استثمارات في أوراق مالية

11166,425,762163,282,23045,310,580قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

12205,158205,37255,856استثمار في شركة زميلة

13576,671634,780157,003استثمارات عقارية

1413,349,69414,875,8383,634,548موجودات أخرى، بالصافي

15982,605960,096267,521ممتلكات ومعدات، بالصافي

279,830,338265,003,29576,185,771إجمالي الموجودات

المطلوبات

163,071,4085,177,129836,212أرصدة مستحقة للبنوك 

95,695,9114,234,4811,550,752أدوات مالية مشتقة

17176,653,857163,078,38648,095,251ودائع العمالء

183,279,3022,909,845892,813أوراق تجارية باليورو

1943,027,74940,555,19511,714,606قروض

2015,296,56816,603,3194,164,598مطلوبات أخرى

247,024,795232,558,35567,254,232إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

215,198,2315,198,2311,415,255رأس المال

2,419,9992,419,999658,862عالوة إصدار

226,859,2717,484,9271,867,484احتياطيات أخرى

14,328,04213,341,7833,900,910أرباح مستبقاة

254,000,0004,000,0001,089,028سندات رأس المال

32,805,54332,444,9408,931,539إجمالي حقوق الملكية

279,830,338265,003,29576,185,771إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وصّرح بإصدارها بتاريخ 29 يناير 2019 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
بيان المركز المالي الموحد 

كما في 31 ديسمبر 2018

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

عيسى السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

عالء عريقات
الرئيس التنفيذي للمجموعة

ديباك كوالر
المدير المالي للمجموعة
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إيضاحات
 2018 
ألف درهم 

 2017 
ألف درهم

 2018 
ألف دوالر أمريكي

2610,314,9418,772,5622,808,315إيرادات الفوائد

)1,144,204()3,031,135()4,202,662(27مصاريف الفوائد

6,112,2795,741,4271,664,111صافي إيرادات الفوائد

231,276,7461,081,671347,603إيرادات تمويالت إسالمية

)46,257()122,040()169,901(23توزيعات أرباح إسالمية

1,106,845959,631301,346صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية

7,219,1246,701,0581,965,457إجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية

281,394,5761,507,042379,683صافي إيرادات الرسوم والعموالت

29431,805353,977117,562صافي إيرادات المتاجرة

)15,371()34,173()56,459(13صافي خسائر من استثمارات عقارية

30192,399367,42052,382إيرادات أخرى من العمليات

9,181,4458,895,3242,499,713إيرادات العمليات

)839,505()2,947,581()3,083,501(31مصاريف العمليات

6,097,9445,947,7431,660,208أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

)344,619()1,673,620()1,265,787(32مخصصات انخفاض القيمة

4,832,1574,274,1231,315,589أرباح العمليات بعد مخصصات انخفاض القيمة

1210,0709,8452,741الحصة في ربح شركة زميلة

4,842,2274,283,9681,318,330الربح قبل الضريبة

)646()6,360()2,373(مصروف ضريبة الدخل الخارجية

4,839,8544,277,6081,317,684صافي ربح السنة

330.900.800.25العائد األساسي للسهم الواحد )بالدرهم/ بالدوالر األمريكي(

330.900.790.25العائد المخّفض للسهم الواحد )بالدرهم/ بالدوالر األمريكي(

بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
بيان الدخل الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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 2018 
ألف درهم 

 2017 
ألف درهم

 2018 
ألف دوالر أمريكي

4,839,8544,277,6081,317,684صافي ربح السنة

بنود ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في بيان الدخل الموحد

)5,732(13,546)21,054(فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية )إيضاح 22(

11,323)46,877(41,592صافي الحركة في إحتياطي تحوط التدفق النقدي )إيضاح 22(

صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من 
)197,660(–)726,006(خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 22(

–45,830–صافي الحركة في القيمة العادلة الستثمارات في أوراق مالية )إيضاح 22(

)705,468(12,499)192,069(

بنود ال ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في بيان الدخل الموحد

صافي الحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية التي تم قياسها بالقيمة 
)25,236(–)92,693(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 22(

13,1572,0223,582مكاسب اكتوارية من التزامات المنافع المحددة )إيضاح 20(

)79,536(2,022)21,654(

)213,723(14,521)785,004()الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

4,054,8504,292,1291,103,961إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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رأس 
المال
ألف درهم

عالوة 
إصدار 
ألف درهم

احتياطيات 
أخرى
ألف درهم

أرباح 
مستبقاة
ألف درهم

سندات 
رأس المال
ألف درهم

إجمالي حقوق 
الملكية
ألف درهم

5,198,2312,419,9997,484,92713,341,7834,000,00032,444,940كما في 1 يناير 2018 )كما تم بيانه سابقًا(

تأثير التغير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير 
)1,360,879(–)1,510,228(149,349––المالية رقم 9 )إيضاح 6-3(

5,198,2312,419,9997,634,27611,831,5554,000,00031,084,061كما في 1 يناير  2018 )معاد بيانه(

4,839,854–4,839,854–––صافي ربح السنة

)785,004(–13,157)798,161(––)الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

مبالغ محولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد إستثمارات في 
أدوات حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

1,588–1,588–––الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 22(

23,090–)66(23,156––حركات أخرى )إيضاح 22(

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين 
)2,183,257(–)2,183,257(–––في البنك

)174,789(–)174,789(–––قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 33(

5,198,2312,419,9996,859,27114,328,0424,000,00032,805,543كما في 31 ديسمبر 2018

5,198,2312,419,9997,437,28311,295,3724,000,00030,350,885كما في 1 يناير  2017 

4,277,608–4,277,608–––صافي ربح السنة

14,521–12,4992,022––الدخل الشامل اآلخر للسنة

37,084–35,1451,939––حركات أخرى )إيضاح 22(

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين 
)2,079,292(–)2,079,292(–––في البنك 

)155,866(–)155,866(–––قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 33(

5,198,2312,419,9997,484,92713,341,7834,000,00032,444,940كما في 31 ديسمبر 2017

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

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

 2018 
ألف دوالر 
أمريكي

األنشطة التشغيلية
4,842,2274,283,9681,318,330الربح قبل الضريبة

تعديالت لـ:
175,927165,11447,897استهالك ممتلكات ومعدات، صافي )إيضاح 15(

–)73,844(–مكاسب من بيع ممتلكات ومعدات، صافي 
56,45934,17315,371صافي خسائر من استثمارات عقارية )إيضاح 13(

1,483,8761,932,526403,996مخصصات انخفاض القيمة )إيضاح 32(
)2,741()9,845()10,070(الحصة في ربح شركة زميلة )إيضاح 12(

)5,276()51,515()19,380(إطفاء خصومات )إيضاح 3-42(
2,852)46,715(10,474صافي الخسائر/ ) األرباح( من استبعاد استثمارات في أوراق مالية )إيضاح 30( 

)452,937()1,208,585()1,663,637(إيرادات فوائد على استثمارات في أوراق مالية
)469()1,850()1,722(إيرادات توزيعات أرباح على استثمارات في أوراق مالية )إيضاح 30(

1,437,1051,006,264391,262مصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية باليورو
)3,009(7,785)11,052(صافي )المكاسب(/ الخسائر من أوراق مالية بغرض المتاجرة )إيضاح 29(

)4,359()20,720()16,012(الجزء غير الفعال من التحوطات – مكاسب )إيضاح 9( 
23,09037,0846,286مصروف خطة حوافز الموظفين )إيضاح 24(

6,307,2856,053,8401,717,203التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
–)128,555(–زيادة في األرصدة لدى البنوك المركزية

)1,381,947()3,200,020()5,075,891(زيادة في األرصدة المستحقة من البنوك، صافي
)23,597()166,985()86,671(صافي الحركة في األدوات المالية المشتقة

118,764)74,328(436,219صافي إستبعادات/ )مشتريات( أوراق مالية بغرض المتاجرة
)1,558,423()6,685,248()5,724,086(زيادة في القروض والسلفيات للعمالء، بالصافي

)107,253()176,596()393,940(زيادة في الموجودات األخرى، بالصافي
128,809)297,792(473,116زيادة/ )نقص( في األرصدة المستحقة إلى البنوك

13,575,5997,635,5143,696,052زيادة في ودائع العمالء
352,496202,48795,970زيادة في المطلوبات األخرى

9,864,1273,162,3172,685,578صافي النقد من العمليات
)264()7,044()968(ضرائب خارجية مدفوعة، بالصافي

9,863,1593,155,2732,685,314صافي النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

25,222,24710,406,7846,866,934عوائد من إسترداد/ استبعاد استثمار في أوراق مالية
)8,032,745()26,267,582()29,504,274(صافي شراء إستثمار في أوراق مالية

1,785,5921,338,123486,140فوائد مستلمة من إستثمار في أوراق مالية
1,7221,850469توزيعات أرباح مستلمة من إستثمار في أوراق مالية )إيضاح 30(

10,2849,4502,800توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
449)1,000(1,650صافي إستبعادات من/ )إضافات إلى( إستثمارات عقارية )إيضاح 13(

–74,040–صافي عوائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات
)54,026()198,721()198,436(صافي شراء ممتلكات ومعدات

)729,979()14,637,056()2,681,215(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

88,264)5,883,329(324,195صافي الزيادة/ )النقص( في األوراق التجارية باليورو )إيضاح 18(
3,003,8351,505,267817,816صافي الزيادة في القروض )إيضاح 19(

)236,489()744,568()868,623(الفوائد المدفوعة على القروض واألوراق التجارية باليورو
)594,407()2,079,292()2,183,257(توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية في البنك
)47,588()155,866()174,789(قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 33(

27,596)7,357,788(101,361صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية
1,982,931)18,839,571(7,283,305صافي الزيادة/ )النقص( في النقد ومرادفات النقد

15,811,54834,651,1194,304,805النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
23,094,85315,811,5486,287,736النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 35( 

بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

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

2018  
AED’000

2017  
AED’000

2018  
USD’000

OPERATING ACTIVITIES
Profit before taxation 4,842,227 4,283,968 1,318,330
Adjustments for:

Depreciation on property and equipment (Note 15) 175,927 165,114 47,897
Gain on sale of property and equipment – (73,844) –
Net losses from investment properties (Note 13) 56,459 34,173 15,371
Impairment allowances (Note 32) 1,483,876 1,932,526 403,996
Share in profit of associate (Note 12) )10,070( (9,845) )2,741(
Discount unwind (Note 42.3) )19,380( (51,515) )5,276(
Net losses/(gains) from disposal of investment securities (Note 30) 10,474 (46,715) 2,852
Interest income on investment securities )1,663,637( (1,208,585) )452,937(
Dividend income on investment securities (Note 30) )1,722( (1,850) )469(
Interest expense on borrowings and euro commercial paper 1,437,105 1,006,264 391,262
Net (gains)/losses from trading securities (Note 29) )11,052( 7,785 )3,009(
Ineffective portion of hedges —  gains (Note 9) )16,012( (20,720) )4,359(
Employees’ incentive plan expense (Note 24) 23,090 37,084 6,286

Cash flow from operating activities before changes in operating assets and liabilities 6,307,285 6,053,840 1,717,203
Increase in balances with central banks – (128,555) –
Increase in due from banks )5,075,891( (3,200,020) )1,381,947(
Net movement in derivative financial instruments )86,671( (166,985) )23,597(
Net disposals/(purchases) of trading securities 436,219 (74,328) 118,764
Increase in loans and advances to customers )5,724,086( (6,685,248) )1,558,423(
Increase in other assets, net )393,940( (176,596) )107,253(
Increase/(decrease) in due to banks 473,116 (297,792) 128,809
Increase in deposits from customers 13,575,599 7,635,514 3,696,052
Increase in other liabilities 352,496 202,487 95,970
Net cash from operations 9,864,127 3,162,317 2,685,578
Overseas tax paid, net )968( (7,044) )264(
Net cash from operating activities 9,863,159 3,155,273 2,685,314
INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from redemption/disposal of investment securities 25,222,247 10,406,784 6,866,934
Net purchase of investment securities )29,504,274( (26,267,582) )8,032,745(
Interest received on investment securities 1,785,592 1,338,123 486,140
Dividends received on investment securities (Note 30) 1,722 1,850 469
Dividends received from associate 10,284 9,450 2,800
Net disposals of/(additions to) investment properties (Note 13) 1,650 (1,000) 449
Net proceeds from disposal of property and equipment – 74,040 –
Net purchase of property and equipment )198,436( (198,721) )54,026(
Net cash used in investing activities )2,681,215( (14,637,056) )729,979(
FINANCING ACTIVITIES
Net increase/(decrease) in euro commercial paper (Note 18) 324,195 (5,883,329) 88,264
Net increase in borrowings (Note 19) 3,003,835 1,505,267 817,816
Interest paid on borrowings and euro commercial paper )868,623( (744,568) )236,489(
Dividends paid to equity holders of the Bank )2,183,257( (2,079,292) )594,407(
Capital notes coupon paid (Note 33) )174,789( (155,866) )47,588(
Net cash from/)used in( financing activities 202,722 (14,715,576) 55,192
Net increase /)decrease( in cash and cash equivalents 7,181,944 (11,481,783) 1,955,335
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 15,811,548 34,651,119 4,304,805
Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 35) 38,906,401 50,462,667 10,592,541
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١. األنشطة وجوانب العمليات
بنــك أبوظبــي التجــاري ش.م.ع. )»بنــك أبوظبــي التجــاري« أو »البنــك«( هــو 
شــركة مســاهمة عامــة محــدودة المســؤولية مســجلة فــي إمــارة أبوظبــي 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يتمثــل النشــاط الرئيســي للبنــك فــي 
المصرفيــة  والخدمــات  والشــركات  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم 
اإلســامية والخدمــات الماليــة األخــرى مــن خــال شــبكة فروعــه البالــغ 
فــي جيرســي  الهنــد وفــرع  فــي  وأربعــون فرعــًا وفرعيــن  تســعة  عددهــا 

باإلضافة إلى شركاته التابعة، ومكتبي تمثيل في لندن وسنغافورة. 

ــوان المقــر الرئيســي المســجل للبنــك هــو مبنــى بنــك أبوظبــي التجــاري،  عن
شــارع الشــيخ زايــد بــن ســلطان، قطعــة ج-33، قطــاع هـــ-11، ص.ب. 939، 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

قــام البنــك بتعديــل نظامــه األساســي لتأكيــد أنــه يمتثــل ألحــكام القانــون 
اإلتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 2015، الــذي أصبــح 

ساري المفعول اعتبارا من 1 يوليو 2015.

الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق   .2
الجديدة والمعدلة

تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة 
والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 

يناير 2018، في هذه البيانات المالية الموحدة.

قامــت المجموعــة للمــرة األولــى، بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
إجــراء  مــع  رجعــي  بأثــر  تطبيقــه  يتطلــب  الــذي  الماليــة  األدوات   9 رقــم 
لمتطلبــات  وفًقــا  الملكيــة.  لحقــوق  اإلفتتاحــي  الرصيــد  فــي  التعديــات 
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة، تــم اإلفصــاح عــن 

طبيعة وأثر هذه التغييرات في إيضاح 3-6 حول البيانات المالية الموحدة.

فــي الســنة الحاليــة، قامــت المجموعــة أيًضــا بتطبيــق التعديــات التاليــة 
علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة مــن قبــل مجلــس المعاييــر 
المحاســبية الدوليــة والتــي تصبــح فّعالــة بشــكل إلزامــي للفتــرة المحاســبية 
التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018. إن تطبيــق هــذه التعديــات علــى المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة لــم يكــن لهــا أي تأثيــر مــادي علــى المبالــغ المدرجــة 
المعامــات  علــى  تؤثــر  قــد  ولكــن  الســابقة  والفتــرات  الحاليــة  للفتــرات 

المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 إيرادات من عقود مع العماء  •

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 2018  •

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1 تطبيــق المعاييــر   •
ــرة  ــى، مــع حــذف اإلعفــاءات قصي ــة للمــرة األول ــر المالي ــة للتقاري الدولي

األجل لمعدي التقارير للمرة األولى

ــر الماليــة رقــم 2 الدفعــات علــى  ــار الدولــي للتقاري تعديــات علــى المعي  •
معامــات  وقيــاس  تصنيــف  توضــح  التــي  األســهم  أســاس 

الدفع باألسهم

ــة:  ــار الدولــي للتقاریر المالیة رقم 7 األدوات المالي تعديــات علــى المعي  •
للمعيــار  األولــي  التطبيــق  حــول  باإلفصاحــات  المتعلقــة  اإلفصاحــات 

الدولي للتقارير المالية رقم 9

تعديــات للســماح للمنشــأة بــأن تختــار اإلســتمرار فــي تطبيــق متطلبــات   •
محاســبة التحــوط فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 للتحــوط 
للقيمــة العادلــة لمخاطــر ســعر الفائــدة لجــزء مــن محفظــة الموجــودات 
الماليــة أو المطلوبــات الماليــة عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 
التــي  العقــود  لبعــض  العادلــة  القيمــة  الماليــة رقــم 9 وتوســيع خيــار 

تستوفي استثناء نطاق »االستخدام الخاص«

تعدیات علی المعيــار المحاســبي الدولي رقــم 40 استثمارات عقاريــة   •
توضح تحویات عقار إلی أو من إستثمار عقاري

دورة التحسینات السنویة علی المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 2014 - 2016   •
إلزالة اإلعفاءات قصیرة األجل وتوضیح بعض قیاسات القیمة العادلة

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 22   •
معامات بالعمات األجنبية والبدل المدفوع مقدما

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 اســتثمارات فــي   •
شــركات زميلــة ومشــاريع مشــتركة التي تقــدم توضيــح بخصــوص قیاس 
أو  الربــح  خال  من  العادلــة  بالقيمــة  لإلســتثمارات  العادلــة  القیمة 

الخسارة على أساس خیار كل إستثمار على حدة.

باســتثناء ممــا ذكــر أعــاه، ال توجــد أيــة معاييــر هامــة أخــرى مــن المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة أو تعديــات كانــت ســارية للمــرة األولــى للســنة 

المالية التي بدأت في أو بعد 1 يناير 2018.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المعايير والتفسيرات المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد
لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد.

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

السنوية التي تبدأ في 
أو بعد

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج 
محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 12 
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 16 المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي 

الدولي السابق رقم 17

1 يناير 2019

دورة التحسينات السنوية 2015-2017 على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير 
المالية أرقام 3 و 11والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 12 و 23

1 يناير 2019

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل. يتناول التفسير 
تحديد الربح/ )الخسارة( الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير المستخدمة، إعفاءات الضريبة غير المستخدمة 
ومعدالت الضريبة، عندما يكون هناك عدم يقين حول معالجات الضريبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12. وعلى وجه 

التحديد يأخذ باإلعتبار:

إذا كان ينبغي إعتبار معالجات الضريبة بشكل جماعي؛	 

االفتراضات المتعلقة بإختبارات السلطات الضريبية؛	 

تحديد الربح/ )الخسارة( الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير المستخدمة، إعفاءات الضريبة غير المستخدمة 	 
ومعدالت الضريبة؛ و

أثر التغيرات في الحقائق والظروف.	 

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية المتعلقة بخصائص التسديد المبكر مع التعويضات السلبية. 
يقوم هذا التعديل بتعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء من أجل السماح 
للقياس بالتكلفة المطفأة )أو، وفقًا لنموذج األعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( حتى في حالة تسديد 

التعويضات السلبية.

1 يناير 2019

تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 - منافع الموظفين: توضح التعديالت ما يلي:

عند تعديل أو تقليص خطة منافع محددة أو تسويتها، تستخدم الشركة حاليًا االفتراضات اإلكتوارية المحّدثة لتحديد تكاليف 	 
الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة؛ و

يتم تجاهل تأثير الحد األقصى لألصل عند إحتساب المكسب أو الخسارة في أي تسوية للخطة ويتم التعامل معها بشكل 	 
منفصل في الدخل الشامل اآلخر.

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة المتعلقة بالحصص طويلة 
األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. توضح هذه التعديالت بأن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 األدوات المالية على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءًا من صافي 

اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية.

1 يناير 2019

تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
المالية أرقام 3،2، 6، 14 والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 1، 8 ، 34، 37 و 38 وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 
المالية أرقام 19،12، 20 و 22، و التفسير رقم 32 لتحديث تلك األحكام فيما يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة 

إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 استثمارات 
في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )2011( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة 

أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان 
التطبيق إلى أجل 

غير مسمى. ال يزال 
التطبيق مسموح به.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تتوقــع اإلدارة أن هــذه المعاييــر الجديــدة والتعديــات ســيتم تطبيقهــا فــي 
أول فتــرة تصبــح فيهــا إلزاميــة ولــن يكــون لهــا تأثيــر هــام علــى البيانــات 

المالية الموحدة للمجموعة.

٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
٣-١ أساس اإلعداد

مبــدأ  أســاس  علــى  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  هــذه  إعــداد  تــم  لقــد 
االســتمرارية ووفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس 

معايير المحاسبة الدولية. 

إن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة تشــمل المعاييــر المحاســبية الصــادرة 
ــك التفســيرات الصــادرة عــن  ــة، وكذل ــر المحاســبة الدولي عــن مجلــس معايي

لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية.

الموحــدة  الماليــة  البيانــات  مــن  اإليضاحــات  بعــض  ترتيــب  إعــادة  تــم 
للمجموعــة للســنة الســابقة حتــى تتوافــق مــع طريقــة العــرض المتبعــة فــي 

السنة الحالية. 

٣-٢ القياس

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، 
باســتثناء التعديــات الناتجــة عــن إعــادة تقييــم الموجــودات والمطلوبــات 
ــة مــن خــال الربــح والخســارة والموجــودات الماليــة  الماليــة بالقيمــة العادل
اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــال  مــن  العادلــة  بالقينــة  للبيــع  المتاحــة 

واالستثمارات العقارية.

٣-٣ العملة الوظيفية وعملة العرض

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بدرهــم اإلمــارات العربيــة 
العــرض  وعملــة  الوظيفيــة  العملــة  وهــو  اإلماراتــي(،  )الدرهــم  المتحــدة 
للمجموعــة. إن المعلومــات الماليــة المعروضــة بالدرهــم اإلماراتــي مقّربــة 

ألقرب ألف درهم، إال إذا تم إيضاح غير ذلك. 

البيانــات  القســم األول مــن  بالــدوالر األمريكــي فــي  المبالــغ  يتــم عــرض 
الماليــة للتيســير علــى القــارئ وذلــك بتحويــل األرصــدة المقّومــة بالدرهــم 
ثابــت )١ دوالر  الــدوالر األمريكــي باســتخدام ســعر صــرف  إلــى  اإلماراتــي 

أمريكي = ٣.67٣ درهم إماراتي(.

٣-٤ استخدام التقديرات واألحكام

وتقديــرات  أحــكام  وضــع  اإلدارة  مــن  الماليــة  البيانــات  إعــداد  يقتضــي 
وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة 
للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف. وقــد تختلــف النتائــج 

الفعلية عن هذه التقديرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية باســتمرار. ويتــم األخــذ 
بعيــن االعتبــار التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تتــم 

فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذا التعديل. 

المؤكــدة  غيــر  للتقديــرات  الهامــة  بالجوانــب  المتعلقــة  المعلومــات  إن 
واألحــكام الهامــة المســتخدمة أثنــاء تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي 
لهــا التأثيــر الجوهــري األكبــر علــى المبالــغ المســجلة ضمــن البيانــات الماليــة 

الموحدة مبينة في اإليضاح رقم ٤.

٣-٥ أساس التوحيد

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة لبنــك أبوظبــي التجــاري 
بـــ  جميعــًا  إليهــم  )يشــار  التابعــة  وشــركاته  عامــة  مســاهمة  شــركة   –

»المجموعة«(.

الشركات التابعة
والمنشــآت  للبنــك  الماليــة  البيانــات  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  تتضمــن 

الخاضعة لسيطرته وشركاته التابعة. تتحقق السيطرة عندما:

يكون لدى البنك سلطة على الشركة المستثمر فيها.  •

يكــون البنــك معرضــًا لعائــدات متغيــرة أو يمتلــك حقوقــًا فيهــا جــّراء   •
مشاركته في الشركة المستثمر فيها. 

يتمكــن البنــك مــن اســتخدام ســلطته علــى الشــركة المســتثمر فيهــا بمــا   •
يؤثر على عائداتها.

يعيــد البنــك تقييــم مــدى ســيطرته علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت 
الوقائــع والظــروف تشــير إلــى وجــود تغييــرات علــى عنصــر واحــد أو أكثــر مــن 

عناصر السيطرة الثاثة المذكورة أعاه.

ــة  ــدى شــركة مــا أقــل مــن حقــوق األغلبي ــت ل عندمــا تكــون حقــوق التصوي
الشــركة  علــى  الســلطة  لديهــا  يــزال  ال  فيهــا،  المســتثمر  الشــركة  فــي 
القــدرة  المســتثمر فيهــا عندمــا تمتلــك حقــوق تصويــت كافيــة تمنحهــا 
ــة بالشــركة المســتثمر فيهــا مــن  ــه األنشــطة ذات الصل ــى توجي ــة عل العملي
جانــب واحــد. ينظــر البنــك فــي جميــع الوقائــع والظــروف ذات العاقــة عنــد 
قيامــه بتقييــم مــا إذا كانــت حقــوق التصويــت التــي يملكهــا كافيــة لكــي 

تمنحه السلطة على الشركة المستثمر فيها أم ال، ويشمل ذلك:

حجــم مــا يملكــه البنــك مــن حقــوق تصويــت مقابــل حجــم مــا يملكــه   •
حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.

حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك.  •

الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى.  •

أي وقائــع أو ظــروف أخــرى تشــير إلــى أن البنــك قــادر، أو غيــر قــادر، فــي   •
ــن يقتضــي األمــر  ــة حي ــه األنشــطة ذات الصل ــي علــى توجي الوقــت الحال
اجتماعــات  فــي  التصويــت  أنمــاط  ذلــك  فــي  بمــا  القــرار،  اتخــاذ 

المساهمين السابقة.

يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا يحصــل البنــك علــى حــق الســيطرة علــى 
الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا يفقــد البنــك الســيطرة عليهــا. وعلــى وجــه 
التحديــد، فــإن إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو 
المســتبعدة خــال الســنة ُتــدرج فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحد اعتبــارًا من 
التاريــخ الــذي يكتســب فيــه البنــك حــق الســيطرة علــى الشــركة التابعــة حتــى 

تاريخ انتهاء سيطرة البنك عليها.

6263

ADCB 2018 Annual Report  022304  Arabic_L12  03/06/19  page 62ADCB 2018 Annual Report  022304  Arabic_L12  03/06/19  page 63

Arabic_L12.indd   62 3/6/19   12:05 AM



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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ُتعــزى األربــاح أو الخســائر وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى 
مالكــي البنــك والحصــص غيــر المســيطرة. كما ُيعــزى إجمالي الدخل الشــامل 
للشــركات التابعــة إلــى مالكــي البنــك والحصص غير المســيطرة حتــى لو أدى 

ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

ــد  ــة الموحــدة للشــركات التابعــة، عن ــات المالي ــى البيان ُتجــرى التعديــات عل
السياســات  مــع  المحاســبية  سياســاتها  تتســق  حتــى  الضــرورة، 

المحاسبية للمجموعة.

والمصاريــف  واإليــرادات  األرصــدة  جميــع  اســتبعاد  التوحيــد  عنــد  يتــم 
والتدفقات النقدية الناتجة من المعامات فيما بين شركات للمجموعة.

التغيرات في حصص ملكية البنك في شركاته التابعة الحالية
ُتحتســب التغيــرات فــي حصــص ملكيــة البنــك فــي الشــركات التابعــة التــي ال 
تــؤدي إلــى فقــدان البنــك ســيطرته علــى الشــركات التابعــة كمعامــات 
أثــر  يعكــس  بمــا  البنــك  لحصــص  الدفتريــة  القيمــة  تعديــل  ويتــم  أســهم. 
التغيــرات فــي حصــص البنــك فــي الشــركات التابعــة. كمــا يتــم إدراج أي فــرق 
بيــن القيمــة التــي يتــم مــن خالهــا تعديــل الحصــص غيــر المســيطرة والقيمــة 
الملكيــة  حقــوق  فــي  مباشــرة  المقبــوض  أو  المدفــوع  للمبلــغ  العادلــة 

وُينسب إلى مساهمي البنك.

عندمــا يفقــد البنــك ســيطرته علــى شــركة تابعــة لــه، يتــم تســجيل األربــاح أو 
الخســائر فــي بيــان الدخــل الموحــد وتحتســب علــى أســاس الفــرق بيــن )1( 
مجمــوع القيمــة العادلــة للبــدل المقبــوض والقيمــة العادلــة ألي حصــة 
متبقيــة و)2( القيمــة الدفتريــة الســابقة للموجــودات )بما في ذلك الشــهرة( 
والمطلوبــات للشــركة التابعــة وأي حصــص غيــر مســيطرة. يتــم احتســاب 
جميــع المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق 
مــن  مباشــرة  تخّلــص  قــد  البنــك  كان  لــو  كمــا  التابعــة  الشــركة  بتلــك 
يعــاد  )أي  التابعــة  الشــركة  الصلــة فــي  المطلوبــات ذات  أو  الموجــودات 
تصنيفهــا إلــى بيــان الدخــل أو تحويلهــا إلــى فئــة أخــرى ضمــن حقــوق الملكيــة 
الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  فــي  بــه  / مســموح  محــدد  هــو  كمــا 
ــه فــي الشــركة  ــة لاســتثمار المحتفــظ ب المعمــول بهــا(. أمــا القيمــة العادل
التابعــة الســابقة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة فينظــر لهــا علــى أنهــا القيمــة 
العادلــة عنــد التســجيل األولــي لغــرض المحاســبة الاحقــة بموجــب المعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم 9 أو، حســبما يكــون مائمــًا، التكلفــة عند التســجيل 

األولي لاستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

المنشآت ذات األغراض الخاصة 
لتحقيــق  تأسيســها  يتــم  هــي منشــآت  الخاصــة  األغــراض  المنشــآت ذات 
هــدف بســيط ومحــدد بدقــة مثــل توريق موجــودات معينــة أو إبــرام معاملة 
اقتــراض أو إقــراض محــددة. يــرى البنــك أنــه يســيطر علــى المنشــأة ذات 
الغــرض الخــاص ويدرجهــا ضمــن بياناتــه الماليــة الموحــدة إذا كانــت له ســلطة 
علــى هــذه المنشــأة أو عندمــا يكــون معرضــًا لعوائــد متغيــرة منهــا أو لــه 
نتيجــة لمشــاركته فــي هــذه المنشــأة ويكــون قــادرًا علــى  حقــوق فيهــا 
اســتخدام ســلطته عليهــا منــذ تأسيســها والتأثيــر الحقــًا علــى عوائدهــا، 

وذلك استنادًا إلى تقييم يتم إجراؤه حول جوهر عاقة المنشأة بالبنك. 

يتــم تقييــم مــدى ســيطرة البنــك علــى المنشــأة ذات الغــرض الخــاص فــي 
تاريــخ التأســيس؛ وعــادًة ال يتــم إجــراء أي تقييــم آخــر للســيطرة فــي حــال عــدم 
ــة  ــرات فــي هيــكل المنشــأة أو أحكامهــا أو أي معامــات إضافي وجــود تغيي
بيــن البنــك والمنشــأة إال إذا طــرأ أي تغييــر علــى جوهــر العاقــة بيــن البنــك 

والمنشأة ذات الغرض الخاص.

إدارة الصناديق
يقــوم البنــك بــإدارة الموجــودات المحتفــظ بهــا فــي صناديــق االســتثمار 
المشــتركة واإلشــراف عليهــا بالنيابــة عــن المســتثمرين. ال يتــم إدراج البيانــات 
الماليــة لهــذه المنشــآت ضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة إال إذا كان البنــك 
مســيطرًا علــى المنشــأة، كمــا ذكــر أعــاه، أو كان المســتثمر الرئيســي لهــا. إن 
المعلومــات المتعلقــة بصناديــق االســتثمار المــدارة مــن قبــل البنــك يتــم 

بيانها في اإليضاح رقم 49.

استثمار في شركة زميلة
إن الشــركات الزميلــة هــي تلــك المنشــآت التــي لــدى المجموعــة تأثيــر هــام 
ــر الهــام هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قــرارات السياســة  عليهــا. إن التأثي
الماليــة والتشــغيلية فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ولكــن ليــس الســيطرة أو 

السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  

يتــم احتســاب االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقوق 
الملكيــة ويتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا بالتكلفــة. تتضمــن تكلفــة اإلســتثمارات 

تكاليف المعامات.

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة حصــة المجموعــة فــي الربــح أو الخســارة 
بطريقــة  المحتســبة  فيهــا  المســتثمر  للشــركات  اآلخــر  الشــامل  والدخــل 
حقــوق الملكيــة بعــد إجــراء التعديــات الازمــة حتــى تتســق السياســات 
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة لــدى البنــك، اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء التأثيــر 

الجوهري حتى تاريخ انتهاء هذا التأثير. 

الشــركات  فــي  عــن حصتــه  الخســائر  فــي  المجموعــة  تزيــد حصــة  عندمــا 
المســتثمر فيهــا، فــإن القيمــة المدرجــة لهــذ اإلســتثمار، التــي تتضمــن أيــة 
إســتثمارات طويلــة األجــل، يتــم تخفيضهــا إلــى صفــر ويتوقــف االعتــراف بأيــة 
خســائر اضافيــة أخــرى إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه لــدى المجموعــة التزامــات 
الشــركة  عــن  بالنيابــة  دفعــات  قــدم  أو  متوقعــة  اســتداللية  أو  قانونيــة 

المستثمر فيها. 

يتــم اختبــار المبلــغ المــدرج لاســتثمار )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( النخفــاض 
قيمــة  انخفــاض   36 رقــم  الدولــي  المحاســبي  للمعيــار  وفقــًا  القيمــة 
الموجــودات كأصــل منفصــل مــع المبلــغ الممكــن تحصيلــه بالنســبة لهــا 
)قيمــة االســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع أيهمــا أعلــى(. 
تشــكل خســارة انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا جــزءًا مــن المبلــغ المــدرج 
لاســتثمار. يتــم االعتــراف بــأي عكــس لخســارة انخفــاض القيمــة هــذه وفقــًا 
الــذي يزيــد فيــه المبلــغ  إلــى الحــد  للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36 
المدرجــة  القيمــة  تتجــاوز  ال  بحيــث  الحقــًا  لاســتثمار  تحصيلــه  الممكــن 
اإلضافيــة القيمــة المدرجــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا فيمــا لــو لم يتم 

االعتراف بخسائر انخفاض قيمة اإلستثمار في السنوات السابقة .
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فــي  الملكيــة  حقــوق  طريقــة  اســتخدام  عــن  بالتوقــف  المجموعــة  تقــوم 
ــه شــركة  ــه االســتثمار عــن كون ــخ الــذي يتوقــف في ــدءًا مــن التاري المحاســبة ب
تحتفــظ  عندمــا  للبيــع.  بــه  كمحتفــظ  االســتثمار  تصنيــف  عنــد  أو  زميلــة، 
المجموعــة بحصــة فــي الشــركة الزميلــة ســابقًا وتكــون الحصــة المســتبقاة 
أصــًا ماليــًا، تقــوم المجموعــة بقيــاس الحصــة المســتبقاة بالقيمــة العادلــة 
فــي ذلــك التاريــخ ويتــم اعتبــار القيمة العادلــة كقيمتهــا العادلة عنــد االعتراف 
األولــي كأصــل مالــي وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9. يتــم إدراج 
الفــرق بيــن المبلــغ المــدرج للشــركة الزميلــة العائــد إلــى الحصــة المســتبقاة 
وقيمتهــا العادلــة عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة من اســتبعاد الشــركة الزميلة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة باحتســاب جميــع المبالــغ المعتــرف بها 
ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر المتعلقــة بتلــك الشــركة الزميلــة علــى نفــس 
األســاس الــذي قــد يكــون مطلوبــًا لــو تــم اســتبعاد تلــك الشــركة الزميلــة 
ــو تــم إعــادة  مباشــرة مــن الموجــودات والمطلوبــات ذات العاقــة. وعليــه، ل
تصنيــف المكســب أو الخســارة المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخر 
اســتبعاد  عنــد  الخســارة  أو  الربــح  إلــى  الزميلــة  الشــركة  تلــك  قبــل  مــن 
ــات ذات العاقــة، تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف  الموجــودات والمطلوب
ــل  ــح أو الخســارة )كتعدي ــى الرب ــة إل المكســب أو الخســارة مــن حقــوق الملكي

إلعادة تصنيف( عند التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية.

ترتيبات مشتركة
الترتيبــات المشــتركة هــي الترتيبــات التــي تمتلــك المجموعــة فيهــا ســيطرة 
مشــتركة، والتــي تــم تأسيســها بعقــود تتطلــب موافقــة باإلجمــاع التخــاذ 
كبيــر علــى عوائــد هــذه  تأثيــر  لهــا  يكــون  التــي  األنشــطة  حــول  القــرارات 

الترتيبات. تصّنف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي: 

العمليــة المشــتركة – عندمــا يكــون للمجموعــة حقــوق فــي الموجــودات 
والتزامــات فــي المطلوبــات المتعلقــة بترتيــب مــا، فــإن المجموعــة تقــوم 
باحتســاب موجوداتهــا ومطلوباتهــا ومعاماتهــا، وكذلــك حصتهــا فــي تلــك 
بالعمليــة  يتعلــق  فيمــا  مشــترك،  بشــكٍل  المتكبــدة  أو  بهــا  المحتفــظ 

المشتركة. 

المشــروع المشــترك – عندمــا يكــون للبنــك حقــوق فــي صافــي موجــودات 
طريقــة  باســتخدام  حصتهــا  باحتســاب  تقــوم  المجموعــة  فــإن  الترتيبــات، 

حقوق الملكية كما في الشركات الزميلة.

٣-٦ التغييرات في السياسات المحاسبية

قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 الصــادر 
بتاريــخ   2014 يوليــو  فــي  الدوليــة  المحاســبية  المعاييــر  مجلــس  قبــل  مــن 
السياســات  فــي  تغييــرات  إلــى  أدى  والــذي   2018 ينايــر   1 فــي  اإلنتقــال 
المحاســبية وتعديــات علــى المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي المعلومــات 
مبكــر  بشــكل  المجموعة  تقم  لم  المرحليــة.  الموحــدة  الموجــزة  الماليــة 
في   9 رقــم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إصدارات  من  أي  باعتماد 

الفترات السابقة.

وفًقــا لمــا تســمح بــه األحــكام اإلنتقاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم 9، فقــد اختــارت المجموعــة عــدم إعــادة بيــان أرقــام المقارنــة. تــم إدراج 
جميــع التعديــات علــى القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات 
الماليــة فــي تاريــخ التحويــات فــي األرصــدة اإلفتتاحيــة لألربــاح المســتبقاة 
واحتياطيــات أخــرى للفتــرة الحاليــة. كمــا اختــارت المجموعــة االســتمرار فــي 
تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة بالمعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم ٣9 وفًقــا لمــا هــو مســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية 

رقم 9.

فيمــا يلــي اإلفصاحــات المتعلقــة بتأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم 
المحاســبية  السياســات  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد  المجموعــة.  علــى   9
لــألدوات الماليــة بموجــب المعيــار المحاســبي الدولي رقــم ٣9، يرجى الرجوع 
إلــى إيضــاح ٣-7 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ٣1 

ديسمبر 2017.

تصنيف وقياس األدوات المالية
يتم مقارنة فئة القياس والقيمة المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣9 والمعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 في 1 يناير 2018 كما يلي:

فئة القياس 
األصلية وفقًا 
للمعيار المحاسبي 
الدولي رقم ٣9

فئة القياس 
الجديدة وفقًا 
للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 
رقم 9

القيمة المدرجة 
األصلية وفقًا 
للمعيار المحاسبي 
الدولي 
رقم ٣9
ألف درهم

إعادة القياس
ألف درهم

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

19,996,841)282(19,997,123التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةنقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

11,451,956104,86211,556,818التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

98,497)81(98,578التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةإيداعات الشراء العكسي، بالصافي

أوراق مالية بغرض المتاجرة

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 
الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 
485,301–485,301الخسارة

إستثمار في أوراق مالية )*(
متاحة للبيع

القيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل 
49,191,657)149,349(49,191,657اآلخر

162,174,966)1,107,264(163,282,230التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةقروض وسلفيات للعماء، بالصافي

14,864,799)11,039(14,875,838التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةموجودات أخرى، بالصافي

53,426,571)347,075(53,426,571التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةإعتمادات مستندية، خطابات ضمان وإلتزامات أخرى

311,795,450)1,510,228(312,809,254المجموع

)*( يتم إدراج مخصص انخفاض القيمة في احتياطي إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ويتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تسوية رصيد مخصص انخفاض القيمة من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يظهر الجدول التالي تسوية مخصص إنخفاض القيمة الختامي للفترة السابقة والتي تم قياسها وفًقا لنموذج الخسارة المتكبدة بموجب المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 39 إلى مخصص انخفاض القيمة الجديد الذي تم قياسه وفًقا لنموذج الخسارة المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 في 1 يناير 2018:

مخصص إنخفاض 
القيمة  وفقًا للمعيار 
المحاسبي  الدولي 
رقم 39  
ألف درهم

إعادة القياس
ألف درهم

مخصص إنخفاض 
القيمة  وفقًا للمعيار 
الدولي  للتقارير المالية 
رقم 9 
ألف درهم

282282–نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

22,384)104,862(127,246ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

8181–إيداعات الشراء العكسي، بالصافي

56,687149,349206,036إستثمار في أوراق مالية

5,906,7441,107,2647,014,008قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

11,03911,039–موجودات أخرى، بالصافي

347,075347,075–إعتمادات مستندية، خطابات ضمان وإلتزامات أخرى

6,090,6771,510,2287,600,905المجموع

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9

الموجودات المالية
يتــم اإلعتــراف وإلغــاء اإلعتــراف بكافــة الموجــودات الماليــة علــى أســاس 
تاريــخ التســوية )بخــالف عقــود المشــتقات التــي يتــم اإلعتــراف بهــا وإلغــاء 
اإلعتــراف بهــا علــى أســاس تاريــخ المعاملــة( عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصــل 
مالــي بموجــب عقــد تتطلــب شــروطه تســليم األصــل المالــي خــالل اإلطــار 
الزمنــي المحــدد عمومــًا فــي اللوائــح أو المتعــارف عليــه فــي الســوق ويتــم 
قياســه مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة، باســتثناء 
تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
المجموعــة  فيــه  تســتلم  الــذي  التاريــخ  هــو  التســوية  تاريــخ  إن  الخســارة. 
يتــم اإلعتــراف بتكاليــف المعامــالت  األصــول أو تقــوم بتحويلهــا فعلًيــا. 
المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خالل الربح أو الخسارة مباشرًة في الربح أو الخسارة.

يتطلــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن 
نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة أو 
القيمــة العادلــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات 
الماليــة وخصائــص التدفقــات النقدية التعاقدية للموجــودات المالية. وعلى 

وجه التحديد:

تحصيــل  هدفهــا  أعمــال  نمــوذج  فــي  بهــا  المحتفــظ  الديــن  أدوات   )1(
نقديــة  تدفقــات  لهــا  يكــون  والتــي  التعاقديــة،  النقديــة  التدفقــات 
تعاقديــة تكــون هــي فقــط أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي 

القائم، يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة؛

أدوات الديــن المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال التــي يكــون هدفهــا   )2(
الديــن،  أدوات  وبيــع  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  تحصيــل  مــن  كاًل 
والتــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات 
أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم، يتــم قياســها الحقــًا 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛

يتــم قيــاس جميــع أدوات الديــن األخرى )مثــل أدوات الديــن المدارة على   )3(
فــي  للبيــع( واإلســتثمارات  بهــا  أو محتفــظ  العادلــة،  القيمــة  أســاس 
حقــوق الملكيــة الحقــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 
ومــع ذلــك، يمكــن للمجموعــة أن تقــوم باختيــار/ تحديــد بدون رجــوع عند 

االعتراف المبدئي باألصل المالي على أساس كل أصل على حدة:

التغييــرات  إدراج  رجــوع  بــدون  باختيــار  القيــام  للمجموعــة  يمكــن   •
ــر  ــة غي ــة لالســتثمار فــي حقــوق الملكي الالحقــة فــي القيمــة العادل
ــل  ــه مــن قب ــرف ب ــدل المحتمــل المعت المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو الب
المعيــار  عليهــا  ينطبــق  التــي  األعمــال  إندمــاج  ضمــن  المشــتري 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــع 

اإلعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة؛ و

يمكــن للمجموعــة تحديــد بــدون رجــوع أداة الديــن التــي تســتوفي   •
الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  القيمــة  معاييــر  أو  المطفــأة  التكلفــة 
الشــامل اآلخــر كمــا تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
والخســارة إذا كان ذلــك يقــوم بإلغــاء أو يخفــض بشــكل كبيــر عــدم 

التطابق في المحاسبة )المشار إليها بخيار القيمة العادلة(.

اإلســتثمار  وصناديــق  الملكيــة  حقــوق  فــي  باإلســتثمار  اإلحتفــاظ  يتــم 
كإســتثمارات إســتراتيجية، وبالتالــي، فقــد اختــارت المجموعــة بــدون رجــوع 
قيــاس هــذه اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 

مع التغيرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

)أ( أدوات الديــن بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل 
الشامل اآلخر

ــاًء علــى  ــة بن تقــوم المجموعــة بتقييــم تصنيــف وقيــاس الموجــودات المالي
خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل ونمــوذج أعمــال المجموعــة 

إلدارة األصول.

بالنســبة لألصــل الــذي تــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فــإن شــروطه التعاقديــة ينبغــي أن 
تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن 

والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

لغــرض اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم، 
فــإن األصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف األولــي. قــد 
يتغيــر هــذا المبلــغ األساســي علــى مــدى عمــر األصــل المالــي )علــى ســبيل 
المثــال، إذا كان هنــاك تســديد ألصــل الديــن(. تتكــون الفائــدة مــن البــدل 
للقيمــة الزمنيــة للنقــود، مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم 
الوقــت وخيــارات ومخاطــر اإلقــراض األساســية  خــال فتــرة معينــة مــن 
األخــرى، باإلضافــة إلــى هامــش الربــح. يتــم إجــراء تقييــم لمدفوعــات أصــل 
بهــا  المقــوم  بالعملــة  القائــم  األصلــي  المبلــغ  علــى  والفائــدة  الديــن 

األصل المالي.

إن التدفقات النقدية التعاقدية التــي هــي مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة 
إن  األساسي.  اإلقراض  ترتيب  تتوافــق مع  القائــم  األصلــي  المبلــغ  علــى 
الشــروط التعاقديــة التــي تنطــوي علــى التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المرتبطــة بترتيــب اإلقــراض األساســي، 
مثــل التعــرض للتغيــرات فــي أســعار األســهم أو أســعار الســلع، ال تــؤدي إلــى 
تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة. 
يمكــن أن يكــون األصــل المالــي المنشــأ أو المســتحوذ عليــه عبــارة عــن ترتيــب 
شــكله  فــي  قرًضــا  يمثــل  كان  إذا  عمــا  النظــر  بغــض  لإلقــراض  أساســي 
القانونــي. يعتبــر تقييــم نمــاذج األعمــال إلدارة الموجــودات الماليــة أمــًرا 
أساســًيا لتصنيــف األصــل المالــي. تحــدد المجموعــة نمــاذج األعمــال علــى 
مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات األصــول الماليــة مًعــا لتحقيــق 
هــدف أعمــال معيــن. ال يعتمــد نمــوذج األعمــال الخــاص بالمجموعــة علــى 
نوايــا اإلدارة فيمــا يتعلــق بــأداة فرديــة، وبالتالــي يتــم تقييــم نمــوذج األعمال 

عند مستوى تجميعي أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.

لــدى المجموعــة أكثــر مــن نمــوذج أعمــال واحــد إلدارة أدواتهــا الماليــة التــي 
تعكــس كيفيــة إدارة المجموعــة ألصولهــا الماليــة مــن أجــل توليــد التدفقــات 
النقديــة. تحــدد نمــاذج أعمــال المجموعــة فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة 
ســوف تنتــج عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع األصــول 

المالية أو كليهما.

ــد مــا إذا  ــراف المبدئــي باألصــل المالــي، تقــوم المجموعــة بتحدي عنــد اإلعت
كانــت الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا حديًثــا يمثــل جــزًءا مــن نمــوذج 
أعمــال قائــم أو مــا إذا كانــت تعكــس بدايــة نمــوذج أعمــال جديــد. تقــوم 
المجموعــة بإعــادة تقييــم نمــاذج أعمالهــا فــي كل فتــرة تقريــر لتحديــد مــا إذا 

كانت نماذج األعمال قد تغيرت عن الفترة السابقة.

تخضــع أدوات الديــن التــي تــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 
العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر إلنخفاض القيمة.

)ب( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة هي:

موجــودات ذات تدفقــات نقديــة تعاقديــة التــي ليســت مدفوعــات أصــل   )١(
الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم؛ أو/ و

موجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال غيــر تلــك المحتفــظ بهــا   )٢(
للتحصيــل  بهــا  المحتفــظ  أو  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  لتحصيــل 

والبيع؛ أو

الخســارة  أو  الربــح  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  محــددة  موجــودات   )٣(
باستخدام خيار القيمة العادلة.

أو  أرباح  بأیة  االعتراف  مع  العادلة،  بالقیمة  الموجودات  ھــذه  قیاس  یتم 
خسائر ناتجة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة.

)ج( إعادة التصنيف
إذا تغیر نموذج األعمال الذي تحتفــظ بموجبــه المجموعة بموجــودات مالیة، 
متطلبــات  تســري  تأثــرت.  التــي  المالیة  الموجودات  تصنیف  إعادة  یتم 
التصنيــف والقيــاس المتعلقــة بالفئــة الجديــدة بأثــر مســتقبلي اعتبــاًرا مــن 
اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر األولــى بعــد التغييــر فــي نمــوذج األعمــال 
والــذي ينتــج عنــه إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة للمجموعــة. تــم األخــذ 
السياســة  ضمــن  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  فــي  التغيــرات  باإلعتبــار 
الماليــة  بالموجــودات  اإلعتــراف  وإلغــاء  بتعديــل  المتعلقــة  المحاســبية 

المبينة أدناه.

)د( انخفاض القيمة
تقــوم المجموعــة باإلعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى 
ــة مــن خــال  ــم يتــم قياســها بالقيمــة العادل ــة التــي ل ــة التالي األدوات المالي

الربح أو الخسارة:

أرصدة لدى البنوك المركزية؛  •

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك؛  •

إيداعات الشراء العكسي؛  •

استثمارات في أدوات الدين؛  •

القروض والسلفيات المقدمة للعماء؛  •

التزامات القروض الصادرة؛ و  •

عقود الضمان المالي الصادرة.  •

لم يتم اإلعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.

باســتثناء الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة اإلئتمانيــة 
المنخفضــة )والتــي تــم أخذهــا باإلعتبــار بشــكل منفصــل أدنــاه(، يجــب قيــاس 

خسائر االئتمان المتوقعة من خال مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

خســائر ائتمانيــة متوقعــة خــال فتــرة ١٢ شــهرًا، ناتجــة عن أحــداث التخلف   •
عــن الســداد فــي األداة الماليــة المتوقعــة خــال ١٢ شــهرًا مــن تاريــخ 

التقرير، )يشار إليها بالمرحلة األولى(؛ أو

ائتمانيــة  خســائر  أي  الحيــاة،  مــدى  علــى  متوقعــة  ائتمانيــة  خســائر   •
عــن  التخلــف  أحــداث  عــن جميــع  ناتجــة  الحيــاة  مــدى  متوقعــة علــى 
الســداد المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة )يشــار إليهــا بالمرحلــة 

الثانية والمرحلة الثالثة(.
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إن مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة يكــون مطلــوب 
ألداة ماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك األداة الماليــة بشــكل كبيــر 
يتــم  األخــرى،  الماليــة  ااألدوات  بالنســبة لجميــع  األولــي.  االعتــراف  منــذ 
قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة بمبلــغ يعــادل خســائر خســائر اإلئتمــان 
المتوقعــة خــال 12 شــهًرا. تــم إدراج مزيــد مــن التفاصيــل حــول تحديــد الزيــادة 

الهامة في مخاطر االئتمان في إيضاح رقم 3-6 )ح(.

إن خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل للقيمــة الحاليــة 
للخســائر االئتمانيــة. یتم قیاس هــذه القیمة بأنهــا القیمة الحالیة للفرق بین 
التدفقات النقدیة المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدیة 
االقتصادیة  الســيناريوهات  نتیجة  تســتلمها  أن  المجموعة  تتوقع  التي 
الفائدة  سعر  أســاس  علــى  مخصومــة  المرجحــة،  المســتقبلية  المتعــددة 
يتــم  التعرضــات غيــر الممولــة،  إلــى  الفعلي لألصل. ومــع ذلــك، بالنســبة 

قياس خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي:

ــة لإللغــاء،  ــر القابل ــر المســحوبة وغي ــى التزامــات القــروض غي بالنســبة إل  •
فــإن خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للفــرق 
بيــن التدفقــات النقديــة التعاقدية المســتحقة للمجموعــة إذا قام حامل 
االلتــزام بســحب القــرض والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة 

استامها إذا تم سحب القرض؛ و

بالنســبة لعقــود الضمــان المالــي، فــإن خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي   •
الفــرق بيــن المدفوعات المتوقعة لتســديد حامــل أداة الدين المضمونة 
مــن  أو  حاملهــا  مــن  اســتامها  المجموعــة  تتوقــع  مبالــغ  أي  ناقًصــا 

المدين أو أي طرف آخر.

الخســارة  قيــاس  حــول  أخــرى  لتفاصيــل   42 إيضــاح  مراجعــة  يرجــى 
اإلئتمانية المتوقعة.

)ه( موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة 
يعتبــر األصــل المالــي “ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة” عنــد وقــوع حــدث أو 
أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل 
منخفضــة  إئتمانيــة  قيمــة  ذات  الماليــة  الموجــودات  إلــى  يشــار  المالــي. 
كموجــودات المرحلــة الثالثــة. تشــمل األدلــة علــى اإلنخفــاض فــي القيمــة 

االئتمانية بيانات يمكن ماحظتها حول األحداث التالية:

صعوبات مالية هامة يواجهها المقترض أو المصدر؛   •

إخال في العقد، على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد؛ أو  •

أو  اقتصاديــة  ألســباب  ماليــة  لصعوبــات  نتيجــة  المقــرض،  يقــوم  أن   •
يواجههــا المقتــرض، بمنــح المقتــرض امتيــاز والتــي لــم يكــن ليأخذهــا 

المقرض باإلعتبار، بخاف ذلك؛ أو

إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.  •

شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.  •

قــد ال يكــون مــن الممكــن تحديــد حــدث واحــد - بــداًل مــن ذلــك، فــإن التأثيــر 
المشــترك لعــدة أحــداث قــد يتســبب فــي تحــول الموجــودات الماليــة ذات 
قيمــة إئتمانيــة منخفضــة. تقوم المجموعة بتقییم ما إذا کانت أدوات الدین 
التي تعتبــر موجودات مالیة التي تم قياســها بالتکلفة المطفأة أو بالقيمــة 
العادلة من خال الدخــل الشــامل اآلخــر هــي ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة 
السیادیة والشرکات  الدین  أدوات  إذا کانت  لتقییم ما  تقریر.  تاریخ کل  في 
منخفضــة القيمــة اإلئتمانيــة، فــإن المجموعــة تأخــذ باإلعتبــار العوامــل مثل 
الحصــول  علی  المقترض  وقدرة  االئتمانیة  والتصنیفات  السندات  عائدات 

على التمویل.

يعتبــر القــرض ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة عنــد منــح االمتيــاز للمقتــرض 
بســبب تدهــور الوضــع المالــي للمقتــرض، مــا لــم يكــن هنــاك دليــل علــى أنــه 
نتيجــة لمنــح االمتيــاز، فــإن خطــر عــدم الحصــول علــى التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة قــد إنخفــض بشــكل هــام وال توجــد مؤشــرات أخــرى إلنخفــاض 
القيمــة. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي يتــم النظــر فيهــا إلــى اإلمتيــازات 
ــار الموجــودات اإلئتمانيــة منخفضــة القيمــة  ولكــن ال يتــم منحهــا، يتــم اعتب
عندمــا يكــون هنــاك أدلــه ملحوظــة علــى إنخفــاض قيمــة االئتمــان بمــا فــي 
ذلــك الوفــاء بتعريــف التخلــف عــن الســداد. يشــمل تعريــف التخلــف عــن 
الســداد )انظــر أدنــاه( عــدم وضــوح فــي مؤشــرات التســديد إذا كانــت المبالــغ 

مستحقة الدفع لمدة 90 يوًما أو أكثر.

)و( الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات قيمة إئتمانية منخفضة
يتــم التعامــل مــع الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات قيمــة 
إئتمانيــة منخفضــة بطريقــة مختلفــة نظــًرا ألن األصــل يكــون بقيمــة ائتمانيــة 
تقــوم  الموجــودات،  لهــذه  بالنســبة  األولــي.  االعتــراف  عنــد  منخفضــة 
المجموعــة باإلعتــراف بجميــع التغيــرات فــي خســائر اإلئتمــان المتوقعــة 
مــدى الحيــاة منــذ اإلعتــراف المبدئــي كمخصــص خســارة مــع اإلعتــراف بــأي 
تغييــرات فــي الربــح أو الخســارة. إن التغييــر اإليجابــي لمثــل هــذه األصــول 

يؤدي إلى تحقيق مكاسب انخفاض القيمة.

)ز( تعريف التخلف عن السداد
إن تعريــف التخلــف عــن الســداد هــو أمــر جوهــري في تحديــد خســائر اإلئتمان 
المتوقعــة. يســتخدم تعريــف التخلــف عــن الســداد فــي قيــاس مبلــغ خســائر 
االئتمــان المتوقعــة وفــي تحديــد مــا إذا كان مخصــص الخســارة يســتند إلــى 
خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهرًا أو علــى مــدى الحيــاة، ألن التخلــف 
عــن الســداد هــو أحــد مكونــات احتمــال التخلــف عــن الســداد الــذي يؤثــر علــى 
كٍل مــن قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة وتحديــد الزيــادة الهامــة فــي 

مخاطر االئتمان.

تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث للتخلف عن السداد:

ــزام  ــا علــى أي الت ــر مــن 90 يوًم تجــاوز المقتــرض إســتحقاق الســداد ألكث  •
ائتماني مادي إلى المجموعة؛ أو

التزاماتــه االئتمانيــة  مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المقتــرض بتســديد   •
للمجموعة بالكامل.

تــم تصميــم تعريــف التخلــف عــن الســداد بشــكل مناســب ليعكــس الخصائص 
المتعلــق  القــرار  يســتند  الموجــودات.  مــن  مختلفــة  ألنــواع  المختلفــة 
إلــى تقييــم كل حالــة علــى حــدة لحالــة  باســتخدام التخلــف عــن الســداد 

المقترض والتسهيل مثل الضمان والطابع المادي للتعرض.

عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غيــر المحتمل أن يقــوم المقترض بتســديد التزامه 
االئتمانــي، تأخــذ المجموعــة باإلعتبــار المؤشــرات النوعيــة والكميــة. تعتمــد 
ــال فــي  ــوع األصــل، علــى ســبيل المث ــى ن ــم تقييمهــا عل المعلومــات التــي ت
اإلقــراض للشــركات، فــإن المؤشــر النوعي المســتخدم هو اإلخــال بالعهود، 
وهــو أمــر غيــر مناســب إلقــراض األفــراد. إن المؤشــرات الكميــة، مثــل التأخــر 
فــي الســداد وعــدم الســداد للتــزام آخــر مــن نفــس الطــرف المقابــل، هــي 
مدخــات رئيســية فــي هذا التحليــل. تســتخدم المجموعة مجموعــة متنوعة 
مــن مصــادر المعلومــات لتقييــم التخلــف عــن الســداد والتــي يتــم تطويرهــا 

داخلًيا أو الحصول عليها من مصادر خارجية.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

)ح( زيادة هامة في مخاطر االئتمان
تقــوم المجموعــة بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة وإلتزامــات القــروض 
الصــادرة وعقــود الضمــان المالــي التــي تخضــع لمتطلبــات انخفــاض القيمــة 
لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة هامــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف 
ســتقوم  االئتمــان،  مخاطــر  فــي  هامــة  زيــادة  هنــاك  كانــت  إذا  األولــي. 
المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســارة علــى أســاس مــدى الحيــاة بــداًل 

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا.

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت 
بشــكل هــام منــذ االعتــراف األولــي، تقــوم المجموعــة بمقارنــة مخاطــر 
حــدوث التخلــف عــن الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادًا 
كان  تخلــف  حــدوث  وجــود خطــر  مــع  لــأداة  المتبقــي  اإلســتحقاق  إلــى 
ــم  ــر الحالــي عندمــا ت ــخ التقري ــة فــي تاري ــرة االســتحقاق المتبقي ــا لفت متوقًع
تأخــذ  التقييــم،  هــذا  إجــراء  عنــد  مــرة.  ألول  الماليــة  بــاألداة  االعتــراف 
المجموعــة باالعتبــار كٍل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون 
والمعلومــات  التاريخيــة  الخبــرة  ذلــك  فــي  بمــا  للدعــم،  معقولــة وقابلــة 
التطلعيــة المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه، بنــاًء على الخبــرة التاريخية 
للمجموعــة وتقييــم الخبيــر اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المســتقبلية. 
المســتقبلية  المعلومــات  تشــمل  للشــركات،  المقــدم  لإلقــراض  بالنســبة 
التوقعــات المســتقبلية للصناعــات التــي تعمــل فيهــا األطــراف المقابلــة 
المحلليــن  االقتصادييــن،  الخبــراء  تقاريــر  مــن  والمســتمدة  للمجموعــة، 
المالييــن، الهيئــات الحكوميــة، مراكــز األبحــاث والهيئــات المماثلــة، باإلضافــة 
للمعلومــات  والخارجيــة  الداخليــة  المصــادر  مختلــف  فــي  النظــر  إلــى 
لأفــراد،  المقــدم  لإلقــراض  بالنســبة  والمتوقعــة.  الفعليــة  االقتصاديــة 
تشــمل المعلومــات المســتقبلية نفــس التوقعــات االقتصاديــة مثــل إقــراض 
الشــركات مــع توقعــات إضافيــة للمؤشــرات االقتصاديــة المحليــة، خاصــة 
للمناطــق التــي تركــز علــى صناعــات معينــة، باإلضافــة إلــى معلومــات داخلية 
المعلومــات  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد  العمــاء.   دفــع  ســلوك  عــن 
مخاطــر  في  الهامــة  الزیادة  لتحدید  المستخدمة  والمعاییر  المســتقبلية 

االئتمان راجع إيضاح رقم 42.

احتماليــة  تحديــد  أســاس  المتعــددة  االقتصاديــة  الســيناريوهات  تمثــل 
التخلــف عــن الســداد عنــد االعتــراف األولــي وفــي تواريــخ التقاريــر الاحقــة. 
ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة احتمالية مختلفــة للتخلف 
عــن الســداد. أن المرجــح مــن هــذه الســيناريوهات المختلفــة يشــكل أســاس 
اإلحتمــال المرجــح للتحلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا 

كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام.

ــادة ملحوظــة فــي  ــراض وجــود زي ــم افت ــل أعــاه، يت بغــض النظــر عــن التحلي
مخاطــر االئتمــان إذا كان العميــل قــد تجــاوز إســتحقاق الســداد التعاقــدي 

ألكثر من 30 يوما. 

ــادة ملحوظــة فــي مخاطــر  ــى زي ــة التــي تشــير إل ــم عكــس العوامــل النوعي ت
االئتمان في نماذج إحتمال اإلخال باإللتزام في الوقت المناسب.

مــع ذلــك، ال تــزال المجموعــة تأخــذ بعيــن اإلعتبــار بشــكل منفصــل فــي بعض 
العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل 
كبيــر. بالنســبة إلقــراض الشــركات، هنــاك تركيــز خــاص علــى الموجــودات 
المدرجــة فــي “قائمــة المراقبــة” بالنظــر إلــى أن التعــرض يتــم علــى قائمــة 
االئتمانيــة  الجــدارة  تدهــور  مــن  مخــاوف  هنــاك  يكــون  عندمــا  المراقبــة 

للطرف المقابل.

 بالنســبة إلقــراض األفــراد، تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار درجــات االئتمــان 
واألحــداث مثــل البطالــة، اإلفــاس أو الوفــاة. عندمــا يتجــاوز إســتحقاق 
الســداد 30 يوًمــا، تأخــذ المجموعــة باإلعتبــار حــدوث زيــادة هامــة فــي مخاطــر 

االئتمــان ويكــون األصــل فــي المرحلــة الثانيــة مــن نمــوذج انخفــاض القيمــة، 
ائتمانيــة متوقعــة علــى  الخســارة كخســائر  يتــم قيــاس مخصــص  أنــه  أي 

مدى الحياة.

)ط( تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
علــى  التفــاوض  إعــادة  يتــم  المالــي عندمــا  األصــل  فــي  التعديــل  يحــدث 
الشــروط التعاقديــة التــي تنظــم التدفقــات النقديــة ألصــل مالــي أو يتــم 
تعديلهــا بطريقــة أخــرى بيــن االعتــراف األولــي واســتحقاق األصــل المالــي. 
يؤثــر التعديــل علــى مبلــغ و / أو توقيــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة إمــا 
فــورًا  أو فــي تاريــخ مســتقبلي. باإلضافــة إلــى ذلــك، سيشــكل إدخــال أو 
تعديــل العهــود القائمــة لقــرض قائــم تعديــًا حتــى إذا لــم تؤثــر هــذه العهــود 
الجديــدة أو المعدلــة علــى التدفقــات النقديــة علــى الفــور ولكنهــا قــد تؤثــر 
علــى التدفقــات النقديــة بنــاًء علــى مــا إذا كان التعهــد مســتوفيًا أم ال )علــى 
ســبيل المثــال تغييــر فــي الزيــادة فــي معــدل الفائــدة الــذي ينشــأ عندمــا يتــم 

خرق العهود(.

تقــوم المجموعة بإعادة التفاوض علی القروض مــع العماء الذيــن واجهــون 
صعوبات مالیة لتعظیم التحصیل وتقلیل مخاطــر التخلف عن السداد. يتــم 
تيســير شــروط ســداد القــرض فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا المقتــرض قــد 
بــذل كل الجهــود المعقولــة للدفــع بموجــب الشــروط التعاقديــة األصلية، أن 
يكــون خطــر هــام مــن التخلــف عــن الســداد أو التقصيــر قــد حــدث بالفعــل 
ومــن المتوقــع أن يتمكــن المقتــرض مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة. تشــمل 
الشــروط المعدلــة فــي معظــم الحــاالت تمديــد فتــرة اســتحقاق القــرض، 
األصــل  )تســديد  للقــرض  النقديــة  التدفقــات  توقيــت  فــي  التغييــرات 
والفائــدة(، تخفيــض مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتحقة )األصــل واالعفــاء 

من الفائدة( وتعديات العهود.

ــم مــا إذا كان هــذا  ــي، تقــوم المجموعــة بتقيي ــل أصــل مال ــم تعدي عندمــا يت
فــإن  المجموعــة،  لسياســة  وفًقــا  اإلعتــراف.  إلغــاء  إلــى  يــؤدي  التعديــل 
ــر فــي  ــى اختــاف كبي ــؤدي إل ــراف عندمــا ي ــى إلغــاء االعت ــؤدي إل ــل ي التعدي
الشــروط. لتحديــد الشــروط المختلفــة بشــكل جوهــري، تأخــذ المجموعــة فــي 
االعتبــار العوامــل النوعيــة )أي التدفقــات النقديــة التعاقديــة بعــد التعديــل، 
المســتحقات  الفائــدة،  أســعار  المقابــل،  الطــرف  أو  العملــة  فــي  التغيــر 
والعهــود( والتقييــم الكمــي )أي مقارنــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
النقديــة  التدفقــات  مــع  الشــروط األصليــة  المتبقيــة بموجــب  التعاقديــة 
التعاقديــة بموجــب الشــروط المعدلــة، مخصومــة علــى أســاس الفائــدة 

الفعلية األصلية(.

فــي حالــة إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي، يتــم إعــادة قيــاس مخصــص 
الخســارة لخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ  إلغــاء اإلعتــراف لتحديــد 
صافــي القيمــة المدرجــة لأصــل فــي ذلــك التاريــخ. إن الفــرق بيــن هــذه 
القيمــة المدرجــة المعدلــة والقيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة الجديــدة 
إلغــاء  الربــح أو الخســارة عنــد  إلــى  يــؤدي  مــع الشــروط الجديــدة ســوف 
اإلعتــراف. ســيكون لأصــل المالــي الجديــد مخصــص خســارة يتــم قياســه بناًء 
علــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهًرا باســتثناء الحاالت النــادرة التي 
يعتبــر فيهــا القــرض الجديــد ناشــئًا بخســارة إئتمــان. ينطبــق هــذا فقــط فــي 
الحالــة التــي يتــم فيهــا االعتــراف بالقيمــة العادلــة للقــرض الجديــد بخصــم 
هــام لمبلــغ القيمــة االســمية المعــدل ألنــه ال يــزال هنــاك خطــر كبيــر للتخلف 
عــن الســداد ولــم يتــم تخفيضــه نتيجــة التعديــل. تقــوم المجموعــة بمراقبــة 
مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة المعدلة مــن خال تقييــم المعلومات 
المقتــرض فــي حالــة تخلــف ســابقة  إذا كان  النوعيــة والكميــة، مثــل مــا 

بموجب الشروط الجديدة.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

عندمــا يتــم تعديــل الشــروط التعاقديــة ألصــل مالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى 
اإلئتمانيــة  المخاطــر  كانــت  إذا  مــا  المجموعــة  تحــدد  اإلعتــراف،  إلغــاء 
للموجــودات الماليــة قــد زادت بشــكل هــام منــذ االعتــراف األولــي مــن خالل 
مقارنــة التصنيــف اإلئتمانــي عنــد اإلعتــراف األولــي والشــروط التعاقديــة 
إلــى  اســتنادًا  التقريــر  تاريــخ  فــي  االئتمانــي  التصنيــف  مــع  األصليــة؛ 

الشروط المعدلة.

عندمــا ال يــؤدي التعديــل إلــى إلغــاء اإلعتــراف، تقــوم المجموعــة باحتســاب 
ربــح / خســارة التعديــل بمقارنــة إجمالــي القيمــة المدرجــة قبــل التعديــل 
وبعــده )باســتثناء مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة(. بعــد ذلــك، تقــوم 
المجموعــة بقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة لألصــل المعــدل، حيــث يتــم 
إدراج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عــن األصــل المالــي المعــدل في 

إحتساب العجز المتوقع من األصل المبدئي.

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
الحقــوق  إنتهــاء  عنــد  المالي  باألصل  االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم 
التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة لألصــل )بمــا فــي ذلــك 
انتهــاء الصالحيــة الناتجــة عــن التعديــل مــع شــروط مختلفــة إلــى حــد كبيــر( أو 
عندما تقــوم بتحويــل األصل المالي وکافة المخاطــر وعوائد ملکیة األصــل 
إلی طــرف آخر. أمــا فــي حالــة عــدم قيــام المجموعــة بالتحويــل أو اإلحتفــاظ 
بمخاطــر ومنافــع الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمرارها بالســيطرة علــى 
المحــول، تقــوم المجموعــة باإلعتــراف بحصتهــا المســتبقاة فــي  األصــل 
األصــل المحــول واإللتــزام المتعلــق بــه فــي حــدود المبالــغ المتوقــع دفعهــا. 
أمــا فــي حالــة إحتفــاظ المجموعــة بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل 
المالــي المحــول بشــكل جوهــري، فــإن المجموعــة تســتمر باإلعتــراف باألصل 

المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة.

عنــد إلغــاء اإلعتــراف بأصــل مالــي بالكامل، يتــم اإلعتــراف بالفرق بيــن القيمة 
المدرجة لألصل ومجموع كٍل من المبلغ المســتلم والمســتحق والمكاســب 
ــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  أو الخســائر المتراكمــة والتــي تــم اإلعت
اســتثناء  مــع  الخســارة،  أو  الربــح  فــي  الملكيــة  حقــوق  فــي  والمتراكمــة 
االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة المحــدد الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، حيث ال يتــم إعادة تصنيــف الربح / الخســارة 
المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو 

الخسارة الحقًا.

)ك( عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
يتــم عــرض مخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي البيانــات الماليــة 

الموحدة كما يلي:

المطفــأة  بالتكلفــة  قياســها  تــم  التــي  الماليــة  للموجــودات  بالنســبة   •
)القــروض والســلف، األرصــدة المســتحقة مــن البنــوك المركزيــة والبنوك 
الماليــة  والموجــودات  العكســي  الشــراء  إعــادة  عمليــات  األخــرى، 

األخرى(: كتنزيل من إجمالي القيمة المدرحة للموجودات؛

بالنســبة ألدوات الديــن التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل   •
فــي  التقييــم  إعــادة  مبلــغ  مــن  كجــزء  اآلخــر:  الشــامل  الدخــل  الدخــل 
ــة  احتياطــي إعــادة التقييــم فــي االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادل
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والمعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل 

اآلخر؛ و

بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص.  •

المطلوبات المالية
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة إمــا كمطلوبــات ماليــة “بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح” أو “مطلوبــات ماليــة أخــرى”. يعتمــد تصنيــف المطلوبــات 
الماليــة عنــد االعتــراف األولــي علــى غــرض ونيــة اإلدارة التــي تــم فيهــا تكبــد 

المطلوبات المالية وخصائصها.

يتــم إدراج المطلوبــات الماليــة فــي الميزانيــة العموميــة للمجموعــة عندمــا 
قيــاس  يتــم  لــألداة.  التعاقديــة  األحــكام  فــي  طرًفــا  المجموعــة  تصبــح 
المطلوبــات الماليــة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة. يتــم خصم تكاليــف المعامالت 
)بخــالف  الماليــة  المطلوبــات  إصــدار  أو  باإلســتحواذ  مباشــرة  المتعلقــة 
المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة( مــن 
اإلعتــراف  عنــد   ، اإلقتصــاء  عنــد  الماليــة،  للمطلوبــات  العادلــة  القيمــة 
المبدئــي. يتــم اإلعتــراف بتكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باإلســتحواذ 
علــى المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة 
مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة. إذا كان ســعر المعاملــة يختلــف عــن القيمــة 
العادلــة عنــد االعتــراف األولــي، ســوف تقــوم المجموعــة بمحاســبة هــذا 

الفرق كما يلي:
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إذا تــم اإلعتــراف بالقيمــة العادلــة بالســعر المــدرج فــي ســوق نشــط   •
مقابــل التــزام مماثــل أو بنــاًء علــى أســلوب تقييــم يســتخدم البيانــات 
فقــط مــن األســواق التــي يمكــن مالحظتهــا، فيتــم االعتــراف بالفــرق 
اليــوم األول  ربــح  الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولــي )أي  فــي 

أو الخسارة(؛

ــة لتتماشــى  ــل القيمــة العادل ــع الحــاالت األخــرى، ســيتم تعدي فــي جمي  •
مــع ســعر المعاملــة )أي ســيتم تأجيــل يــوم 1 ربــح أو خســارة بإدراجهــا فــي 

القيمة المدرجة المبدئية لاللتزام(.

باســتثناء  المطفــأة،  بالتكلفــة  الحقــًا  الماليــة  المطلوبــات  قيــاس  يتــم 
المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. يتــم عرض 
المكاســب والخســائر علــى المطلوبــات الماليــة، بخــالف األدوات المشــتقة، 
ــح أو الخســارة بشــكل جزئــي فــي  ــة مــن خــالل الرب المحــددة بالقيمــة العادل
الدخــل الشــامل اآلخــر )مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة 
والــذي يعــود إلــى التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان لذلــك اإللتــزام، والتــي يتم 
تحديدهــا علــى أنهــا المبلــغ الــذي ال يعــود إلــى تغييــرات فــي ظروف الســوق 
التــي تــؤدي إلــى مخاطــر الســوق( وجزئيــا فــي الربــح أو الخســارة )المبلــغ 
المتبقــي مــن التغييــر فــي القيمــة العادلــة لاللتــزام(. إال إذا كان مثــل هــذا 
العــرض ســوف ينشــيء، أو يزيــد، عــدم التطابــق المحاســبي، وفــي هــذه 
الحالــة يتــم عــرض المكاســب أو الخســائر المتعلقــة بالتغيــرات فــي المخاطــر 

االئتمانية لإللتزام في الربح أو الخسارة.

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
يتــم الغــاء اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد إنقضاؤهــا )أي عندمــا يتــم 

الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته(.

 يتــم احتســاب التبــادل بيــن المجموعــة ومقرضيهــا األصلييــن ألدوات الديــن 
بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، باإلضافــة إلــى تعديــالت جوهريــة مــن حيــث 
االلتزامــات القائمــة، كإلنقضــاء لإللتــزام المالــي األصلــي واإلعتــراف بالتــزام 
مالــي جديــد. تختلــف الشــروط إختــالف جوهــري إذا كانــت القيمــة الحاليــة 
المخصومــة للتدفقــات النقديــة بموجــب الشــروط الجديــدة ، بمــا فــي ذلــك 
أيــة رســوم مدفوعــة صافيــة من أية رســوم مقبوضــة ومخصومة باســتخدام 
ســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي، يختلــف علــى األقــل بنســبة 10٪ مــن القيمــة 
المالــي  االلتــزام  مــن  المتبقيــة  المخصومــة  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة 
األصلــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم األخــذ باإلعتبــار العوامــل النوعيــة األخــرى 
مثــل العملــة المقومــة بهــا األداة، التغيــرات في نوع ســعر الفائــدة، خصائص 
التحويــل الجديــدة الملحقــة بــاألداة والتغييــر فــي العهــود. إذا تــم احتســاب 
تبــادل ألدوات الديــن أو تعديــل الشــروط باعتبارهــا منقضيــة، فــإن أي تكلفــة 
أو رســوم تــم تكبدهــا يتــم اإلعتــراف بهــا كجــزء مــن الربــح أو الخســارة الناتجــة 
عــن اإلنقضــاء. إذا لــم يتــم احتســاب التبــادل  أو التعديــل كإنقضــاء، فــإن أي 
تكلفــة أو رســوم تــم تكبدهــا تقــوم بتعديــل القيمــة المدرجــة لإللتــزام، ويتــم 
إطفاؤهــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي علــى مــدى الفتــرة 

المتبقية من اإللتزام المعدل.

٣-٧ العمالت األجنبية

يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لــكل منشــأة مــن منشــآت 
تعمــل  التــي  الرئيســية  االقتصاديــة  البيئــة  عملــة  باســتخدام  المجموعــة 
المنشــأة ضمنهــا )“العملــة الوظيفيــة”(. إن البيانــات الماليــة الموحــدة للبنك 
وعملــة  الوظيفيــة  العملــة  وهــو  اإلماراتــي،  بالدرهــم  معروضــة 

العرض للمجموعة.

يتــم تحويــل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبية إلــى العملــة الوظيفية 
تحويــل  يتــم  المعامــالت.  بتواريــخ  الســائدة  الصــرف  أســعار  باســتخدام 
إلــى  األجنبيــة  بالعمــالت  المقومــة  النقديــة  والمطلوبــات  الموجــودات 
العملــة الوظيفيــة بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. ويتــم 
تضميــن أي فروقــات تنشــأ عــن صــرف العمــالت فــي بيــان الدخــل الموحــد. 
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقدية بأســعار الصــرف التاريخية 
أو أســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة إذا كانــت مقتنــاة بالقيمــة 
العمــالت  صــرف  خســائر  أو  أربــاح  تســجيل  يتــم  االقتضــاء.  عنــد  العادلــة، 
األجنبيــة إمــا فــي بيــان الدخــل الموحــد أو فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر 

الموحد تبعًا لطبيعة األصل أو اإللتزام.

يتــم تحويــل النتائــج واألوضــاع الماليــة للفــروع والشــركات التابعــة التــي لهــا 
ــة العــرض للمجموعــة فــي  ــر الدرهــم اإلماراتــي إلــى عمل عملــة وظيفيــة غي

البيانات المالية الموحدة كما يلي:

بيــان  بتاريــخ  الســائد  الصــرف  بســعر  والمطلوبــات  الموجــودات  )أ( 
المركز المالي؛

)ب( الدخل والمصاريف وفقًا لمتوسط أسعار الصرف لفترة التقرير؛ و

يتــم اإلعتــراف بكافــة فروقات الصرف الناشــئة عــن إعادة تحويــل الرصيد  )ج( 
االفتتاحــي للموجــودات والمطلوبــات وفروقــات الصــرف الناشــئة عــن 
ــر مــن متوســط  ــرة المشــمولة بالتقري ــج األعمــال للفت ــل نتائ إعــادة تحوي
الســعر إلــى ســعر الصــرف الســائد فــي نهايــة الفتــرة، فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر وُتــدرج ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت بنــد “احتياطــي تحويــل عمالت 

أجنبية” )إيضاح 22(. 

عند االســتبعاد الكلي أو الجزئي )أي الشــركات الزميلة والمنشــآت الخاضعة 
للســيطرة المشــتركة التــي لــم يطــرأ علــى أساســها المحاســبي أي تغييــر( 
لعمليــة أجنبيــة، فــإن فــروق أســعار الصــرف المتعلقــة بهــا والمعتــرف بهــا 
ســابقًا فــي االحتياطيــات يتــم احتســابها ضمــن بيــان الدخــل الموحــد علــى 
أســاس تناســبي، إال في حالة االســتبعاد الجزئي )أي عدم فقدان الســيطرة( 
لشــركة زميلــة تنطــوي علــى عمليــة أجنبيــة حيــث ُيعــاد توزيــع نســبة الحصــة 
مــن فــروق أســعار الصــرف المتراكمــة إلــى الحصــص غيــر المســيطرة وال يتــم 

احتسابها في بيان الدخل الموحد.
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٣-٨ المقاصة

يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وبيــان صافــي المبلــغ فــي 
بيــان المركــز المالــي الموحــد فقــط عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حــق 
النيــة  لديهــا  ويكــون  المســجلة  المبالــغ  بمقاصــة  النفــاذ  واجــب  قانونــي 
لتســوية المعامــات علــى أســاس صافــي المبلــغ أو بيــع األصــل وتســوية 
االلتــزام بشــكل متزامــن. كمــا ال يتــم عــرض اإليــرادات والمصاريــف علــى 
أســاس الصافــي إال عندمــا تســمح بذلــك المعاييــر المحاســبية، أو عندمــا 
تكــون هنــاك أربــاح وخســائر ناشــئة عــن مجموعــة مــن المعامــات المماثلــة 

مثل نشاط التداول لدى المجموعة.

تعــد المجموعــة طرفــًا فــي عــدد مــن الترتيبــات، تشــمل اتفاقــات المقاصــة 
والمطلوبــات  الموجــودات  مقاصــة  فــي  الحــق  تعطيهــا  التــي  الرئيســية 
الماليــة ولكــن، عندمــا ال تكــون لديهــا النيــة فــي تســوية المبالــغ على أســاس 
والمطلوبــات  الموجــودات  عــرض  يتــم  متزامــن،  وقــت  فــي  أو  الصافــي 

المعنية على أساس اإلجمالي.

٣-٩ اتفاقات البيع والشراء

إن األوراق الماليــة المبيعــة التــي تخضــع اللتــزام بإعــادة الشــراء بســعر محدد 
ســلفًا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد )اتفاقيــات إعــادة الشــراء(، يتــم االســتمرار 
فــي تســجيلها ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد مــع تســجيل االلتــزام 
المتعلــق بالمبلــغ المقبــوض ضمــن القــروض. إن الفــرق بيــن ســعر البيــع 
وإعــادة الشــراء ُيعامــل كمصــروف فائــدة باســتخدام طريقــة العائــد لمعــدل 
الفائــدة الفعلــي علــى مــدى فتــرة االتفــاق. وال يتــم تســجيل الموجــودات 
المشــتراة المصحوبــة بالتــزام بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد 
)اتفاقيــات إعــادة الشــراء العكســي( ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد. يتــم 
الودائــع  بنــد  ضمــن  االتفاقــات  هــذه  بموجــب  المدفوعــة  المبالــغ  إدراج 
واألرصــدة المســتحقة مــن البنــوك. وُيعامــل الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر 
إعــادة البيــع كإيــراد فائــدة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي علــى مــدى 

فترة االتفاق.

٣-١٠ سندات االقتراض واإلقراض 

ــراض واإلقــراض عــادًة مــا يتــم تأمينهــا نقــدًا أو  إن معامــات ســندات االقت
بــأوراق ماليــة يدفعهــا المقتــرض مقدمــًا. ال يتــم إدراج ســندات االقتــراض 
ضمــن بيــان المركــز المالــي وال يتــم إلغــاء تســجيل ســندات اإلقــراض. يتــم 
أو  كموجــودات  الصــادرة  أو  الــواردة  النقديــة  الضمانــات  مــع  التعامــل 
كمطلوبــات ماليــة. ومــع ذلــك، متــى تــم تحويــل ســندات االقتــراض ألطــراف 
أخــرى، فإنــه يتــم تســجيل االلتــزام بإعــادة الســندات إلــى الطرف المقــرض. إن 
ترتيبــات أنشــطة اقتــراض وإقــراض الســندات يتــم إدراجهــا بوجــٍه عــام ضمــن 

اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية.

٣-١١ النقد ومرادفات النقد

يشــمل النقــد ومرادفــات النقــد، النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة المحتفــظ 
وإلــى  مــن  المســتحقة  واألرصــدة  والودائــع  المركزيــة  البنــوك  لــدى  بهــا 
أخــرى  بنــوك  إلــى  التحويــل  أو  مــن  التحصيــل  قيــد  والبنــود  البنــوك 
والموجــودات ذات الســيولة العاليــة بتواريــخ اســتحقاق أصليــة أقــل مــن 
ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ االســتحواذ والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر هامــة مــن 
حيــث التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة، وتســتخدم من قبــل المجموعة فــي إدارة 
االلتزامــات قصيــرة األجــل. يتــم عــرض النقــد ومرادفــات النقــد بالتكلفــة 

المطفأة في بيان المركز المالي.

٣-١٢ قياس التكلفة المطفأة 

إن التكلفــة المطفــأة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة هــي عبــارة عــن 
المبلــغ الــذي يتــم مــن خالــه قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات المالية عند 
التســجيل األولــي، ناقصــًا مبالــغ الســداد الرئيســية، زائــدًا أو ناقصــًا اإلطفــاء 
المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ 
األولــي المســجل ومبلــغ االســتحقاق، مطروحــًا منــه أي تخفيــض نتيجــة 
االنخفــاض فــي القيمــة. إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي 
يخصــم بدقــة الدفعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــال العمــر المتوقع 
للمطلوبــات الماليــة أو، عنــد االقتضــاء، خــال فتــرة أقصر إلى صافــي القيمة 

الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.

٣-١٣ قياس القيمة العادلة 

تقــوم المجموعــة بقيــاس موجوداتهــا ومطلوباتهــا الماليــة بســعر الســوق 
الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي 
معاملــة منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس داخــل 
الســوق الرئيســية أو، فــي حالــة عــدم توفــر ســوق رئيســية، فــي الســوق 
تعتبــر  المطلوبــات.  أو  للموجــودات  بالنســبة  للمجموعــة  نفعــًا  األكثــر 
نشــاط  ومســتوى  حجــم  كان  إذا  رئيســية  ســوقًا  الســوق  المجموعــة 

الموجودات والمطلوبات المالية هو األكبر في السوق مقارنة بغيرها.  

ــر الماليــة بالســعر الــذي يتماشــى  تقــوم المجموعــة بقيــاس موجوداتهــا غي
اقتصاديــة  منافــع  تحقيــق  علــى  الســوق  فــي  المشــاركين  قــدرة  مــع 

باستخدام الموجودات وهي في حالتها المثلى.    

القيمــة العادلــة هــي عبــارة عــن المبلــغ الــذي يمكــن قبضــه نظيــر بيــع أصل أو 
دفعــه نظيــر تحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن المشــاركين فــي 
الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي الســوق الرئيســية أو، فــي حالــة عــدم توفــر 
ســوق رئيســية، فــي الســوق األكثــر نفعــًا للمجموعــة فــي ذلــك التاريــخ فــي 
ظــل ظــروف الســوق الحاليــة بغــض النظــر عــن إمكانيــة ماحظــة الســعر 
مباشــرة أو تقديــره باســتخدام أســلوب آخــر مــن أســاليب التقييــم. إن القيمــة 

العادلة ألي التزام تعكس مخاطر عدم الوفاء بهذا االلتزام.

تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة لــأداة، عندمــا ينطبــق ذلــك، 
باســتخدام الســعر المعلــن فــي الســوق النشــطة لتلــك األداة. تعتبــر الســوق 
االلتــزام  أو  باألصــل  المتعلقــة  المعامــات  تكــون  عندمــا  نشــطة  ســوقًا 
منتظمــة ومائمــة مــن حيــث الحجــم بمــا يكفــي لتحديــد بيانــات األســعار 

على أساس مستمر.

فــي حــال عــدم وجــود ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة، تقــوم المجموعــة 
حينهــا بتحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم التــي تعمــل على 
تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن معطيــات التقييــم ذات الصلــة الجديــرة 
ــرة بالماحظــة.  ــر الجدي ــات غي بالماحظــة مــع الحــد مــن اســتخدام المعطي
يتضمــن أســلوب التقييــم المختــار جميــع العوامــل التــي يمكن أن يســتخدمها 

المشاركون في تحديد سعر المعاملة. 
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة لــأداة الماليــة عنــد التســجيل األولــي 
يتمثــل عــادًة فــي ســعر المعاملــة، أي القيمــة العادلــة للبــدل الممنــوح أو 
المقبــوض. إذا قــررت المجموعــة أن القيمــة العادلــة بتاريــخ التســجيل األولي 
القيمــة  يتوفــر دليــل موضوعــي علــى  المعاملــة ولــم  تختلــف عــن ســعر 
العادلــة إمــا مــن خــال ســعر معلن في ســوق نشــطة ألصــل أو التــزام مماثل 
التــي ال تســتخدم إال  التقييــم  إلــى أي أســلوب مــن أســاليب  أو اســتنادًا 
البيانــات المســتمدة مــن األســواق الجديــرة بالماحظــة، يتــم مبدئيــًا قيــاس 
ــة  األداة بالقيمــة العادلــة، ويتــم تعديلهــا لتأجيــل الفــرق بيــن القيمــة العادل
بتاريــخ التســجيل األولــي وســعر المعاملــة. ويتــم تســجيل الفــرق الحقــًا فــي 
حســاب الربــح أو الخســارة علــى أســاس مائــم علــى مــدى عمــر األداة ولكــن 
ليــس بعــد التاريــخ الــذي يكــون فيــه التقييــم مدعومــًا كليــًة ببيانــات ســوقية 

جديرة بالماحظة أو بعد تاريخ إقفال المعاملة.

إذا كان لأصــل أو االلتــزام الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض أو 
ســعر طلــب، تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات والمراكــز طويلــة األجــل 
األجــل  قصيــرة  والمراكــز  المطلوبــات  قيــاس  يتــم  بينمــا  العــرض  بســعر 

بسعر الطلب.

ــة المعرضــة لمخاطــر الســوق  ــات المالي إن محفظــة الموجــودات والمطلوب
ومخاطــر االئتمــان المــدارة مــن قبــل المجموعة على أســاس صافــي التعرض 
إمــا لمخاطــر الســوق أو لمخاطــر االئتمــان، يتــم قياســها علــى أســاس الســعر 
الــذي يمكــن قبضــه مــن بيــع صافــي مركــز طويــل األجــل )أو دفعــه لتحويــل 
صافــي مركــز قصيــر األجــل( ألي تعــرض لمخاطــر محــددة. يتــم إجــراء تلــك 
التســويات التــي تتــم علــى مســتوى المحفظــة لــكل بنــد مــن الموجــودات 
والمطلوبــات علــى أســاس التســوية المتعلقــة بالخطــر وذلــك لــكل أداة مــن 

األدوات المشمولة بالمحفظة.

تــم شــرح مختلــف مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة بنــاًء علــى 
مدخات أساليب التقييم في اإليضاح رقم 40.

تنــص سياســة المجموعــة علــى تســجيل التحويــات مــن وإلــى مســتويات 
قيــاس القيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي تظهــر فيــه األحــداث أو تتغيــر فيــه 

الظروف التي تسببت في عملية التحويل.

٣-١4 المشتقات 

األداة الماليــة المشــتقة هــي عبــارة عــن عقــد مالــي بيــن طرفيــن وتعتمــد 
مدفوعاتــه علــى الحــركات فــي ســعر أداة ماليــة أساســية واحــدة أو أكثــر أو 

سعر مرجعي أو مؤشر.  

تاريــخ  فــي  العادلــة  بالقيمــة  مبدئيــًا  المشــتقة  الماليــة  األدوات  تقــاس 
جميــع  تســجيل  يتــم  العادلــة.  بالقيمــة  الحقــًا  قياســها  ويعــاد  المتاجــرة، 
المشــتقات بقيمهــا العادلــة كموجــودات متــى كانــت القيــم العادلــة موجبــة 
وكمطلوبــات متــى كانت القيمة العادلة ســالبة. ال تتــم مقاصة الموجودات 
والمطلوبــات المشــتقة الناشــئة عــن المعامــات المختلفــة إال إذا كانــت 
المعامــات مبرمــة مــع نفــس الطــرف المقابــل مــع وجــود حــق قانونــي 
التدفقــات  بتســوية  األطــراف  لــدى  نيــة  هنــاك  ويكــون  المقاصــة  بإجــراء 

النقدية على أساس الصافي.

يتــم تحديــد القيــم العادلــة المشــتقة مــن األســعار المتداولــة فــي األســواق 
النشــطة متــى كان ذلــك متاحــًا. وإذا لــم تتوفــر ســوق نشــطة لــأداة، فــإن 
القيمــة العادلــة تشــتق مــن أســعار عناصــر األداة المشــتقة باســتخدام نماذج 

تسعير أو تقييم مناسبة. 

يعتمــد أســلوب تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة علــى مــا إذا كانــت 
المشــتقات محتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة أو مخصصــة كأدوات تحــوط، فــإذا 
كانــت الخيــار الثانــي فــإن ذلــك يتوقــف علــى طبيعــة المخاطــر التــي يتــم 
التحــوط ضدهــا. يتــم تســجيل جميــع أربــاح وخســائر التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ضمــن بيــان الدخــل الموحــد 

تحت بند صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات )إيضاح 29(. 

٣-١٥ محاسبة التحّوط

ــر  إن المشــتقات المصنفــة كتحوطــات تصّنــف إمــا: )١( كتحوطــات ضــد التغّي
فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات أو المطلوبــات المســجلة 
أو التعهــدات الثابتــة )“تحوطــات القيمــة العادلــة”(؛ أو )2( كتحوطــات ضــد 
التقلــب فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي ُتعــزى إلــى مخاطــر معينة 
ــة متوقعــة  ــى معامل ــات المســجلة، أو إل مرتبطــة بالموجــودات أو المطلوب
تتزايــد فــرص حدوثهــا بحيــث يمكــن أن تؤثــر علــى صافــي الدخــل المســتقبلي 
صافــي  ضــد  كتحــوط   )٣( أو  النقديــة”(؛  التدفقــات  )“تحوطــات  المعلــن 
االســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة )“تحوطــات صافــي االســتثمار”(. يتــم تطبيــق 
محاســبة التحــوط علــى المشــتقات المصنفــة بهذه الطريقة بشــرط اســتيفاء 

معايير معينة.

عنــد بــدء عاقــة التحــوط، مــن أجــل تصنيفهــا طبقــًا لمحاســبة التحــوط، يقــوم 
البنــك بتوثيــق العاقــة بيــن أدوات التحــوط والبنــود المتحوطــة، وكذلــك 
هــدف المجموعــة مــن إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها فــي تنفيــذ التحــوط. 
ــة التحــوط وعلــى أســاس  تطلــب المجموعــة أيضــا تقييمــًا موثقــًا، فــي بداي
مســتمر، حــول مــا إذا كانــت أدوات التحــوط، وبشــكٍل أساســي المشــتقات، 
المســتخدمة فــي معامــات التحــوط تتســم بفعاليــة كبيــرة فــي مقاصــة 
التغيــرات العائــدة للمخاطــر المتحوطــة فــي القيــم العادلــة أو التدفقــات 
الفوائــد  ومصاريــف  إيــرادات  تضميــن  يتــم  المتحوطــة.  للبنــود  النقديــة 
“صافــي  ضمــن  المؤهلــة  التحــوط  أدوات  بعــض  علــى  المســتحقة 

إيرادات الفوائد”.

تحوطات القيمة العادلة
متــى تــم تصنيــف عاقــة التحــوط علــى أنها تحــوط للقيمــة العادلــة، فإنه يتم 
تعديــل البنــد المتحــوط حتــى يعكــس التغير فــي القيمــة العادلة فيمــا يتعلق 
بالمخاطــر المتحوطــة. يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالتغيــرات 
فــي القيمــة العادلــة لــكل مــن األداة المشــتقة والبنــد المتحــوط العائــد 
لمخاطــر التحــوط فــي بيــان الدخــل الموحــد، ويتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة 
للبنــد المتحــوط وفقــًا لذلــك. إذا انقضــى أجــل األداة المشــتقة، أو تــم بيعهــا 
أو إنهاؤهــا أو لــم تعــد تفــي بمعاييــر القيمــة العادلة لمحاســبة التحــوط أو تم 
إلغــاء التصنيــف، فإنــه يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط. ويتــم إطفــاء أي تعديــل 
يطــرأ حتــى اللحظــة علــى القيمــة الدفتريــة للبند المتحــوط الذي تســتخدم له 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، فــي بيــان الدخــل الموحــد كجــزء مــن معــدل 
تاريــخ  حتــى  الفتــرة  مــدى  علــى  المعــاد حســابه وذلــك  الفعلــي  الفائــدة 

االستحقاق أو إلغاء التسجيل.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تحوطات التدفقات النقدية
يتــم اإلعتــراف بالجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات 
والمؤهلــة  تصنيفهــا  يتــم  والتــي  المؤهلــة  األخــرى  التحــوط  وأدوات 
كتحوطــات التدفقــات النقديــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة ضمــن 
احتياطــي التدفقــات النقديــة. یتم تعدیل احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة 
إلی أقل من الربح أو الخسارة المتراکمة علی أداة التحوط والتغیر التراكمــي 
في القیمة العادلة للبنــد المتحــوط بشــأنه. اإلعتــراف بالربــح أو الخســارة 

المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل الموحد.

يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة إلى بيــان الدخــل الموحد في الفتــرات التي 
يؤثــر فيهــا البنــد المتحــوط بشــأنه فــي الربــح أو الخســارة، فــي نفــس فئــة 
البنــد المتحــوط بشــأنه المعتــرف بــه. ومــع ذلــك، عندمــا تــؤدي المعاملــة 
المتوقعــة التــي تــم التحــوط ضدهــا إلــى تســجيل موجــودات غيــر ماليــة أو 
مطلوبــات غيــر ماليــة، فــإن األربــاح والخســائر المعترف بها ســابقًا فــي الدخل 
الشــامل اآلخــر والمتراكمــة فــي حقــوق المســاهمين تتــم إزالتهــا مــن حقــوق 
أو  الموجــودات  لتكلفــة  األولــي  القيــاس  ضمــن  مبدئيــًا  وُتــدرج  الملكيــة 
المطلوبــات غيــر الماليــة. إن هــذا التحويــل ال يؤثر علــى الدخل الشــامل اآلخر. 
الخسائر  جمیع  أو  بعض  أن  المجموعة  توقعت  إذا  ذلك،  إلــى  باإلضافــة 
الدخل الشامل اآلخر لن یتم استردادھا في المستقبل، یتم  المتراکمة في 

إعادة تصنیف ھذا المبلغ فورًا إلی الربح أو الخسارة.

یتم إیقاف محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منھا( 
عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة. يشــمل ذلــك الحــاالت التــي تنتهــي فيهــا 
ــى  ــم المحاســبة عل ــة أداة التحــوط أو بيعهــا، إلغاؤهــا أو تنفيذهــا. يت صالحي
االســتبعاد بأثــر مســتقبلي. إن أي ربــح أو خســارة معتــرف بهــا فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر ومتراكمــة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت تبقــى 
ضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم االعتــراف بهــا عندمــا يتــم االعتــراف بالمعاملــة 
مــن  يكــون  ال  وعندمــا  الخســارة.  أو  الربــح  فــي  النهايــة  فــي  المتوقعــة 
المتوقــع حــدوث معاملــة، يتــم اإلعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة في 

حقوق الملكية مباشرًة في الربح أو الخسارة.

تحوط صافي االستثمار
إن تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة تحتســب بنفــس 
طريقــة تحوطــات مخاطــر التدفقــات النقدية. يتم تســجيل األرباح أو الخســائر 
للجــزء الفعــال مــن أداة التحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويحتفــظ بهــا 
ضمــن احتياطــي تحــوط صافــي االســتثمار، بينمــا يتــم تســجيل األربــاح أو 
الخســائر للجــزء غيــر الفعــال علــى الفــور فــي بيــان الدخــل الموحــد. إن األربــاح 
الدخــل  الملكيــة يعــاد تصنيفهــا مــن  المتراكمــة ضمــن حقــوق  والخســائر 
اســتبعاد  عنــد  الموحــد  الدخــل  بيــان  ضمــن  وتــدرج  اآلخــر  الشــامل 

العملية األجنبية.

اختبار فعالية التحوط
الســتيفاء شــروط محاســبة التحــوط، تشــترط المجموعــة فــي بدايــة عمليــة 
التحــوط وخــالل دورة حياتهــا ضــرورة وجــود توقعــات بفعاليــة مرتفعــة فــي 
كل عمليــة تحــوط )فعاليــة متوقعــة( وثبــوت فعاليتهــا الحقيقيــة )فعاليــة 

بأثر رجعي( على أساٍس مستمر.

يعتمــد  التحــوط.  فعاليــة  تقييــم  كيفيــة  التحــوط  عالقــة  وثائــق  تحــدد 
علــى  التحــوط  فعاليــة  لتقييــم  المجموعــة  تســتخدمه  الــذي  األســلوب 

استراتيجية إدارة المخاطر.

بفعاليــة  توقعــات  تكــون هنــاك  أن  المتوقعــة، البــد  الفعاليــة  ولتحقيــق 
أو  العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــرات  تعويــض  فــي  التحــوط  مرتفعــة ألداة 
التدفقــات النقديــة المرتبطــة بالمخاطــر المتحــوط ضدهــا فــي الفتــرة التــي 
يتــم فيهــا تحديــد التحــوط. ولتحقيــق الفعاليــة الحقيقيــة، فــإن التغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة يجــب أن تقابــل كٍل منهمــا األخــرى 
فــي حــدود 80 إلــى 125 بالمئــة. يتــم تســجيل عــدم فعاليــة التحــوط فــي بيــان 

الدخل الموحد.

المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط
يتــم تســجيل جميــع األربــاح والخســائر الناجمــة عــن التغيــرات فــي القيــم 
العادلــة للمشــتقات التــي ال تخضــع لمحاســبة التحــوط على الفــور ضمن بيان 
الدخــل الموحــد فــي “صافــي األربــاح الناتجــة مــن التعامــل فــي المشــتقات” 

ضمن بند “صافي إيرادات المتاجرة” )إيضاح 29(.

٣-1٦ أسهم الخزينة والعقود بشأن أسهم البنك 

مــن  أو ألي  للمجموعــة  المملوكــة  الخاصــة  الملكيــة  حقــوق  أدوات  إن   
شــركاتها التابعــة )أســهم الخزينــة( يتــم خصمهــا مــن االحتياطيــات األخــرى 
واحتســابها علــى أســاس المتوســط المرجــح للتكلفــة. يتــم تســجيل المبالــغ 
المدفوعــة أو المقبوضــة عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق 

الملكية الخاصة بالمجموعة مباشرة في حقوق الملكية.

ال يتــم تســجيل أي ربــح أو خســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد شــراء أدوات 
حقوق الملكية الخاصة أو بيعها أو إصدارها أو إلغائها. 

إن عقــود األســهم الخاصــة التــي تتطلــب تســديدات ماديــة لعــدد محــدد مــن 
يتــم تصنيفهــا كحقــوق مســاهمين  ثابــت  بــدل  الخاصــة مقابــل  األســهم 
أّن عقــود األســهم  إلــى حقــوق الملكيــة أو ُتخصــم منهــا. كمــا  وُتضــاف 
الخاصــة التــي تتطلــب تســوية نقديــة علــى أســاس الصافــي أو توفــر خيــار 
التســوية تصّنــف كأدوات تــداول ويتــم تســجيل التغيرات في القيمــة العادلة 

ضمن بيان الدخل الموحد.

٣-1٧ الضمانات المالية

ــارة عــن عقــود تتطلــب مــن المجموعــة دفــع  ــة هــي عب ــات المالي إن الضمان
مبالــغ محــددة لتعويــض حامــل الضمــان عــن الخســارة التــي يتكبدهــا بســبب 
وفقــًا  اســتحقاقها  عنــد  بالتزاماتــه  الوفــاء  فــي  معيــن  طــرف  إخفــاق 

لشروط التعاقد.

يتــم تســجيل عقــود الضمانــات الماليــة مبدئيــًا بقيمتهــا العادلــة، والتــي مــن 
المرجــح أن تعــادل العــالوة المســتلمة عنــد اإلصــدار. يتــم إطفــاء العــالوة 
المســتلمة علــى مــدى أعمــار الضمانــات الماليــة. ويتــم الحقــًا تســجيل التــزام 
ألي  الحاليــة  بالقيمــة  أو  المطفــأة  بقيمتــه  االســمية(  )القيمــة  الضمــان 
مدفوعــات متوقعــة، أيهمــا أعلــى )عنــد وجــود احتمــال بســداد أي مبلــغ 
بموجــب الضمــان(. يتــم إدراج العــالوة المســتلمة علــى هــذه الضمانــات 

المالية في المطلوبات األخرى.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣-١٨ القبوالت

تنشــأ القبــوالت عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام بدفــع مبالــغ مقابــل 
المســتندات المســحوبة بموجــب خطابــات اعتمــاد. تحــدد القبــوالت مبلــغ 
ــه. بعــد القبــول، تصبــح األداة  المــال، التاريــخ والشــخص المســتحق الدفــع ل
التــزام غيــر مشــروط للبنــك وبالتالــي يتــم االعتــراف بھــا كإلتــزام مالــي ضمــن 
بيــان المركــز المالــي الموحــد مــع حــق تعاقــدي مقابــل الســداد مــن قبــل 

العميل والتي يتم االعتراف بھا كموجودات مالية.

٣-١٩ ضمانات مستردة

يســتحوذ البنــك علــى ضمانــات لتســديد بعــض القــروض والســلفيات. يتــم 
تاريــخ  فــي  للتحقــق  القابلــة  القيمــة  الضمانــات بصافــي  بهــذه  اإلعتــراف 
االســتحواذ ويتــم تصنيفهــا كإســتثمارات عقاريــة. يتــم الحقــًا تحديــد القيمــة 
العادلــة بصــورٍة منتظمــة مــن قبــل خبــراء تقييــم مســتقلين. ويتــم إدراج 
ــان الدخــل الموحــد  ــات فــي بي ــة علــى هــذه الضمان تعديــات القيمــة العادل

في الفترة التي تنشأ فيها هذه األرباح أو الخسائر.

٣-٢٠ التأجير

لتحديــد مــا إذا كان االتفــاق يعــد إيجــارًا أم ال، أو مــا إذا كان يحتــوي علــى 
إيجــار، فــإن ذلــك يســتند إلــى مضمــون العقــد ويتطلــب إجــراء تقييــم لمعرفــة 
مــا إذا كان الوفــاء باالتفــاق يعتمــد علــى اســتخدام أصل معيــن أو موجودات 

محددة وما إذا كان االتفاق ينقل الحق في استخدام األصل.

المجموعــة كمســتأجر - إن عقــود اإليجــار التــي ال تنقل بشــكٍل جوهــري كافة 
إلــى  المســتأجرة  البنــود  بملكيــة  المرتبطــة  العرضيــة  والمنافــع  المخاطــر 
المجموعــة تعــد إيجــارات تشــغيلية. يتــم تســجيل دفعــات اإليجــار التشــغيلي 
ضمــن المصاريــف فــي بيــان الدخــل الموحــد علــى أســاس القســط الثابــت 
علــى مــدى فتــرة اإليجــار. كمــا يتــم تســجيل مطلوبــات اإليجــار المحتملــة 

كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

المجموعــة كمؤجــر - إن عقــود اإليجــار التــي ال تقــوم المجموعــة بموجبهــا 
بتحويــل جميــع المخاطــر والمنافــع المترتبــة علــى ملكيــة األصــل بشــكل 
جوهــري تصّنــف كإيجــارات تشــغيلية. يتــم تســجيل إيــرادات اإليجــارات فــي 
بيــان الدخــل الموحــد علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. 
يتــم  التــي  الفتــرة  يتــم تســجيل اإليجــارات المحتملــة كإيــرادات فــي  كمــا 

اكتسابها فيها.

٣-٢١ االستثمارات العقارية

لجنــي  إمــا  بهــا  عــن عقــارات محتفــظ  العقاريــة هــي عبــارة  االســتثمارات 
إيــرادات مــن تأجيرهــا أو لزيــادة رأس المــال أو لكليهمــا، وتكــون غيــر مخصصــة 
للبيــع فــي ســياق العمــل االعتيــادي، وتســتخدم فــي إنتــاج أو توريــد الســلع 
أو الخدمــات أو فــي األغــراض اإلداريــة. يتــم إدراج االســتثمارات العقارية عند 
التقييــم علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. راجــع 

اإليضاح ٣-١٣ لاطاع على السياسة المتعلقة بالتقييم العادل.

تقييــم  خبــراء  قبــل  مــن  منتظمــة  بصــورٍة  العادلــة  القيمــة  تحديــد  يتــم 
االســتثمارات  علــى  العادلــة  القيمــة  تعديــات  إدراج  ويتــم  مســتقلين. 
العقاريــة فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا هــذه األربــاح 

أو الخسائر. 

التــي يجــري بناؤهــا أو تطويرهــا  إن االســتثمارات العقاريــة قيــد التطويــر 
الســتخدامها فــي المســتقبل كاســتثمارات عقاريــة يتــم قياســها مبدئيــًا 
بالتكلفــة، بمــا فــي ذلــك جميــع التكاليــف المباشــرة التــي ُتعــزى إلــى تصميــم 
التســجيل  وبعــد  الصلــة.  ذات  الموظفيــن  تكاليــف  شــاملة  العقــار  وبنــاء 
األولــي، يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة قيــد التطويــر بالقيمــة العادلــة. 
ويتــم إدراج األربــاح والخســائر الناجمــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
لاســتثمارات العقاريــة قيــد التطويــر ضمــن بيــان الدخــل الموحد خــال الفترة 

التي تنشأ فيها. 

يتــم إلغــاء االعتــراف باالســتثمار العقــاري عنــد اســتبعاده أو ســحبه نهائيًا من 
الخدمــة وعندمــا ال يكــون من المتوقــع أن تنتج منافع اقتصادية مســتقبلية 
مــن اإلســتبعاد. يتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن إلغــاء االعتــراف 
بالعقــار )التــي يتــم احتســابها كالفــرق بيــن صافــي عوائــد االســتبعاد والقيمــة 
ــم فيهــا إلغــاء  ــي يت ــرة الت ــح أو الخســارة فــي الفت المدرجــة لألصــل( فــي الرب

االعتراف بالعقار.

٣-٢٢ الممتلكات والمعدات

االســتهاك  ناقصــًا  التكلفــة  بســعر  والمعــدات  الممتلــكات  إدراج  يتــم 
المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. تشــمل التكلفــة النفقــات 
التــي ُتعــزى مباشــرة إلــى االســتحواذ علــى األصــل. يتــم احتســاب التغيــرات 
فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع مــن خــال تغييــر فتــرة أو طريقــة حســاب 
ــرات  ــرات فــي التقدي ــة التغي االســتهاك، حســب االقتضــاء، وُتعامــل معامل

المحاسبية.

القابــل  المبلــغ  لحــذف  الموحــد  الدخــل  بيــان  علــى  االســتهاك  ُيحّمــل 
لاســتهاك الخــاص بالممتلــكات والمعــدات علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة 
المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت. إن المبلــغ القابــل لاســتهاك 
هــو تكلفــة األصــل ناقصــًة قيمتــه المتبقيــة. ال يتــم حســاب اســتهاك علــى 

األرض. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:

١5 إلى ٢5 سنةعقارات بنظام التمّلك الُحر

7 إلى ١٠ سنواتتحسينات على عقارات مستأجرة وبنظام التمّلك الحر

٣ إلى 5 سنواتأثاث ومعدات ومركبات

4 إلى ١٠ سنواتأجهزة وبرامج حاسوب وملحقات

يتــم احتســاب التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع مــن خــال تغييــر فتــرة 
أو طريقــة حســاب االســتهاك، حســب االقتضــاء، وُتعامــل معاملــة التغيرات 

في التقديرات المحاسبية.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

يتــم إلغــاء الممتلــكات والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يكــون مــن 
المتوقــع وجــود منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامها. يتــم تحديــد 
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد أو تقاعــد األصــل على أســاس الفرق 
بيــن عوائــد البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصل فــي ذلــك التاريخ، ويتم تســجيلها 

في بيان الدخل الموحد.

٣-٢٣ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتــم إدراج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بســعر التكلفــة. حينمــا ُيصبــح 
قيــد  الرأســمالية  األعمــال  تحويــل  يتــم  فإنــه  لالســتخدام،  جاهــزًا  األصــل 
التنفيــذ إلــى فئــة الممتلــكات والمعــدات المناســبة ويتــم اســتهالكها وفقــًا 

لسياسات المجموعة.

٣-٢٤ الموجودات غير الملموسة 

ال يتــم تســجيل الموجــودات غيــر الملموســة إال عندما يمكن قيــاس تكلفتها 
تتدفــق منافــع اقتصاديــة  أن  المحتمــل  بــه ويكــون مــن  بشــكٍل موثــوق 
غيــر  الموجــودات  قيــاس  يتــم  المجموعــة.  إلــى  بهــا  مرتبطــة  مســتقبلية 
األعمال  إندمــاج  مــن  أو  منفصــل  بشــكٍل  عليهــا  المســتحوذ  الملموســة 
)بخالف الشھرة(عنــد التســجيل األولــي، بالقيمــة العادلــة ثــم الحقــًا بالتكلفة 

ناقصًة اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القيمة.

يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة إمــا كمحــددة أو 
األعمــار  ذات  الملموســة  غيــر  الموجــودات  إطفــاء  يتــم  محــددة.  كغيــر 
تتــم مراجعــة فتــرة  المحــددة علــى مــدى عمرهــا االقتصــادي اإلنتاجــي. 
األعمــار  ذات  الملموســة  غيــر  للموجــودات  اإلطفــاء  وطريقــة  اإلطفــاء 
اإلنتاجيــة المحــددة علــى األقــل فــي نهايــة كل ســنة ماليــة. يتــم احتســاب 
التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع الســتهالك 
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي الموجــودات مــن خــالل 
معهــا  التعامــل  ويتــم  االقتضــاء،  عنــد  اإلطفــاء،  طريقــة  أو  فتــرة  تغييــر 
أســاس  علــى  وتحتســب  المحاســبية  التقديــرات  فــي  تغييــرات  باعتبارهــا 
مســتقبلي. يتــم تســجيل مصــروف اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة 

ذات األعمار اإلنتاجية المحددة ضمن بيان الدخل الموحد. 

ــد  ــد االســتبعاد أو عن ــر الملموســة عن ــراف بالموجــودات غي ــم إلغــاء االعت يت
عــدم توقــع مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية مــن االســتخدام. يتــم االعتــراف 
بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن إلغاء االعتــراف بأصل غير ملمــوس، التي 
يتــم قياســها كالفــرق بيــن صافــي تحصيــالت االســتبعاد والقيمــة المدرجــة 

لألصل، في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل.

٣-٢٥ تكاليف االقتراض

إن تكاليــف االقتــراض التــي تتعلــق مباشــرة بشــراء أو إنشــاء الموجــودات 
المؤهلــة، وهــي الموجــودات التــي تســتغرق عــادة فتــرة طويلــة مــن الوقــت 
لكــي تصبــح جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا، ُتضــاف إلــى تكلفــة تلــك 
الموجــودات حتــى يأتــي الوقــت الــذي تصبــح فيــه الموجــودات جاهــزة تمامــًا 

لالستخدام المقصود منها.

تــدرج كافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة 
التي يتم تكبدها فيها.

٣-٢٦ اندماجات األعمال والشهرة 

تســتخدم طريقــة الشــراء المحاســبية الحتســاب عمليــات االســتحواذ علــى 
الشــركات مــن قبــل المجموعــة. يتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ بالقيمــة 
الموجــودات  قيــاس  يتــم  التبــادل.  تاريــخ  فــي  الممنــوح  للبــدل  العادلــة 
المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة 
ــادة فــي تكلفــة  ــخ االســتحواذ. يتــم تســجيل أي زي ــة فــي تاري بقيمهــا العادل
الموجــودات  فــي  المجموعــة  لحصــة  العادلــة  القيمــة  علــى  االســتحواذ 
المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة 
ضمــن بنــد الشــهرة. إذا كانــت تكلفــة االســتحواذ أقــل مــن القيمــة العادلــة 
لحصــة المجموعــة فــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد 
والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة للشــركات المســتحوذ عليهــا، فإنــه يتــم 

تسجيل الفرق مباشرة في بيان الدخل الموحد.

يتــم تحميــل الشــهرة المكتســبة مــن اندماجــات األعمــال بالتكلفــة كمــا هــي 
محــددة فــي تاريــخ االســتحواذ علــى هــذه األعمــال، ناقصــًا خســائر االنخفاض 

المتراكم في القيمة، إن وجدت.

ــكل  ــم تخصيــص الشــهرة ل ــه يت ولغــرض فحــص االنخفــاض فــي القيمــة، فإن
وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد لــدى المجموعــة التــي يتوقــع أن تســتفيد 

من عملية االندماج.  

يتــم فحــص وحــدة توليــد النقــد التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا لتحــري 
االنخفــاض فــي قيمتهــا ســنويًا، أو علــى نحــو أكثــر تكــرارًا، عندمــا يكــون هنــاك 
القابــل  المبلــغ  كان  إذا  الوحــدة.  قيمــة  انخفــاض  احتمــال  علــى  مؤشــر 
لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد أقل مــن قيمتــه الدفترية، فإنه يتــم تخصيص 
خســارة انخفــاض القيمــة أواًل لتخفيــض القيمــة المدرجــة ألي شــهرة موزعــة 
علــى الوحــدة ثــم إلــى الموجــودات األخــرى للوحــدة بالتناســب بنــاًء علــى 
القيمــة المدرجــة لــكل أصــل فــي الوحــدة. يتــم تســجيل أي خســارة انخفــاض 
فــي قيمــة الشــهرة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل الموحــد. وال يتــم عكــس 

خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة.

عنــد اســتبعاد وحــدة توليــد النقــد ذات الصلــة، فإنــه يتــم تضميــن المبلــغ 
المرتبط بالشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة من االستبعاد.

٣-٢٧ االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد، تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم 
المدرجــة لموجوداتهــا غيــر الماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى 
أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت لخســائر انخفــاض القيمــة. إذا كان هنــاك 
القابــل لالســترداد  المبلــغ  يتــم تقديــر  يــدل علــى ذلــك، فإنــه  أي مؤشــر 
للموجــودات مــن أجــل تحديــد مــدى الخســارة مــن االنخفــاض في القيمــة )إن 
مــن  أصــل  لــكل  لالســترداد  القابــل  المبلــغ  تقديــر  تعــذر  وعنــد  وجــدت(. 
الموجــودات، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لوحــدة 

توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.

إن المبلــغ القابــل لالســترداد هــو عبــارة عــن القيمــة العادلــة ناقصــة تكاليــف 
قيــد  القيمــة  ولتقديــر  أعلــى.  أيهمــا  االســتخدام،  قيــد  القيمــة  أو  البيــع 
االســتخدام، فإنــه يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى 
قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل قبــل خصــم الضريبــة يعكــس تقييمــات 
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المصاحبــة لألصــل والتــي 

لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بخصوصها.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إذا تــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( بأقــل 
مــن قيمتــه الدفتريــة، فإنــه يتــم تخفيــض القيمــة المدرجــة لألصــل )أو وحــدة 
توليــد النقــد( إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد. يتــم تســجيل خســارة انخفــاض 
القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد، إال إذا تــم إدراج األصــل ذي الصلــة بقيمــة 
القيمــة  انخفــاض  خســارة  إدراج  يتــم  الحالــة  هــذه  وفــي  التقييــم،  إعــادة 

كتخفيض في إعادة التقييم.

عنــد عكــس خســارة انخفــاض القيمــة الحقــًا، يتــم زيــادة القيمــة المدرجــة 
القابلــة  للقيمــة  المعــدل  التقديــر  إلــى  النقــد(  توليــد  وحــدة  )أو  لألصــل 
لالســترداد بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة الزائــدة القيمــة الدفتريــة التــي 
كان مــن الممكــن تحديدهــا فيمــا لــو لــم يتــم تســجيل خســارة انخفــاض فــي 
قيمــة األصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( خــالل الســنوات الســابقة. يتم تســجيل 
ــم إدراج  ــان الدخــل الموحــد، إال إذا ت عكــس خســارة انخفــاض القيمــة فــي بي
األصــل ذي الصلــة بقيمــة إعــادة التقييــم، وفي هــذه الحالة يتــم إدراج عكس 

خسارة انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

٣-٢٨ منافع الموظفين 

)١( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)أ( خطة المنافع المحددة
خطــة المنافــع المحــددة هــي عبــارة عــن خطــة منافــع مــا بعــد التوظيــف 
وتختلــف عــن خطــة المســاهمات المحــددة. إّن االلتــزام المســجل فــي بيــان 
المركــز المالــي فيمــا يتعلــق بخطــط المنافــع المحــددة يمثــل القيمــة الحاليــة 
أي  إلــى  باإلضافــة  التقريــر،  فتــرة  نهايــة  فــي  المحــددة  المنافــع  اللتــزام 
تعديــالت علــى تكاليــف الخدمــة الســابقة غيــر المســجلة. ُيحتســب التــزام 
المنافــع المحــددة ســنويًا مــن قبــل خبــراء اكتوارييــن مســتقلين باســتخدام 
طريقــة الوحــدة االئتمانيــة المتوقعــة. يتــم تحديــد القيمــة الحاليــة اللتــزام 
المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  خصــم  طريــق  عــن  المحــددة  المنافــع 
الجــودة  عاليــة  الشــركات  لســندات  الفائــدة  أســعار  باســتخدام  المقــدرة 
المقومــة بالعملــة التــي ســتدفع بهــا المنافــع والتــي لهــا شــروط اســتحقاق 

تقارب شروط التزام التقاعد ذي الصلة. 

تحتســب تكاليــف الخدمــة الســابقة مباشــرًة ضمــن بيــان الدخــل، مــا لــم تكــن 
التغييــرات فــي خطــة مكافــآت التقاعــد مشــروطة باســتمرار الموظفيــن على 
رأس عملهــم لفتــرة زمنيــة محــددة )فتــرة االســتحقاق(، وفــي هــذه الحالــة 
يتــم إطفــاء تكاليــف الخدمــة الســابقة بطريقــة القســط الثابــت طــوال فتــرة 

االستحقاق.

يتــم تســجيل صافــي التزامــات المنافــع المحــددة المعــاد قياســها، التــي 
تشــمل األربــاح والخســائر االكتواريــة الناتجــة عــن إعــادة القيــاس، فــورًا ضمــن 
الدخــل الشــامل اآلخــر. تشــمل األربــاح والخســائر االكتواريــة تســويات التجربــة 
والوقائــع  الســابقة  االكتواريــة  االفتراضــات  بيــن  االختالفــات  آثــار  )أي 

الفعلية(، وكذلك آثار التغيرات في االفتراضات االكتوارية.

تقــّدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا الوافديــن. يعتمــد 
اســتحقاق هــذه المكافــآت علــى طــول فتــرة خدمة الموظــف والوفــاء بالحد 
األدنــى لفتــرة الخدمــة. يتــم إدراج التكاليــف المتوقعة لهــذه المكافآت على 

مدى فترة العمل.

)ب( خطة المساهمات المحددة
خطــة المســاهمات المحــددة هــي عبــارة عــن خطــة منافع مــا بعــد التوظيف 
تدفــع بموجبهــا منشــأة مــا مســاهمات محــددة إلــى منشــأة مســتقلة دون 
أن يترتــب عليهــا أي التــزام قانونــي أو ضمنــي بدفــع مبالــغ إضافيــة. تــدرج 
منافــع  المحــددة ضمــن مصاريــف  التقاعــد  التزامــات خطــط مســاهمات 
الموظفيــن فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا تقديــم 

الخدمات من قبل الموظفين. 

يتــم تقديــم اشــتراكات التقاعــد مــن قبــل المجموعــة إلــى صنــدوق معاشــات 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  لمواطنــي  أبوظبــي  التقاعــد إلمــارة   ومكافــآت 
المتحــدة وفقــًا للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 7 
لعــام 1999 ولســلطات التقاعــد ذات العالقــة بالموظفيــن اآلخريــن بمــا فــي 

ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفًقا للقوانين المعمول بها.

)٢( استحقاقات إنهاء الخدمة
يتــم تســجيل اســتحقاقات إنهــاء الخدمــة كمصــروف عندمــا يترتــب علــى 
المجموعــة التــزام واضــح، دون وجــود إمكانيــة واقعية لالنســحاب منه، تجاه 
خطــة رســمية مفصلــة إمــا إلنهــاء عقــد العمل قبــل تاريــخ التقاعــد االعتيادي 
لتشــجيع  مقــدم  لعــرض  نتيجــة  الخدمــة  إنهــاء  اســتحقاقات  لتقديــم  أو 
الموظفيــن علــى تــرك العمــل طوعًا. يتم تســجيل اســتحقاقات إنهــاء الخدمة 
للتســريح الطوعــي إذا كانــت المجموعــة قــد قدمــت عرضــًا بذلــك، ويكــون 
مــن المحتمــل قبــول هــذا العــرض، ويمكــن تقديــر عــدد القابلين بذلك بشــكٍل 
موثــوق بــه. إذا كانــت االســتحقاقات واجبــة الدفــع ألكثــر مــن 1٢ شــهرًا مــن 

تاريخ التقرير، فعندئٍذ يتم خصمها إلى قيمتها الحالية. 

)٣( منافع الموظفين قصيرة األجل 
إن التزامــات منافــع الموظفيــن علــى المــدى القصيــر تقــاس على أســاس غير 
مخصــوم ويتــم احتســابها كمصــروف عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم 
الحوافــز  بموجــب  دفعــه  المتوقــع  بالمبلــغ  المتعلــق  االلتــزام  احتســاب 
النقديــة قصيــرة األجــل أو خطــط تقاســم األربــاح إذا ترتــب علــى المجموعــة 
التــزام قانونــي أو ضمنــي بدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــة ســابقة ُقدمــت 

من قبل الموظف وكان باإلمكان تقدير االلتزام على نحٍو موثوق به.

)٤( أسهم خطة حوافز الموظفين 
ــأدوات حقــوق  إن تكلفــة المدفوعــات المبنيــة علــى األســهم والمســددة ب
ــاًء علــى  ــرة االســتحقاق، بن ــم إدراجهــا كمصــروف علــى مــدى فت ــة يت الملكي
تقديــر المجموعــة ألدوات حقــوق الملكيــة التــي ســتقوم بمنحهــا فــي نهايــة 
المطــاف. تقــوم المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر بمراجعــة تقديراتهــا 
لعــدد أدوات حقــوق الملكيــة المتوقــع منحهــا. يتــم تســجيل أثــر مراجعــة 
التقديــرات األصليــة، إن وجــد، ضمــن بيــان الدخــل الموحــد علــى مــدى فتــرة 
االســتحقاق المتبقيــة، مــع إجــراء التعديــل المقابــل لذلــك علــى احتياطــي 

خطة حوافز الموظفين.

عنــد تعديــل بنــود المكافــآت المســددة بــأدوات حقــوق الملكيــة، فــإن الحــد 
األدنــى للمصــروف يمثــل المصــروف القائــم فيمــا لــو لــم يتــم تعديــل أي 
بنــود. يتــم تســجيل مصــروف إضافــي عــن أي تعديــل يتســبب فــي زيــادة 
القيمــة العادلــة اإلجماليــة لترتيبــات المدفوعات المبنية على األســهم أو أن 
فــي  للتقييــم  وفقــًا  الموظــف  حــق  مــن  أخــرى  طريقــة  بــأي  يكــون 

تاريخ التعديل.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

عنــد إلغــاء المكافــآت المســددة بــأدوات حقــوق الملكيــة، فإنــه يتــم التعامــل 
معهــا كمــا لــو كانــت ممنوحــة فــي تاريــخ اإللغــاء، ويتــم علــى الفــور تســجيل 
أي مصــروف لــم يتــم تســجيله مســبقًا عــن المكافــآت، ويشــمل ذلــك أي 
مكافــآت لــم يتــم الوفــاء بهــا فيمــا يتعلــق بشــروط عــدم االســتحقاق تقــع 
ضمــن مســؤولية المنشــأة أو الطــرف المقابــل. ولكــن، إذا تــم اإلســتعاضة 
ــة  ــم تصنيفهــا كمكافــآت بديل ــدة وت عــن المكافــآت الملغــاة بمكافــآت جدي
فــي تاريــخ المنــح، فــإن المكافــآت الملغــاة والمكافــآت الجديــدة ُتعامــل كمــا 
لــو كانــت مجــرد تعديــل علــى المكافــآت األصليــة، كمــا هــو موضــح فــي 

الفقرة السابقة.

إن األثــر المخفــض ألســهم خطــة الحوافــز القائمــة يتــم بيانــه فــي حســاب 
العائد المخفض للسهم )إيضاح 33(.

3-٢٩ مخصصات ومطلوبات طارئة

أو  التــزام قانونــي  المجموعــة  لــدى  يكــون  المخصصــات عندمــا  ُتحتســب 
ضمنــي حالــي نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون مــن المحتمــل أن يقتضــي األمــر 
إجــراء تدفــق خارجــي لمــوارد تتضمــن منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام 
ــزام. عندمــا يتــم قيــاس  ــغ االلت ــر موثــوق لمبل ويكــون باإلمــكان وضــع تقدي
المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، 

فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

ُتحتســب المخصصــات المتعلقــة بالعقــود المثقلــة بااللتزامــات عندمــا تكــون 
المنافــع المتوقــع حصــول المجموعــة عليهــا مــن العقــد أقــل مــن التكلفــة 
اإلجباريــة الالزمــة لتلبيــة التزاماتــه بموجــب العقــد. ُيقاس المخصــص بالقيمة 
الحاليــة للتكلفــة المتوقعــة إلنهــاء العقــد أو بصافــي التكلفــة المتوقعــة 
أي  تكويــن  قبــل  المجموعــة  تقــوم  أقــل.  أيهمــا  العقــد،  فــي  لالســتمرار 
مخصــص باإلعتــراف بــأي خســارة انخفــاض فــي قيمــة الموجــودات المرتبطــة 

بذلك العقد.

ــة  عندمــا يكــون مــن المتوقــع اســترداد بعــض أو جميــع المنافــع االقتصادي
المطلوبــة لتســوية المخصــص مــن طــرف ثالــث، فإنــه ال يتــم تســجيل الذمــة 
المدينــة كأصــل إال إذا كان فــي حكــم المؤكــد اســترداد هــذه الذمــة وكان 

باإلمكان قياس مبلغ الذمة على نحٍو موثوق به.

واالعتمــادات  الضمانــات  بعــض  تشــمل  التــي  الطارئــة،  المطلوبــات  إن 
المســتندية، هــي عبــارة عــن التزامــات محتملــة ناشــئة عــن أحــداث ســابقة 
ويتأكــد وجودهــا بظهــور أو عــدم وظهــور حــدث واحــد أو أكثــر مــن األحــداث 
المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي ال تخضــع كليــًا لســيطرة المجموعــة؛ أو 
عبــارة عــن التزامــات حاليــة نشــأت عــن أحــداث ســابقة ولكــن ال يتــم تســجيلها 
ألنــه ليــس مــن المحتمــل أن تتطلــب تســويتها تدفقــًا للمنافــع االقتصاديــة، 
أو ألن قيمة االلتزامات ال يمكن قياســها بشــكٍل موثوق به. ال يتم تســجيل 
المطلوبــات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا 
غيــر  كانــت  إذا  إال  الموحــدة،  الماليــة  البيانــات  حــول  اإليضاحــات  ضمــن 

ذات صلة.

3-3٠ التقارير القطاعية

القطــاع هــو عبــارة عــن عنصــر يمكــن للمجموعــة تمييــزه ويكــون مشــتركًا إمــا 
توفيــر  أو  األعمــال(،  )قطــاع  الخدمــات  أو  المنتجــات  توفيــر  مجــال  فــي 
المنتجــات أو الخدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة معينــة )القطــاع الجغرافــي(، 
ويخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالقطاعــات األخــرى. 

راجع إيضاح رقم 38 حول تقارير قطاعات األعمال.

3-3١ الضرائب

يتــم تكويــن مخصــص للضرائــب وفقًا للمعــدالت المطبقــة أو الصــادرة فعليًا 
كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي علــى أربــاح الفــروع الخارجيــة والشــركات 
التابعــة الخاضعــة للضريبــة وفقــًا للوائــح الماليــة للبلــدان ذات الصلــة التــي 

تعمل فيها المجموعة. 

3-3٢ اإلعتراف باإليرادات والمصاريف

إلــى  تتدفــق  أن  المحتمــل  مــن  يكــون  عندمــا  باإليــرادات  اإلعتــراف  يتــم 
المجموعــة منافــع اقتصاديــة ويكــون باإلمــكان قيــاس قيمــة اإليــرادات 
بشــكٍل موثــوق بــه مــع الوفــاء بالمعاييــر المحــددة التاليــة قبــل تســجيل 

اإليرادات.

)١( إيرادات ومصاريف الفائدة
يتــم اإلعتــراف بإيــرادات ومصاريــف الفوائد لجميــع األدوات المالية باســتثناء 
المصنفــة  أو  المقاســة  تلــك  أو  للمتاجــرة  بهــا  كمحتفــظ  المصنفــة  تلــك 
ــد”  ــح أو الخســارة فــي “صافــي دخــل الفوائ ــة مــن خــالل الرب بالقيمــة العادل
الخســارة  أو  الربــح  فــي حســاب  “كإيــرادات فوائــد” و “مصاريــف فوائــد” 
لــأدوات  بالفوائــد  اإلعتــراف  يتــم  الفعليــة.  الفائــدة  طريقــة  باســتخدام 
الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو تلــك المقاســة أو المصنفــة 
ــح أو الخســارة فــي “صافــي المكاســب مــن  ــة مــن خــالل الرب بالقيمــة العادل

األوراق المالية للمتاجرة” ضمن “صافي إيرادات المتاجرة”.

إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم تمامــًا التدفقــات 
ــى مــدى العمــر المتوقــع  ــة عل ــأداة المالي ــة المســتقبلية المقــدرة ل النقدي
لــأداة الماليــة أو علــى مــدى فتــرة أقصــر، أيهمــا انســب، إلــى صافــي القيمــة 
الدفتريــة للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة. يتــم تقديــر التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية مــع األخــذ باإلعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة. 
والنقــاط  الرســوم  جميــع  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  يتضمــن 
المدفوعــة أو المســتلمة بيــن أطــراف العقــد والتــي تكــون بشــكل متزايــد 
والتــي تعــود مباشــرة إلــى ترتيبــات اإلقــراض المحــددة، تكاليــف المعاملــة، 
وجميــع العــالوات أو الخصومــات األخــرى. بالنســبة للموجــودات الماليــة 
بتكاليــف  اإلعتــراف  يتــم  الخســارة،  أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة 

المعامالت في الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

)٢( إيرادات توزيعات األرباح
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات مــن توزيعــات األربــاح عندمــا يتقــرر حــق المجموعــة 

في قبض الدفعات.  

)٣( إيرادات الرسوم والعموالت
تحقــق المجموعــة إيراداتهــا مــن الرســوم والعمــوالت مــن خــال مجموعــة 
متنوعــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا لعمائهــا. يمكــن تقســيم اإليــرادات 

من الرسوم إلى فئتين كما يلي:

)أ( إيــرادات رســوم محققــة مــن الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا علــى مــدى 
فترة زمنية معينة 

ُتســتحق الرســوم المكتســبة مــن الخدمــات المقدمــة علــى مــدى أي فتــرة 
زمنيــة خــال تلــك الفتــرة. تتضمــن هــذه الرســوم إيــرادات العمــوالت وإدارة 

الموجودات والحفظ ورسوم الخدمات اإلدارية واالستشارية األخرى.

والرســوم  ســحبها  ُيرّجــح  التــي  للقــروض  االقتــراض  التزامــات  رســوم  إن 
المتعلقــة بالتســهيات االئتمانيــة األخــرى يتــم تأجيلهــا )مــع أي تكاليــف 
إضافيــة( واإلعتــراف بهــا كتعديــل لمعــدل الفائــدة الفعلــي علــى القــرض. 
عندمــا يكــون مــن غيــر المرّجــح أن يتــم ســحب أي قــرض، فإنــه يتــم تســجيل 
أســاس  علــى  االلتــزام  فتــرة  مــدى  علــى  االقتــراض  التزامــات  رســوم 

القسط الثابت.

)ب( إيرادات رسوم من تقديم خدمات المعامالت
إن الرســوم الناشــئة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض عــن معاملــة 
مــا لصالــح طــرف ثالــث، مثــل ترتيــب شــراء أســهم أو أوراق ماليــة أخــرى أو 
شــراء أو بيــع شــركات، يتــم اإلعتــراف بهــا عنــد االنتهــاء مــن المعاملــة ذات 
العاقــة. يتــم تســجيل الرســوم أو مكوناتهــا التــي ترتبــط بــأداء معيــن بعــد 

استيفاء معايير المعاملة. 

٣-٣٣ التمويل اإلسامي

الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  مصرفيــة  أنشــطة  المجموعــة  تمــارس 
اإلســامية مــن خــال األدوات اإلســامية المختلفــة مثل المرابحــة واإلجارة 

والسَلم والمضاربة والصكوك والوكالة. 

تمويل المرابحة
المرابحــة هــي عقــد بيــع تقــوم المجموعــة بموجبــه ببيــع ســلع وموجــودات 
ــى  ــاح الهامشــية عل ــى أحــد العمــاء بنســبة متفــق عليهــا مــن األرب أخــرى إل
التكلفــة. تقــوم المجموعــة بشــراء الموجــودات بنــاًء علــى وعــد مــن العميــل 
بشــراء الصنــف الــذي تــم شــراؤه وفقــًا لشــروط وظــروف معينــة. يمكــن 
قيــاس أربــاح المرابحــات فــي بدايــة المعامــات ويتم تســجيل هــذه اإليرادات 
ــح  ــرة العقــد باســتخدام طريقــة معــدل الرب ــد اســتحقاقها علــى مــدى فت عن

الفعلي على الرصيد القائم.  

تمويل اإلجارة 
اإلجــارة هــي عبــارة عــن اتفاقيــة تقــوم المجموعــة )المؤجــر( بموجبهــا بتأجيــر 
ــاًء علــى طلــب العميــل )المســتأجر( ووعــد منــه باســتئجار  أو بنــاء أصــٍل مــا بن
الموجــودات لفتــرة زمنيــة محــددة مقابــل أقســاط إيجــار محــددة. يمكــن أن 
تنتهــي اإلجــارة بنقــل ملكيــة األصــل إلــى المســتأجر فــي نهايــة مــدة اإليجــار. 
إضافــة إلــى قيــام المجموعــة بتحويــل جميــع المخاطــر والعوائــد المتعلقــة 
إيــرادات  ُتحتســب  المســتأجر.  إلــى  المؤّجــر بشــكٍل كامــل  بملكيــة األصــل 

اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة اإليجار.

المضاربة
المضاربــة هــي عبــارة عــن عقــد بيــن المجموعــة والعميــل يقــوم بموجبــه أحــد 
)المضــارب(  اآلخــر  الطــرف  ويقــوم  المــال(  )رب  المــال  بتوفيــر  األطــراف 
باســتثمار المــال فــي مشــروع أو نشــاط معيــن مــع توزيــع أي أربــاح محققــة 
ــم االتفــاق عليهــا مســبقًا فــي  ــي ت ــاح الت ــن وفقــًا لحصــص األرب ــن الطرفي بي
العقــد. يتحمــل المضــارب الخســارة فــي حالــة اإلهمــال أو التقصيــر أو مخالفة 
أيــًا مــن شــروط وأحــكام عقــد المضاربــة، وإال فــإن الخســائر يتحملهــا رب 
المعدلــة  المتوقعــة  النتائــج  بنــاًء علــى  باإليــرادات  يتــم اإلعتــراف  المــال. 
كانــت  حــال  وفــي  المضــارب،  بواســطة  التوزيــع  عنــد  الفعليــة  بالنتائــج 
المجموعــة هــي رب المــال يتــم تحميــل الخســائر إلــى بيــان الدخــل الخــاص 

بالمجموعة عند تكبدها.

السَلم
بموجبــه  )البائــع(  العميــل  يتعهــد  بيــع  عقــد  عــن  عبــارة  هــو  الســَلم  بيــع 
بتســليم/ توريــد أصــل ملمــوس محــدد للمجموعــة )المشــتري( فــي موعــد 
الحــق يتفــق عليــه الطرفــان مقابــل قيــام المشــتري بدفــع الثمــن مقدمــًا 

بالكامل وعلى الفور.

يتــم اإلعتــراف باإليــرادات مــن تمويــل بيــع الســَلم باســتخدام طريقــة معــدل 
الربح الفعلي على مدى فترة العقد على أساس رأس مال السَلم القائم.

الوكالة 
الوكالــة هــي عبــارة عــن اتفــاق بيــن المجموعــة والعميــل يقــوم بموجبــه أحــد 
الطرفــان )رب المــال( بتقديــم مبلــغ معيــن مــن المــال للوســيط )الوكيــل( 
الــذي يســتثمره وفقــًا لشــروط محــددة مقابــل رســوم معينة )مبلــغ مقطوع 
مــن المــال أو نســبة مئويــة مــن المبلــغ المســتثمر(. يلتــزم الوســيط بضمــان 
المبلــغ المســتثمر فــي حالــة اإلهمــال أو التقصيــر أو مخالفــة أيــًا مــن أحــكام 
وشــروط عقــد الوكالــة. يمكــن أن تكــون المجموعــة الوكيــل أو رب المــال 

حسب طبيعة المعاملة.

ــى أســاس معــدل  ــة عل ــرادات المقــدرة مــن عقــد الوكال ــراف باإلي ــم اإلعت يت
الربــح الفعلــي طــوال الفتــرة، وتعــّدل باإليــرادات الفعليــة عنــد تحصيلهــا. 

ُتحتسب الخسائر عند تكبدها.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الصكوك
الصكــوك هــي عبــارة عــن شــهادات متســاوية القيمــة تمثــل أســهم غيــر 
مجــزأة فــي ملكيــة الموجــودات الملموســة وحقــوق االنتفــاع والخدمــات أو 
)فــي ملكيــة( موجــودات مشــاريع معينــة أو نشــاط اســتثماري خــاص. كمــا 
أنهــا عبــارة عــن شــهادات مدعومــة بموجــودات يحتفــظ بهــا علــى ســبيل 
بــه )األربــاح أو المنافــع(  األمانــة وتثبــت ملكيــة األصــل أو حــق االنتفــاع 

وتتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

األحكام والتقديرات واالفتراضات   .٤
المحاسبية الهامة

والتقديــرات  واالفتراضــات  بالسياســات  المعلنــة  المجموعــة  نتائــج  تتأثــر 
الموحــدة.  الماليــة  البيانــات  هــذه  إعــداد  عليهــا  يقــوم  التــي  المحاســبية 
تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة مــن اإلدارة عنــد إعــداد البيانــات 
الماليــة الموحــدة للمجموعــة أن تختــار السياســات المحاســبية المناســبة 
وتقــوم بتطبيقهــا بشــكٍل منتظــم واتخــاذ تقديــرات وافتراضــات معقولــة 
ومتوازنــة. وفــي غيــاب المعيــار أو التفســير ذي الصلــة، يتطلــب المعيــار 
فــي  والتغيــرات  المحاســبية  “السياســات   8 رقــم  الدولــي  المحاســبي 
وتطبيــق سياســة  تطويــر  اإلدارة  مــن  واألخطــاء”  المحاســبية  التقديــرات 
ــات  ــج عنهــا معلومــات موثوقــة وصادقــة فــي ضــوء المتطلب محاســبية ينت
والتوجيهــات الخاصــة بالمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والتــي تتعامــل مــع 
أمــور مشــابهة وذات عالقــة وضمــن إطــار مجلس معاييــر المحاســبة الدولية 
واالفتراضــات  التقديــرات  إن  الماليــة.  البيانــات  وعــرض  بإعــداد  المتعلــق 
المدرجــة فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة والتــي تعتبــر األكثــر أهميــة 
المالــي  الوضــع  تصويــر  فــي  المجموعــة  إدارة  مجلــس  نظــر   وجهــة  مــن 
للمجموعــة مبينــة أدنــاه. إن اســتخدام أي تقديــرات أو افتراضــات أو نمــاذج 
علــى  تؤثــر  قــد  المجموعــة  قبــل  مــن  المطبقــة  تلــك  عــن  مختلفــة 

النتائج المعلنة.

٤-1 القرارات الحساسة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

فيمــا يلــي القــرارات الحساســة، عــدا تلــك التــي تتضمــن تقديــرات، والتــي 
المحاســبية  السياســات  تطبيــق  عمليــة  خــالل  باتخاذهــا  اإلدارة  قامــت 
للمجموعــة والتــي لهــا أكثــر تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي 

البيانات المالية الموحدة:

تقییم نموذج األعمال
یعتمد تصنیف وقیاس الموجودات المالیة علی نتائج المدفوعات األصل   •
نمــوذج  المجموعــة  تحــدد  األعمال.  نموذج  واختبار  فقــط  والفائــدة 
األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعات األصــول المالية 
مًعــا لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن. يتضمــن هــذا التقييــم الحكــم الــذي 
يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء 
األصــول وقيــاس أدائهــا، والمخاطــر التــي تؤثر علــى أداء األصــول وكيفية 

المجموعــة  تراقــب  األصــول.  مديــري  تعويــض  يتــم  وكيــف  إدارتهــا 
الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة أو القيمــة العادلة من 
قبــل  بهــا  اإلعتــراف  إلغــاء  تــم  والتــي  اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــالل 
اســتحقاقها لفهــم ســبب إســتبعادها ومــا إذا كانــت األســباب متفقــة 
ــة  ــر المراقب ــه. تعتب ــم اإلحتفــاظ بهــا مــن أجل ــي ت مــع هــدف األعمــال الت
جــزًءا مــن التقييــم المســتمر للمجموعــة حول مــا إذا كان نمــوذج األعمال 
الــذي يحتفــظ بالموجــودات الماليــة المتبقيــة يبقــى مناســًبا وإذا لم يكن 
ــه مــن  ــي فان ــر فــي نمــوذج األعمــال وبالتال ــاك تغيي مناســب إذا كان هن

المحتمل تغيير تصنيف تلك األصول.

خسائر انخفاض القيمة 
االئتمان  خسائر  قیاس  یتم  االئتمان:  مخاطــر  في  الهامــة  الــزیادة   •  
شھر   12 لمدة  المتوقعة  االئتمان  خسارة  يعــادل  کمخصص  المتوقعة 
ألصول المرحلة األولی، أو خسارة االئتمان المتوقعة علی مدى العمر 
ألصول المرحلة 2 أو المرحلة 3. ينتقــل األصــل إلــى المرحلــة الثانيــة عندمــا 
تزيــد مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي. ال يحــدد 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 مــا الــذي يشــكل زيــادة كبيرة في 
مخاطــر االئتمــان. عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر اإلئتمــان ألصــل قــد 
المعلومــات  اإلعتبــار  فــي  المجموعــة  تأخــذ  ملمــوس  بشــكل  زادت 

النوعية والكمية المعقولة والمدعومة التي قد تطرأ في المستقبل.

ائتمانيــة  مخاطــر  خصائــص  ذات  األصــول  مــن  مجموعــات  إنشــاء   •  
مماثلــة: عندمــا يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس 
ــى أســاس خصائــص المخاطــر  ــة عل ــع األدوات المالي ــم تجمي جماعــي، يت
المشــتركة )مثــل نــوع األداة، درجــة مخاطــر االئتمــان، نــوع الضمانــات، 
تاريــخ االعتــراف األولــي، الفتــرة المتبقيــة لتاريــخ اإلســتحقاق، الصناعــة، 
الموقــع الجغرافــي للمقتــرض، الــخ(. تراقــب المجموعــة مــدى مالءمــة 
ــزال  خصائــص مخاطــر االئتمــان بشــكل مســتمر لتقييــم مــا إذا كانــت ال ت
مشــابهة. إن هــذا األمــر مطلــوب لضمــان أنــه فــي حالــة تغييــر خصائــص 
مخاطــر االئتمــان، تكــون هنــاك إعــادة تقســيم لألصــول بشــكل مناســب. 
وقــد ينتــج عــن ذلــك إنشــاء محافــظ جديــدة أو نقــل أصــول إلــى محفظــة 
حاليــة تعكــس بشــكل أفضــل خصائــص مخاطــر االئتمــان المماثلــة لتلــك 
المجموعــة مــن األصــول. إن إعــادة تقســيم المحافــظ والحــركات بيــن 
المحافــظ يكــون أكثــر شــيوًعا عنــد حــدوث زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر 
تنتقــل  وبالتالــي  الكبيــرة(  الزيــادة  تلــك  تعكــس  عندمــا  )أو  االئتمــان 
األصــول مــن خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا إلــى مــدى 
الحيــاة، أو العكــس، ولكــن قــد تحــدث أيًضــا ضمــن المحافــظ التــي يســتمر 
قياســها علــى نفــس األســاس لخســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 
اإلئتمانيــة  الخســائر  يتغيــر مقــدار  قــد  ولكــن  الحيــاة،  مــدى  أو  شــهًرا 

المتوقعة نتيجة إختالف مخاطر اإلئتمان للمحافظ.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

نمــاذج  المجموعــة  تســتخدم  المســتخدمة:  واالفتراضــات  النمــاذج   •
وافتراضــات مختلفــة فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة لألصــول 
الماليــة. يتــم تطبيــق الحكــم فــي تحديــد النمــوذج األنســب لــكل نــوع من 
األصــول، وكذلــك لتحديــد االفتراضــات المســتخدمة فــي هــذه النمــاذج، 
لمخاطــر  الرئيســية  بالدوافــع  المتعلقــة  االفتراضــات  ذلــك  فــي  بمــا 
خســارة  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   42 رقــم  إيضــاح  راجــع  االئتمــان. 

االئتمان المتوقعة.

تقييم األدوات المالية
إن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة هــو الســعر المعلــن لــألداة التــي يجــري 
تــداول نشــطة. وفــي حالــة أن تكــون ســوق األداة  قياســها فــي ســوق 
ــر نشــطة، يتــم االعتمــاد علــى أحــد أســاليب التقييــم. إن معظــم  ــة غي المالي
أســاليب التقييــم تعتمــد فقــط على بيانــات الســوق الجديــرة بالمالحظة مما 
يــؤدي إلــى ارتفــاع موثوقيــة عمليــة قيــاس القيمــة العادلــة. ومــع ذلــك، يتــم 
تقييــم بعــض األدوات الماليــة علــى أســاس أســاليب التقييــم التــي تنطــوي 
ــرة بالمالحظــة فــي  ــر الجدي ــر مــن المعطيــات الهامــة غي علــى واحــدة أو أكث
الســوق. إن أســاليب التقييــم التــي يكــون اعتمادهــا األكبــر علــى المعطيــات 
غيــر الجديــرة بالمالحظــة تتطلــب جهــدًا كبيــرًا مــن اإلدارة الحتســاب القيمــة 
العادلــة مقارنــة بتلــك األســاليب التــي تعتمــد كليًة علــى المعطيــات الجديرة 

بالمالحظة.

إن أســاليب التقييــم المســتخدمة فــي احتســاب القيــم العادلــة تــم بيانها في 
اإليضــاح رقــم 40. فيمــا يلــي االفتراضــات والتقديــرات الرئيســية التــي تأخذهــا 

اإلدارة بعين االعتبار عند استخدام أحد أساليب التقييم:

االحتماليــة والتوقيــت المتوقــع للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لألداة.   •
إن هــذه التدفقــات النقديــة تكــون عــادًة وفــق الشــروط الحاكمــة لألداة، 
غيــر أن تقديــر اإلدارة قــد يكــون مطلوبــًا فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا 
قــدرة الطــرف اآلخــر علــى االلتــزام باألحــكام التعاقديــة لــألداة محــل 
شــك. قــد تكــون التدفقــات النقدية المســتقبلية حساســة للتغيــرات في 

أسعار السوق؛

اختيــار معــدل خصــم مالئــم لــألداة. يتــم تحديــد هــذا المعــدل بنــاًء علــى   •
تقييــم مــن وجهــة نظــر أحــد المشــاركين فــي الســوق للفــرق بيــن المعدل 

المالئم لألداة والمعدل المالئم غير المحّمل بالمخاطر؛ 

ــر  ــد اســتخدام أحــد أســاليب التقييــم التــي تعتمــد علــى معطيــات غي عن  •
جديــرة بالمالحظــة، يتــم إعــداد التقديــرات لبيــان حــاالت عــدم التيقــن مــن 
القيــم العادلــة الناتجــة عــن نقــص معطيــات البيانــات الخاصــة بالســوق، 
منهــا علــى ســبيل المثــال الناتجــة عــن عــدم توفــر الســيولة فــي الســوق، 
إن  موثوقيــة.  أقــل  األدوات  لهــذه  العادلــة  القيمــة  قيــاس  ويكــون 
المعطيــات المســتخدمة فــي عمليــات التقييــم باالعتمــاد علــى بيانــات 
غيــر جديــرة بالمالحظــة تعتبــر فــي األصــل غيــر مؤكــدة بســبب قلــة أو 
عــدم توفــر بيانات ســوق حاليــة يمكن اســتخدامها في تحديد المســتوى 
الــذي مــن الممكــن أن تظهــر عليــه المعاملــة علــى أســاس تجــاري بحــت 
فــي ظــل ظــروف العمــل االعتياديــة، غيــر أنــه فــي معظــم الحــاالت تتوفر 
بعــض بيانــات الســوق التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي تحديــد القيمــة 
العادلــة، منهــا علــى ســبيل المثــال البيانــات التاريخيــة، كمــا أن القيــم 
ــة لغالبيــة األدوات الماليــة تســتند إلــى بعــض معطيــات الســوق  العادل
الجديــرة بالمالحظــة حتــى وإن كانــت المعطيات غير الجديــرة بالمالحظة 

ذات قيمة.  

التقييم العادل لالستثمارات العقارية
تســتند القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة علــى أعلــى وافضــل إســتخدام 
للعقــار، وهــو إســتخدامه الحالــي. يتــم إدراج القيمــة العادلــة لالســتثمارات 
نمــاذج  علــى  بنــاًء  مســتقلين  عقــارات  تقييــم  خبــراء  قبــل  مــن  العقاريــة 
المدخــالت التــي يمكــن مالحظتهــا فــي ســوق نشــطة مثــل ظروف الســوق، 

أسعار السوق وإيرادات اإليجار المستقبلية الخ. 

إن الحــركات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة تــم اإلفصــاح عنهــا 
على نحٍو مفصل في اإليضاح رقم 13.

توحيد الصناديق
تنــص التغييــرات المقــررة بمقتضــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 10 
الشــركة  بتوحيــد  المســتثمر  قيــام  علــى  الموحــدة  الماليــة  البيانــات   –
المســتثمر فيهــا عندمــا يكــون المســتثمر مســيطرًا علــى الشــركة المســتثمر 
فيهــا. يســيطر المســتثمر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا عندما يكــون معرضًا 
للحصــول علــى عوائــد متغيــرة أو يكــون لــه حقــوق نظيــر مشــاركته فــي 
الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون بإمكانــه التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن 
خــالل ســيطرته علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. يشــترط تعريــف الســيطرة 
الجديــد قيــام المجموعــة بإصــدار أحــكام هامــة علــى أســاس مســتمر لتحديــد 

المنشآت الخاضعة للسيطرة، وبالتالي ضرورة توحيدها. 

4-2 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

فيمــا يلــي القــرارات الحساســة والتــي قامــت اإلدارة باتخاذهــا خــالل عمليــة 
تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والتــي لهــا أكثــر تأثيــر جوهــري 

على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة:

تحديــد العــدد واألوزان النســبية للســيناريوهات المســتقبلية لــكل نــوع   •
ــد المعلومــات المســتقبلية ذات  ــواع المنتجــات / الســوق وتحدي مــن أن
الصلــة بــكل ســيناريو: عنــد قيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة، تســتخدم 
والتــي  للدعــم،  وقابلــة  معقولــة  مســتقبلية  معلومــات  المجموعــة 
المحــركات  لمختلــف  مســتقبلية  لحركــة  االفتراضــات  إلــى  تســتند 

االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

مدخــاًل  باإللتــزام  اإلخــالل  إحتمــال  يمثــل  باإللتــزام:  اإلخــالل  إحتمــال   •
رئيســيًا فــي قيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة. إن إحتمــال اإلخــالل 
باإللتــزام هــو تقديــر الحتمــال اإلخــالل باإللتــزام علــي مــدي فتــره زمنيــه 
واالفتراضــات  التاريخيــة  البيانــات  إحتســاب  تشــمل  والتــي  معينــه، 

والتوقعات للظروف المستقبلية.

اإلخــالل  بافتــراض  الخســارة  باإللتــزام:  اإلخــالل  بافتــراض  الخســارة   •
باإللتــزام هــي تقديــر للخســارة الناتجــة عــن التخلــف عــن الســداد. وهــو 
يســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك 
التــي يتوقــع المقــرض إســتالمها، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التدفقــات 

النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية المكملة.
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5. نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي
2018 
ألف درهم

2017 
ألف درهم

1,499,0002,729,930نقد في الصندوق

3,404,7942,779,542أرصدة لدى البنوك المركزية

11,004,96810,814,651احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية

3,673,0003,673,000شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

–8,423شراء عكسي مع المصرف المركزي

19,590,18519,997,123إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

–)228(ناقصًا: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 3-42(

19,589,95719,997,123مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

التوزيع الجغرافي كالتالي:

19,534,94019,950,521داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

55,24546,602خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

19,590,18519,997,123

–)228(ناقصًا: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 3-42(

19,589,95719,997,123

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

6. ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

1,913,7981,700,600أرصدة مستحقة من البنوك

256,47418,989ودائع هامشية

6,888,2403,808,135ودائع ألجل

3,579,525810,100حسابات وكالة

7,023,3665,241,378قروض وسلفيات مقدمة إلى البنوك

19,661,40311,579,202إجمالي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

)127,246()34,327(ناقصًا: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 3-42(

19,627,07611,451,956مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، بالصافي

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

8,730,6933,285,682داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

10,930,7108,293,520خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

19,661,40311,579,202

)127,246()34,327(ناقصًا: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 3-42(

19,627,07611,451,956

تتحوط المجموعة للودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي، 
وتصّنف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة لهذه المقايضات كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ ال شيء درهم )31 

ديسمبر 2017 – بلغ صافي القيمة العادلة السالبة 4.708 ألف درهم(.
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8. أوراق مالية بغرض المتاجرة
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

60,134485,301سندات

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

177,175–داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

60,134308,126خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

60,134485,301

7. إيداعات الشراء العكسي
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

2,203,80098,578بنوك ومؤسسات مالية

إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

2,020,15048,443داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

183,65050,135خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2,203,80098,578

أبرمت المجموعة اتفاقيات تمويل إعادة الشراء حيث تم بموجبها رهن القروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة 
كضمانات. تحتفظ المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بهذه القروض المرهونة. تخضع القروض المرهونة التفاقيات خدمة الضمان بموجب 

إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه القروض والمطلوبات المالية المتعلقة بها:

20182017

القيمة المدرجة للموجودات 
المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

القيمة المدرجة للموجودات 
المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للمطلوبات المتعلقة بها
ألف درهم

412,711269,677––تمويل إعادة الشراء

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

إلى اتفاقات إعادة الشراء الرئيسية العالمية.

٩. أدوات مالية مشتقة
من  متعددة  أنواع  في  االعتيادي  العمل  سياق  خالل  المجموعة  تدخل 
معامالت المشتقات المالية التي تتأثر بالمتغيرات في األدوات األساسية.   

الخصائص  بجميع  وتتميز  آخر  عقد  أو  مالي  المشتقة هي عقد  األداة  إن 
الثالث التالية:

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

مرتبط بأحد أطراف العقد )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

يتم تسديدها في تاريخ مستقبلي. )ج( 

تتضمن األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة عقود صرف 
اتفاقيات  مستقبلية،  فائدة  أسعار  معدالت  عقود  آجلة،  أجنبية  عمالت 
أسعار آجلة، مقايضات السلع، مقايضات معدالت الفائدة وخيارات عمالت 

ومعدالت فائدة.

التحوط  ألغراض  التالية  المشتقة  المالية  األدوات  المجموعة  تستخدم 
والمتاجرة:

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

التزامات بشراء عمالت أجنبية أو محلية بما  تمثل عقود العمالت اآلجلة 
التي تتم تسويتها  فيها المعامالت الفورية غير المستلمة )أي العمليات 
بالصافي(. إن المعامالت المستقبلية للعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد 
تمثل التزامات تعاقدية لتحصيل أو تسديد مبالغ صافية مبنية على التغيرات 
في أسعار العمالت أو الفوائد أو لشراء أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية 
بتاريخ مستقبلي وبسعر محدد في سوق مالي منتظم. إن مخاطر االئتمان 
للعقود المستقبلية تعد متدنية للغاية حيث إنها مضمونة بمبالغ نقدية أو 
أوراق مالية مدرجة؛ كما أن التغيرات في العقود المستقبلية تتم تسويتها 
عقود  تمثل  المستقبلية  المعدالت  اتفاقيات  إن  الوسطاء.  مع  يوميًا 
تسوية  وتتطلب  إفراديًا  عليها  التفاوض  يتم  مستقبلية  فوائد  معدالت 
نقدية بتاريخ مستقبلي للفرق ما بين معدل الفائدة المتعاقد عليه ومعدل 

السوق الحالي بناًء على القيمة االسمية األصلية.  

معامالت المقايضة

مجموعة  بتبادل  التزامات  الفوائد  ومعدالت  العمالت  مقايضات  تمثل 
اقتصادي  تبادل  إلى  المقايضات  تؤدي  بأخرى.  النقدية  التدفقات  من 
للعمالت أو معدالت الفوائد )مثل تبادل معدالت محددة بأخرى متغيرة( 
أو مجموعة منها )مثل مقايضات معدالت فائدة بين عمالت(؛ وبموجبها 
ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض مقايضات معدالت الفائدة 
بين العمالت. إن مخاطر االئتمان للمجموعة تمثل الخسارة المحتملة إذا لم 
تقم األطراف المقابلة بتنفيذ التزاماتها. تتم مراقبة هذه المخاطر بصورة 
مستمرة من خالل سقوف مخاطر السوق على التعرضات للمخاطر وتقييم 
مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة باستعمال نفس األساليب المستخدمة 

لعمليات اإلقراض.

معامالت الخيارات

تمثل خيارات العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد اتفاقيات تعاقدية يقوم 
بموجبها البائع )المكتتب( بمنح المشتري )المالك( حقًا، وليس التزامًا، إما 
لشراء )خيار شراء( أو بيع )خيار بيع( بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة بقيمة 
محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية بسعر محدد مسبقًا. يستلم البائع عالوة 
أسعار  مخاطر  أو  األجنبية  العمالت  مخاطر  تحّمل  مقابل  المشتري  من 
الفائدة. قد تكون الخيارات إما ُمتاجر بها في السوق الرسمية أو متفاوض 

 .)OTC( عليها بين المجموعة والعميل في السوق الموازية

السوق  في  أو  السوق  في  إما  المشتقات  عقود  تداول  يتم  أن  يمكن 
الموازية )OTC(. تقوم المجموعة بتقييم المشتقات المتداولة باستخدام 
المشتقات  تقييم  يتم  السوق.  المتوفرة على مستويات مقاصة  البيانات 
المتداولة في السوق الموازية )OTC( باستخدام بيانات السوق أو أسعار 
المجموعة  تستخدم  مطلوبة،  النماذج  تكون  وحيثما  التاجر.   / الوسيط 
وأسعار  التعاقدية  الشروط  بينها  من  المعطيات،  من  متنوعة  مجموعة 

السوق وتقلباته ومنحنيات العائد وبيانات السوق المرجعية األخرى.

نماذج قياس القيمة العادلة

النشطة،  الموازية  األسواق  في  تداولها  يتم  التي  للمشتقات  بالنسبة 
بوجٍه  يمكن  والخيارات،  والمقايضات  العامة  المستقبلية  العقود  مثل 
عام التحقق من المعطيات واختيار نموذج يتوافق مع السوق. إن بعض 
المشتقات التي يتم تداولها في األسواق الموازية أقل نشاطًا مع وجود 
معلومات تسعير محدودة وصعوبة بالغة في تحديد القيمة العادلة لهذه 
المشتقات. وبعد التسجيل األولي، ال تقوم المجموعة بتحديث معطيات 
التقييم إال عندما تؤكدها األدلة مثل معامالت السوق المماثلة وخدمات 
من  غيرها  أو  والتاجر  الوسيط  بين  العروض  أو  و/  الثالث  الطرف  تسعير 
بيانات السوق العملية. وفي حال غياب مثل هذه األدلة، تستخدم أفضل 

التقديرات التي تتوصل لها اإلدارة.

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة

ترتبط معظم أنشطة المتاجرة لدى البنك بعرض حلول تحوط على العمالء 
بأسعار تنافسية وذلك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر 
معامالت  عن  الناتجة  المخاطر  أيضًا  المجموعة  تدير  والمتوقعة.  الحالية 
العمالء أو يتخذ مواقف بناًء على التوقعات بالتربح من الحركات اإليجابية 

في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. 

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط

تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية ألغراض التحوط كجزء من 
أنشطة إدارة موجوداتها ومطلوباتها للحد من التعّرض لتقلبات العمالت 
اآلجلة  األجنبية  العمالت  عقود  المجموعة  تستخدم  الفائدة.  ومعدالت 
الفائدة  معدالت  ومقايضات  العمالت  بين  الفائدة  معدالت  ومقايضات 
للتحوط ضد مخاطر أسعار العمالت ومعدالت الفائدة. وفي جميع هذه 
ذلك  في  بما  التحوط  وهدف  عالقة  توثيق  رسمية  بصورة  يتم  الحاالت 
هذه  تسجيل  ويتم  التحوط،  وأداة  له  التحوط  يجري  الذي  البند  تفاصيل 

المعامالت على أساس نوع التحوط.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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

القيم العادلة

الموجودات
ألف درهم

المطلوبات
ألف درهم

القيم اإلسمية
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018 

مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

719,659440,214268,624,410 مشتقات صرف أجنبي

2,548,6012,516,720232,645,162 مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

524,402593,05149,190,144 خيارات معدالت الفائدة والسلع

93031,100,000 عقود معدالت آجلة 

562751,212,100عقود مستقبلية )صرف - متداول(

107,55292,1333,105,642 مقايضات السلع والطاقة

176,872173,06845,421,133 خيارات المقايضات

4,077,1513,815,764601,298,591مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

347,9621,645,46070,385,718 مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

17,923154,1905,479,207 مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

4,21180,49718,445,248عقود صرف أجنبي آجلة

22,134234,68723,924,455مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

4,447,2475,695,911695,608,764مجموع األدوات المالية المشتقة

كما في 31 ديسمبر 201٧ 

مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

484,546379,890160,934,849 مشتقات صرف أجنبي

2,225,6512,313,951218,983,622 مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

314,164333,15835,840,619 خيارات معدالت الفائدة والسلع

1591631,979,419 عقود معدالت آجلة 

1,6701,26722,360,899عقود مستقبلية )صرف - متداول(

256,134248,0414,060,914 مقايضات السلع والطاقة

129,96894,31116,704,214 خيارات المقايضات

3,412,2923,370,781460,864,536مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

287,165621,85557,337,746 مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

8,753217,3676,492,894 مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

112,15424,47815,908,953عقود صرف أجنبي آجلة

120,907241,84522,401,847مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

3,820,3644,234,481540,604,129مجموع األدوات المالية المشتقة

تبين القيم االسمية حجم العقود القائمة، وال تعتبر مؤشرًا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. يرجى مراجعة إيضاح 46 إلدارة وقياس مخاطر 
السوق.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما يلي صافي مكاسب/ )خسائر( عدم فعالية التحوط المعترف بها في بيان الدخل الموحد:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

)265,700(978,821مكاسب/ )خسائر( من البنود المتحوطة المتعلقة بالمخاطر المتحوطة

286,444)962,809()خسائر(/ مكاسب من أدوات التحوط

16,01220,744عدم فعالية تحوطات القيمة العادلة

)24(–عدم فعالية تحوطات التدفقات النقدية

16,01220,720صافي مكاسب عدم فعالية التحوط

يعرض الجدول التالي صافي التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية والفترات التي من المتوقع أن تؤثر خاللها 
هذه التدفقات النقدية على بيان الدخل الموحد، ما عدا أي تعديل يتم إجراؤه بخصوص التحوط.

صافي التدفقات النقدية المتوقعة

أقل من 
3 أشهر
ألف درهم

3 أشهر 
إلى أقل من 
سنة واحدة
ألف درهم

سنة واحدة 
إلى أقل من 
سنتين
ألف درهم

من سنتين 
إلى أقل من 
5 سنوات
ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2018)19,388()16,314(3,001)8,860(–)41,561(

2017)352(90,32629,292)51,991()399(66,876

كما في 31 ديسمبر 2018، حصلت المجموعة على ضمان نقدي بقيمة 207.554 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 – 340.556 ألف درهم( وكذلك على سندات 
بقيمة عادلة تبلغ 26.847 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 – 40.239 ألف درهم( مقابل القيمة العادلة الموجبة للموجودات المشتقة. 

كما في 31 ديسمبر 2018، قامت المجموعة بإيداع ضمان نقدي بقيمة 275.060 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 – 26.225 ألف درهم( وكذلك سندات بقيمة 
2.317.131 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 – 1.631.481 ألف درهم( مقابل القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة. تخضع هذه الضمانات التفاقيات خدمة 

الضمان بموجب إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

10. استثمارات في أوراق مالية

اإلمارات 
العربية المتحدة
ألف درهم

دول أخرى في 
مجلس التعاون 
الخليجي )*(
ألف درهم

باقي دول 
العالم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018 

مدرجة:

4,934,9619,028,0039,022,79722,985,761أوراق مالية حكومية

6,918,0841,019,8424,308,02812,245,954سندات مالية - قطاع عام

3,525,733798,2084,009,9568,333,897سندات مالية - بنوك ومؤّسسات مالية

604,407174,855271,5571,050,819سندات مالية - شركات

333––333أدوات حقوق الملكية

81,767149,903–68,136صناديق مشتركة

16,051,65411,020,90817,694,10544,766,667مجموع االستثمارات المدرجة

غير مدرجة:

7,210,099––7,210,099 أوراق مالية حكومية

133,625–133,625–سندات مالية - بنوك ومؤّسسات مالية

10,189251,843–241,654 أدوات حقوق الملكية

7,451,753133,62510,1897,595,567 مجموع االستثمارات غير المدرجة

23,503,40711,154,53317,704,29452,362,234مجموع االستثمارات في أوراق مالية

كما في 31 ديسمبر 2017 

مدرجة:

4,811,8734,988,2149,167,33118,967,418 أوراق مالية حكومية

5,143,005312,4983,186,9578,642,460 سندات مالية - قطاع عام 

4,150,039933,5574,198,7079,282,303 سندات مالية - بنوك ومؤّسسات مالية

544,19188,869259,062892,122 سندات مالية - شركات

490––490 أدوات حقوق الملكية

85,802163,343–77,541 صناديق مشتركة

14,727,1396,323,13816,897,85937,948,136مجموع االستثمارات المدرجة

غير مدرجة:

10,910,384––10,910,384 أوراق مالية حكومية

13,635333,137–319,502 أدوات حقوق الملكية

13,63511,243,521–11,229,886 مجموع االستثمارات غير المدرجة

25,957,0256,323,13816,911,49449,191,657مجموع االستثمارات في أوراق مالية

)*( دول مجلس التعاون الخليجي

كما في 31 ديسمبر 2018، تم إدراج مخصص انخفاض قيمة أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 183.435 ألف درهم 
)إيضاح 42-3( في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر.

تتحوط المجموعة ضد مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات معدالت 
الفائدة والمقايضات فيما بين العمالت، وتقوم بتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة 
العادلة السالبة لمقايضات أسعار الفائدة كما في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 85.541 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 – بلغ صافي القيمة العادلة السالبة ما 

قيمته 314.720 ألف درهم(. تم إدراج مكاسب وخسائر عدم فعالية هذه التحوطات ضمن بيان الدخل الموحد.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة شراء حيث تم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات. تحتفظ المجموعة بالمخاطر 
والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. تخضع السندات المحتفظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات إتفاقيات إعادة الشراء العكسي الرئيسية 

العالمية. يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها:

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧كما في 31 ديسمبر 2018

القيمة المدرجة 
للموجودات 
المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للمطلوبات 
المتعلقة بها
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للموجودات 
المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للمطلوبات 
المتعلقة بها
ألف درهم

240,856228,653323,660301,180تمويل إعادة الشراء

قامت المجموعة أيضًا برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ ٢.333.6١5 ألف درهم )3١ ديسمبر ٢٠١٧ – ١.3٠5.5٠6 ألف درهم( كضمان مقابل 
حسابات هامشية تحت الطلب. وبقيت المجموعة محتفظة بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة.

١١. قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي
 2018 
ألف درهم

 ٢٠١٧ 
ألف درهم

5,091,4194,420,471سحوبات على المكشوف )أفراد وشركات(

26,296,28230,006,710قروض أفراد

131,833,632125,438,313قروض شركات

4,461,8284,367,578بطاقات ائتمان

5,469,4734,955,902تسهيالت أخرى

173,152,634169,188,974إجمالي القروض والسلفيات للعمالء

)5,906,744()6,726,872(ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 3-4٢(

166,425,762163,282,230مجموع القروض والسلفيات للعمالء، بالصافي

لموجودات التمويل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله، راجع إيضاح ٢3.

الفائدة، وتقوم  باستخدام مقايضات معدالت  والمتغيرة  الثابتة  المعدالت  للعمالء ذات  والسلفيات  القروض  بالتحوط على بعض  المجموعة  تقوم 
بتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في 3١ 

ديسمبر ٢٠١8 ما قيمته 6٠.١٠6 ألف درهم )3١ ديسمبر ٢٠١٧ – بلغ صافي القيمة العادلة السالبة ما قيمته 49.٧85 ألف درهم(.

إحتفظت  المقابلة كضمانات.  األطراف  لدى  بها  واالحتفاظ  القروض  رهن  بموجبها  تم  إعادة شراء مهيكلة حيث  تمويل  اتفاقيات  المجموعة  أبرمت 
المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالقروض المرهونة. تم وضع القروض كضمان بحيث تخضع هذه الضمانات إلتفاقيات خدمة الضمان بموجب 

إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. يبين الجدول التالي القيمة المدرجة لهذه القروض والمطلوبات المالية المتعلقة بها:

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧كما في 31 ديسمبر 2018

القيمة المدرجة 
للقروض المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للمطلوبات 
المتعلقة بها
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للقروض المرهونة
ألف درهم

القيمة المدرجة 
للمطلوبات 
المتعلقة بها
ألف درهم

30,61822,848––تمويل إعادة الشراء

كذلك، أبرمت المجموعة ترتيب إقراض وإقتراض أوراق مالية، والتي تم بموجبها تقديم قروض وسلفيات إلى العمالء بقيمة اسمية بلغت ال شيء درهم 
)3١ ديسمبر ٢٠١٧ – ٧66.6٢9 ألف درهم( مقابل سندات ذات جودة عالية وبقيمة اسمية بلغت ال شيء درهم )3١ ديسمبر ٢٠١٧ – 554.63٠ ألف درهم(. 
تحتفظ المجموعة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة والسندات المقترضة مع األطراف المعنية. يخضع هذا الترتيب وفقا ألحكام وشروط 

.)GMSLA( إتفاقية جلوبال ماستر سيكيوريتيز ليندنج
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

12. إستثمار في شركة زميلة
يمثل اإلستثمار في شركة زميلة حصة البنك في الشركة الزميلة البالغة 35% من أسهم الشركة الزميلة. قرر البنك أنه يمارس تأثيرا هامًا على أساس 

التمثيل في إدارة المنشأة.

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

إن تفاصيل الشركة الزميلة كما في 31 ديسمبر 2018 و 2017  كما يلي:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة حقوق الملكيةإسم الشركة الزميلة

مرافق سكنية لفئة الدخل المنخفضاإلمارات العربية المتحدة35%فور ان بروبرتي ال ال سي

لألرصدة والمعامالت مع الشركة الزميلة، راجع إيضاح 36.

13. استثمارات عقارية
المجموع
ألف درهم

659,776كما في 1 يناير 2017

9,177إضافات خالل السنة

)34,173(إعادة تقييم استثمارات عقارية

634,780كما في 1 يناير 2018 

)1,900(إستبعادات خالل السنة

)56,209(إعادة تقييم استثمارات عقارية

576,671كما في 31 ديسمبر 2018 

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

41,32846,250إيرادات اإليجار

8,0798,568مصاريف تشغيلية مباشرة

14. موجودات أخرى، بالصافي
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

2,229,0841,867,461فوائد مدينة

5,5977,129ضرائب مقدمة

78,31476,196مدفوعات مقدمة

10,531,04712,593,697أوراق قبول )إيضاح 20(

18,80018,800أصل غير ملموس - الشهرة

501,081312,555أخرى

13,363,92314,875,838إجمالي الموجودات األخرى

ناقصًا: مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 
)3-42)14,229(–

13,349,69414,875,838إجمالي الموجودات األخرى، صافي

لسنة 2018، تشمل الخسائر من اإلستثمارات العقارية خسائر بمبلغ 250 ألف 
درهم نتيجة إستبعادات خالل السنة )لسنة 2017: ال شيء درهم(.

تشمل اإلضافات في سنة 2017 مبلغًا بقيمة 8.177 ألف درهم يمثل أراٍض 
وعقارات مستحوذ عليها من تسويات لبعض القروض والسلفيات. لم يتم 
إدراج هذه المعاملة ضمن بيان التدفقات النقدية الموحد كونها معاملة 

غير نقدية. 

التقييم العادل 

يتمتعون  مسجلين  مستقلين  تقييم  خبراء  بواسطة  التقييم  أعمال  ُتجرى 
وفئة  موقع  في  سابقة  وخبرات  بها  معترف  مناسبة  مهنية  بمؤهالت 
من  األخير  الربع  خالل  العقارات  تقييم  تم  تقييمها.  يجري  التي  العقارات 

السنة. 

واألمثل  األعلى  اإلستخدام  فإن  للعقارات،  العادلة  القيم  تقدير  عند 
للعقارات هو إستخدامها الحالي.

تتضمن منهجيات التقييم المستخدمة من قبل خبراء التقييم المستقلين 
ما يلي:

طريقة المقارنة المباشرة: تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار   •
المناطق  في  المماثلة  بالعقارات  المتعلقة  المعامالت  خالل  من 
بالعقار  الخاصة  الفروقات  لبيان  الالزمة  التعديالت  إجراء  المجاورة مع 

ذي الصلة.

من  العقار  قيمة  لتقدير  الطريقة  هذه  تستخدم  االستثمار:  طريقة   •
العائد  أساس  على  للعقار  التشغيلية  اإليرادات  صافي  رسملة  خالل 
المناسب الذي يتوقعه المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع 

الخاضعة للتقييم.

اإلمارات  دولة  داخل  قائمة  للمجموعة  العقارية  االستثمارات  جميع  إن 
العربية المتحدة.

المباشرة  التشغيلية  والمصاريف  اإليجار  إيرادات  تفاصيل  أدناه  مبين 
المتعلقة باالستثمارات العقارية:
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15. ممتلكات ومعدات، بالصافي
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

884,325175,731200,663801,480158,6652,220,864كما في 1 يناير 2017

13629964692)1(194فرق سعر الصرف

1,8842,5625,844193,877204,167–إضافات خالل السنة

–)269,998(2,70914,01712,133241,139تحويالت

)5,755()5,755(––––تحويل إلى مصاريف

)18,400(–)1,546()2,197()211()14,446(استبعادات خالل السنة

872,782191,420213,2971,047,21676,8532,401,568كما في 1 يناير 2018

)1,059()97()475()201()9()277(فرق سعر الصرف

231436813198,421199,901–إضافات خالل السنة

–)194,601(16,81716,17812,483149,123تحويالت

)970()970(––––تحويل إلى مصاريف

)712(–)78()623()11(–إستبعادات خالل السنة

889,322207,809225,3921,196,59979,6062,598,728كما في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم

1,294,179–377,300132,911162,933621,035كما في 1 يناير 2017

383–58254269فرق سعر الصرف

165,114–38,60313,27513,43399,803المحّمل للسنة

)18,204(–)1,541()2,103()114()14,446(استبعادات خالل السنة

1,441,472–401,515146,074174,317719,566كما في 1 يناير 2018

)603(–)381()134()2()86(فرق سعر الصرف

175,927–36,62612,13514,107113,059المحّمل للسنة

)673(–)68()594()11(–استبعادات خالل السنة

1,616,123–438,055158,196187,696832,176كما في 31 ديسمبر 2018

القيمة المدرجة

451,26749,61337,696364,42379,606982,605كما في 31 ديسمبر 2018

471,26745,34638,980327,65076,853960,096كما في 31 ديسمبر 2017
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16. أرصدة مستحقة للبنوك
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

870,881822,121أرصدة مستحقة للبنوك

200,090327,814ودائع هامشية

2,000,4374,027,194ودائع ألجل

3,071,4085,177,129مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

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

17. ودائع العمالء
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

95,078,85480,765,754ودائع ألجل

54,855,84555,741,567ودائع حسابات جارية

13,534,20913,758,208ودائع توفير

11,549,49711,190,454ودائع مرابحة

377,014397,282ودائع حكومية طويلة األجل

1,258,4381,225,121ودائع هامشية

176,653,857163,078,386مجموع ودائع العمالء

في  المدرجة  المرابحة(  ودائع  )باستثناء  اإلسالمية  للودائع  بالنسبة 
الجدول أعاله، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 23.

بالعمالت  المقومة  ألجل  الودائع  لبعض  بالتحوط  المجموعة  تقوم 
األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغيرة باستخدام 
هذه  ويصّنف  الفائدة  معدالت  ومقايضات  األجنبي  الصرف  مقايضات 
األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة 
لهذه المقايضات كما في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 40.044 ألف درهم )31 
العادلة الموجبة ما قيمته 38.976 ألف  ديسمبر 2017 - بلغ صافي القيمة 

درهم(.

18. أوراق تجارية باليورو

فيما يلي تفاصيل األوراق التجارية باليورو المصدرة ضمن برنامج المجموعة:

2018 
ألف درهم

2017 
ألف درهم

العملة

2,338,8331,159,843الدوالر األمريكي

715,8821,279,166اليورو

224,587470,836الجنيه االسترليني

3,279,3022,909,845مجموع األوراق التجارية باليورو

صرف  مخاطر  ضد  باليورو  التجارية  األوراق  لبعض  المجموعة  تتحوط 
وتصّنف  األجنبي  الصرف  مقايضات  عقود  باستخدام  األجنبية  العمالت 
العادلة  القيمة  صافي  بلغ  النقدية.  للتدفقات  كتحوطات  األدوات  هذه 
السالبة لعقود التحوطات كما في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 34.895 ألف 
قيمته  ما  الموجبة  العادلة  القيمة  صافي  بلغ   –  2017 ديسمبر   31( درهم 

71.418 ألف درهم(.

سالب  بين  باليورو  التجارية  األوراق  إلصدار  الفعلي  الفائدة  معدل  يتراوح 
سالب  بين   -  2017 ديسمبر   31( سنويًا   %3.23 موجب  إلى  سنويًا   %0.164

0.35% سنويًا إلى موجب 2.11% سنويًا(. 

النقدية  التدفقات  إلى  باليورو  التجارية  األوراق  حركة  تسوية  يلي  فيما 
الناتجة من األنشطة التمويلية:

ألف درهم

8,728,533كما في 1 يناير 2017

9,304,817صافي متحصالت من اإلصدارات

)15,188,146(تسديدات

64,641حركات أخرى

2,909,845كما في 1 يناير 2018

8,438,096صافي متحصالت من اإلصدارات

)8,113,901(تسديدات

45,262حركات أخرى

3,279,302كما في 31 ديسمبر 2018

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

العملةاألداة

خالل سنة 
واحدة
ألف درهم

سنة إلى 
3 سنوات
ألف درهم

3 إلى 5 
سنوات
ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

649,79978,613723,569372,8661,824,847دوالر أستراليسندات عالمية متوسطة األجل

573,989–379,195130,08564,709رينمينبي صيني

83,532470,211–167,632219,047يورو

298,691648,917373,5331,321,141–فرنك سويسري

133,684––50,09283,592ين ياباني

297,650179,36171,798548,809–دوالر هونج كونج

5,308,7913,772,4563,137,19211,479,50523,697,944دوالر أمريكي

6,555,5094,880,1344,753,74812,381,23428,570,625

6,185,734–4,947,8191,237,915–دوالر أمريكيقروض ثنائية - سعر فائدة عائم

2,935,650––2,201,050734,600دوالر أمريكيقرض مشترك - سعر فائدة عائم

163,944–––163,944جنيه استرلينيشهادات ودائع مصدرة

312,804–––312,804روبية هندية

1,970,516––1,872,80397,713دوالر أمريكي

2,659,823–2,659,823––دوالر أمريكيسندات ثانوية - سعر فائدة ثابت

202,333202,333–––دوالر أمريكيقروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

26,320–––26,320روبية هندية

11,132,43010,660,2668,651,48612,583,56743,027,749

مقايضات  عقود  أو  الفائدة  معدالت  مقايضات  إما  باستعمال  الفائدة  معدالت  ومخاطر  العمالت  تبادل  لمخاطر  القروض  لبعض  المجموعة  تتحوط 
لهذه  السالبة  العادلة  القيمة  صافي  بلغ  النقدية.  للتدفقات  أو  العادلة  للقيمة  كتحوطات  إما  المقايضات  هذه  تصنيف  ويتم  األجنبية،  العمالت 

المقايضات كما في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 1.286.457 ألف درهم.
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تفاصيل القروض كما في 31 ديسمبر 2017 كالتالي:

العملةاألداة

خالل سنة 
واحدة
ألف درهم

سنة إلى 
3 سنوات
ألف درهم

3 إلى 5 
سنوات
ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

726,523887,069427,2692,040,861–دوالر أستراليسندات عالمية متوسطة األجل

393,335––393,335–رينمينبي صيني

87,677317,227–229,550–يورو

301,908–301,908––فرنك سويسري

48,973––48,973–ين ياباني

149,837225,346178,076553,259–دوالر هونج كونج

2,753,8788,503,789146,8338,968,53420,373,034دوالر أمريكي

2,753,87810,052,0071,561,1569,661,55624,028,597

4,031,550––1,285,5502,746,000دوالر أمريكيقروض ثنائية - سعر فائدة عائم

3,666,292––734,0812,932,211دوالر أمريكيقرض مشترك - سعر فائدة عائم

283,304–––283,304روبية هنديةشهادات ودائع مصدرة

3,786,285––1,852,1891,934,096دوالر أمريكي

3,786,6253,786,625–––دوالر أمريكيسندات ثانوية - سعر فائدة ثابت

378,837378,837–––فرنك سويسري

202,333507,363––305,030دوالر أمريكيقروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

86,342–––86,342روبية هندية

7,300,37417,664,3141,561,15614,029,35140,555,195

أو عقود مقايضات  الفائدة  إما مقايضات معدالت  باستعمال  الفائدة  العمالت ومخاطر معدالت  تبادل  لمخاطر  القروض  لبعض  المجموعة  تتحوط 
العمالت األجنبية، ويتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات 

كما في 31 ديسمبر 2017 ما قيمته 196.811 ألف درهم. 
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تستحق الفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل كدفعات متأخرة؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في 31 ديسمبر 2018: 

أكثر من 5 سنوات 3 إلى 5 سنوات سنة إلى3 سنوات خالل سنة واحدة العملة األداة

معدل فائدة ثابت يبلغ 
4.50% سنويًا

معدل فائدة ثابت يتراوح من 
3.75% سنويًا إلى 3.92% سنويًا 
وقسائم ربع سنوية بمعدل 138 
نقطة أساس على سعر مبادلة 

فاتورة البنك

معدل فائدة ثابت يبلغ
 3.73% سنويًا

معدل فائدة ثابت يبلغ 
4.75% سنويًا

دوالر
أسترالي

سندات عالمية 
متوسطة األجل

– معدل فائدة ثابت يبلغ %4.82 
سنويًا

معدل فائدة ثابت يتراوح من
4.85% سنويًا إلى 5.02% سنويًا

معدل فائدة ثابت يتراوح من 
3.85% سنويًا إلى 4.50% سنويًا

رينمينبي
صيني

معدل فائدة ثابت يبلغ 
0.75% سنويًا

– قسائم ربع سنوية بمعدل 50 إلى 
59 نقطة أساس مضافة إلى سعر 

يوريبور.

قسائم ربع سنوية بمعدل 46 
نقطة أساس مضافة إلى سعر 

يوريبور.

يورو  

معدل فائدة ثابت يبلغ 
0.735% سنويًا

معدل فائدة ثابت يبلغ 
0.385% سنويًا

– – فرنك 
سويسري

 

– – معدل فائدة ثابت يبلغ
0.45% سنويًا

معدل فائدة ثابت يبلغ
0.68% سنويًا

ين ياباني  

معدل فائدة ثابت يبلغ 
2.87% سنويًا 

معدل فائدة ثابت يتراوح بين 
2.84% سنويًا إلى 3.20% سنويًا

معدل فائدة ثابت يتراوح بين
2.30% سنويًا إلى 2.86% سنويًا

– دوالر هونج 
كونج

 

معدل فائدة ثابت يتراوح 
بين 4.30% سنويًا إلى 

5.765% سنويًا وقسائم ربع 
سنوية بمعدل 140 نقطة 
أساس مضافة إلى سعر 

ليبور. )*(

معدل فائدة ثابت يبلغ %4.00 
سنويًا وقسائم ربع سنوية 

بمعدل 88 إلى 115 نقطة أساس 
مضافة إلى سعر ليبور.

معدل فائدة ثابت يبلغ %2.625 
سنويًا ً وقسائم ربع سنوية بمعدل 

63 إلى 90 نقطة أساس مضافة 
إلى سعر ليبور.

معدل فائدة ثابت يتراوح من 
2.75% سنويًا إلى 3.00% سنويًا 
وقسائم ربع سنوية بمعدل 50 

إلى 61 نقطة أساس مضافة إلى 
سعر ليبور.

دوالر أمريكي  

– قسائم  شهرية بمعدل 95 نقطة 
أساس مضافة إلى سعر ليبور.

قسائم شهرية بمعدل 60 إلى 85 
نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 

وقسائم ربع سنوية بمعدل 60 نقطة 
أساس مضافة إلى سعر ليبور.

– دوالر أمريكي قروض ثنائية - سعر 
فائدة عائم

– – قسائم شهرية بمعدل 73 
نقطة أساس مضافة إلى 

سعر ليبور 

قسائم ربع سنوية بمعدل 
95 نقطة أساس مضافة 

إلى سعر ليبور

دوالر أمريكي قرض مشترك - سعر 
فائدة عائم

– – – معدل فائدة ثابت يتراوح بين 
7.30% سنويًا إلى 7.90% سنويًا

روبية هندية شهادات ودائع 
مصدرة

– – معدل فائدة ثابت يتراوح بين %2.41 
سنويًا إلى 2.48% سنويًا 

قسائم ربع سنوية بمعدل 114 
نقطة أساس مضافة إلى سعر 

ليبور.

دوالر أمريكي  

– معدل فائدة ثابت يبلغ
4.50% سنويًا

– – دوالر أمريكي سندات ثانوية - سعر 
فائدة ثابت

قسائم نصف سنوية بمعدل 
سالب 20 إلى معدل سالب 

18 نقطة أساس مضافة إلى 
سعر ليبور.

– – – دوالر أمريكي قروض من خالل 
اتفاقيات إعادة الشراء

– – – معدل فائدة ثابت يبلغ
6.59% سنويًا

روبية هندية  

)*( تشمل سندات بقيمة 10.749.924 ألف درهم مستحقة على مدى 30 عامًا بعائد يترواح بين 4.30% سنويًا و 5.765% سنويًا ويستحق طلبها بنهاية كل فترة خمس سنوات، ست سنوات، سبع 
سنوات أو عشر سنوات من تاريخ إصدارها.

إن السندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت هي مؤهلة كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال ومؤهلة للحصول على اإلعفاء بمعدل %10 
سنویًا وفقًا لتوجیھات رأس المال الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة إلى ذلك، دخلت السندات الثانوية ذات سعر 

الفائدة الثابت فترة خمس سنوات حتى تاريخ اإلستحقاق ويتم إطفاؤها بمعدل 20% سنويًا حتى تاريخ إستحقاقها في عام 2023 )إيضاح 51(. 
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

20. مطلوبات أخرى
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

1,409,5031,015,277فوائد دائنة

إلتزام معترف به عن التزامات المنافع 
487,995453,866المحددة

215,558249,627حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

672,303631,168إيرادات مؤجلة

10,531,04712,593,697قبوالت )إيضاح 14(

–349,752إلتزامات أخرى )إيضاح 3-42(

1,630,4101,659,684أخرى )*(

15,296,56816,603,319مجموع المطلوبات األخرى

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

التزامات المنافع المحددة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخطة مكافآت للموظفين المستحقين 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إجراء أحدث التقييمات االكتوارية 
للقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في الربع األخير من سنة 2018 من 
قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم قياس 
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة، وما يتعلق بها من تكاليف الخدمة 

الحالية والسابقة، باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة.

تم إستخدام االفتراضات األساسية التالية لتقييم االلتزامات:

4.00% سنويًامعدل الخصم

3.00% سنويًامعدل زيادة الراتب

تم استخدام االفتراضات الديموغرافية للوفيات والتقاعد لتقييم 
االلتزامات والمنافع ضمن الخطة.

فيما يلي تسوية حركة القروض إلى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 
التمويلية:

ألف درهم

38,015,030كما في 1 يناير 2017

19,789,726صافي متحصالت من اإلصدارات

)18,284,459(تسديدات

1,034,898حركات أخرى

40,555,195كما في 1 يناير 2018

20,109,045صافي متحصالت من اإلصدارات

)17,105,210(تسديدات

)531,281(حركات أخرى

43,027,749كما في 31 ديسمبر 2018

يتضمن صافي متحصالت من اإلصدارات تأثيرات التغيرات في أسعار صرف 
العمالت األجنبية على القروض. تتضمن الحركات األخرى فائدة مرسملة 
وتحوطات  المطفأة  اإلصدارات  على  وخصم  المتراكمة،  السندات  على 

القيمة العادلة.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

21. رأس المال
المصّدر والمدفوع بالكامل

المصّرح به ألف 
درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

أسهم عادية بقيمة 1 
10,000,0005,198,2315,198,231درهم للسهم

في سنة 2017، تم تعديل النظام األساسي للبنك، ووفقًا للنظام الجديد، 
تم زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى 10.000.000 ألف درهم ويتكون من 

10.000.000 ألف سهم بقيمة إسمية 1 درهم للسهم.

نسبته  بما  لالستثمار  أبوظبي  مجلس  احتفظ   ،2018 ديسمبر   31 في  كما 
المصدر  البنك  مال  رأس  من   )%62.523  –  2017 ديسمبر   31(  %62.523

والمدفوع بالكامل. 

توزيعات أرباح
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.391.186 ألف درهم بواقع 
0.46 درهم للسهم الواحد بما يمثل 46% من رأس المال المدفوع، وذلك عن 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017 – 2.183.257 ألف درهم 
بواقع 0.42 درهم للسهم الواحد بما يمثل 42% من رأس المال المدفوع(. 
يخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 

الخصم  معدل  كان  إذا  درهم  ألف   13.640 بقيمة  أعلى  اإللتزام  سيكون 
المستخدم في االفتراض أقل بنسبة 0.50% وأن اإللتزام سيكون أقل بقيمة 
12.886 ألف درهم إذا كان معدل الخصم المستخدم في االفتراض أعلى 
بنسبة 0.50%. وبالمثل، سيكون اإللتزام أعلى بقيمة 13.319 ألف درهم إذا 
 %0.50 بنسبة  أعلى  االفتراض  في  المستخدمة  الرواتب  زيادة  معدل  كان 
واإللتزام سيكون أقل بقيمة 12.699 ألف درهم إذا كان معدل زيادة الرواتب 

المستخدمة في االفتراض أقل بنسبة %0.50.

إن الحركة في التزامات المنافع المحددة هي على النحو التالي:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

453,866421,275الرصيد االفتتاحي

80,09756,029صافي المحّمل خالل السنة )*(

مكاسب اكتوارية من التزامات المنافع 
)2,022()13,157(المحددة

)21,416()32,811(منافع مدفوعة

487,995453,866الرصيد الختامي

)*( تم اإلعتراف بها ضمن »تكاليف الموظفين« في بيان الدخل الموحد.

افع المحددة مساهمات المن
بتسديد  المجموعة  تقوم  المحددة،  المساهمات  خطط  بموجب 
إلمارة  التقاعد  ومكافآت  معاشات  صندوق  إلى  المطلوبة  المساهمات 
العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  من  بموظفيها  المتعلقة  أبوظبي 
المتحدة وإلى صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة ذات العالقة الخاصة 
بالموظفين اآلخرين باإلضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي اآلخرين. 
إن المبلغ المحمل للسنة فيما يتعلق بهذه المساهمات يبلغ 35.404 ألف 
تصنيف  تم   ،2018 31 ديسمبر  درهم(. كما في  ألف   32.769  –  2017( درهم 
معاشات تقاعدية دائنة بقيمة 4.073 ألف درهم ضمن بند مطلوبات أخرى 

– أخرى )31 ديسمبر 2017 – 3.764 ألف درهم(.

9495

ADCB 2018 Annual Report  022304  Arabic_L12  03/06/19  page 94ADCB 2018 Annual Report  022304  Arabic_L12  03/06/19  page 95

Arabic_L12.indd   95 3/6/19   12:05 AM



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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

22. احتياطيات أخرى
حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

أسهم خطة
حوافز الموظفين،
بالصافي
ألف درهم

احتياطي
نظامي
ألف درهم

احتياطي
قانوني
ألف درهم

احتياطي
عام
ألف درهم

احتياطي
طوارئ
ألف درهم

احتياطي
تحويل عمالت
أجنبية
ألف درهم

احتياطي
تحّوط التدفق 
النقدي
ألف درهم

إحتياطي إعادة 
تقييم إستثمارات
مصنفة بالقيمة

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر )*(
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

59,8087,484,927)190,370()65,195(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)64,914(كما في 1 يناير 2018 )كما تم بيانها سابقًا(

149,349149,349–––––––تأثير التغير في السياسة المحاسبية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )إيضاح 6-3(

209,1577,634,276)190,370()65,195(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)64,914(كما في 1 يناير 2018 )معاد بيانه(

)21,054(––)21,054(–––––فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية

)91,613(–)91,613(––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

133,205–133,205––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

)713,879()713,879(–––––––صافي التغيرات في  القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)12,127()12,127(–––––––مبالغ  معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )**(

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات في أدوات حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)91,105()91,105(–––––––اآلخر

مبالغ محولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد إستثمارات في أدوات حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)1,588()1,588(–––––––الشامل اآلخر

)798,161()818,699()41,592()21,054(–––––مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

66–––––––66تعديالت القيمة العادلة

23,090–––––––23,090أسهم - الجزء المكتسب )إيضاح 24(

6,859,271)609,542()148,778()86,249(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)41,758(كما في 31 ديسمبر 2018

13,9787,437,283)143,493()78,741(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)100,059(كما في 1 يناير 2017

13,546––13,546–––––فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 

320,765–320,765––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

)367,642(–)367,642(––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

92,54592,545–––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

)46,715()46,715(–––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة المحررة إلى بيان الدخل الموحد عند إستبعاد استثمارات متاحة للبيع

45,83012,499)46,877(13,546–––––مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

)1,939(–––––––)1,939(تعديالت القيمة العادلة 

37,084–––––––37,084أسهم - الجزء المكتسب )إيضاح 24(

59,8087,484,927)190,370()65,195(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)64,914(كما في 31 ديسمبر 2017

)*( تم تسميتها في السنة السابقة، تغييرات متراكمة في القيمة العادلة.

)**( تتضمن مخصص انخفاض القيمة.

لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتياطيات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 51.
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨

22. احتياطيات أخرى
حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

أسهم خطة
حوافز الموظفين،
بالصافي
ألف درهم

احتياطي
نظامي
ألف درهم

احتياطي
قانوني
ألف درهم

احتياطي
عام
ألف درهم

احتياطي
طوارئ
ألف درهم

احتياطي
تحويل عمالت
أجنبية
ألف درهم

احتياطي
تحّوط التدفق 
النقدي
ألف درهم

إحتياطي إعادة 
تقييم إستثمارات
مصنفة بالقيمة

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر )*(
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

59,8087,484,927)190,370()65,195(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)64,914(كما في 1 يناير 2018 )كما تم بيانها سابقًا(

149,349149,349–––––––تأثير التغير في السياسة المحاسبية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )إيضاح 6-3(

209,1577,634,276)190,370()65,195(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)64,914(كما في 1 يناير 2018 )معاد بيانه(

)21,054(––)21,054(–––––فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية

)91,613(–)91,613(––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

133,205–133,205––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

)713,879()713,879(–––––––صافي التغيرات في  القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)12,127()12,127(–––––––مبالغ  معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )**(

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات في أدوات حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)91,105()91,105(–––––––اآلخر

مبالغ محولة ضمن حقوق الملكية عند إستبعاد إستثمارات في أدوات حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)1,588()1,588(–––––––الشامل اآلخر

)798,161()818,699()41,592()21,054(–––––مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

66–––––––66تعديالت القيمة العادلة

23,090–––––––23,090أسهم - الجزء المكتسب )إيضاح 24(

6,859,271)609,542()148,778()86,249(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)41,758(كما في 31 ديسمبر 2018

13,9787,437,283)143,493()78,741(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)100,059(كما في 1 يناير 2017

13,546––13,546–––––فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 

320,765–320,765––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

)367,642(–)367,642(––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

92,54592,545–––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

)46,715()46,715(–––––––صافي التغيرات في القيمة العادلة المحررة إلى بيان الدخل الموحد عند إستبعاد استثمارات متاحة للبيع

45,83012,499)46,877(13,546–––––مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

)1,939(–––––––)1,939(تعديالت القيمة العادلة 

37,084–––––––37,084أسهم - الجزء المكتسب )إيضاح 24(

59,8087,484,927)190,370()65,195(2,797,7992,797,7992,000,000150,000)64,914(كما في 31 ديسمبر 2017

)*( تم تسميتها في السنة السابقة، تغييرات متراكمة في القيمة العادلة.

)**( تتضمن مخصص انخفاض القيمة.

لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتياطيات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 51.
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24. 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 ثالثة خطط للحوافز للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما هو مبين على النحو التالي:

1 يناير 12016 يناير 12017 يناير 2017تاريخ المنح

2,675,0002,845,3122,075,000عدد األسهم الممنوحة

القيمة العادلة لألسهم الممنوحة 
18,45819,63313,674في تاريخ المنح  بآالف الدراهم

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020تاريخ 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(.

إيرادات التمويل اإلسالمي

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

202,823128,322المرابحة

602,533465,743اإلجارة التمويلية

455,829479,055الّسلم

15,5618,551أخرى

1,276,7461,081,671مجموع إيرادات التمويل اإلسالمي

الودائع اإلسالمية

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

4,282,4504,751,338ودائع جارية

75,24861,028ودائع هامشية

6,732,6456,530,040ودائع توفير المضاربة

621,365882,892ودائع مضاربة ألجل

5,228,2832,498,714ودائع وكالة

16,939,99114,724,012مجموع الودائع اإلسالمية

توزيعات األرباح اإلسالمية

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

66,96064,435ودائع توفير المضاربة والودائع ألجل

102,94157,605ودائع وكالة

169,901122,040مجموع توزيعات األرباح اإلسالمية

23. التمويل اإلسالمي
موجودات التمويل اإلسالمي

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

3,633,7093,453,938المرابحة

11,436,50811,452,962اإلجارة التمويلية

6,596,3107,044,886الّسلم

234,908150,381أخرى

21,901,43522,102,167إجمالي موجودات التمويل اإلسالمي

)434,002()568,667(ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة

21,332,76821,668,165صافي موجودات التمويل اإلسالمي

إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات 
اإلجارة

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

2,053,8001,078,293أقل من سنة واحدة

5,446,4495,598,134أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

6,981,3057,271,664أكثر من خمس سنوات

14,481,55413,948,091إجمالي اإلجارة

)2,495,129()3,045,046(ناقصًا: إيرادات مؤجلة

11,436,50811,452,962صافي اإلجارة

صافي القيمة الحالية

1,622,121885,400أقل من سنة واحدة

4,301,6844,596,702أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

5,512,7035,970,860أكثر من خمس سنوات

11,436,50811,452,962مجموع صافي القيمة الحالية
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26. إيرادات الفوائد
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

561,889440,271قروض وسلفيات للبنوك

8,096,0257,104,867قروض وسلفيات للعمالء

1,657,0271,227,424استثمارات في أوراق مالية

10,314,9418,772,562مجموع إيرادات الفوائد

27. مصاريف الفوائد
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

87,52646,810ودائع من البنوك

2,700,8532,002,789ودائع العمالء

83,865104,671أوراق تجارية باليورو

1,330,418876,865قروض

4,202,6623,031,135مجموع مصاريف الفوائد

28. صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

إيرادات الرسوم والعموالت

894,266864,153رسوم متعلقة بالبطاقات

486,261583,274رسوم دراسة ومعالجة القروض

65,36355,601رسوم متعلقة بالحسابات

281,245263,645عمولة معامالت مالية

61,61072,605عمولة تأمين

83,342109,600خدمات إدارة األصول واإلستثمارات

6,44915,796رسوم وساطة

211,592106,572رسوم أخرى

2,090,1282,071,246مجموع إيرادات الرسوم والعموالت

)564,204()695,552(مصاريف الرسوم والعموالت

1,394,5761,507,042صافي إيرادات الرسوم والعموالت

29. صافي إيرادات المتاجرة
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

39,27512,102صافي األرباح من التعامل في المشتقات

صافي األرباح من التعامل في العمالت 
381,478349,660األجنبية

صافي األرباح/ )الخسائر( من األوراق المالية 
)7,785(11,052المحتفظ بها للمتاجرة

431,805353,977صافي إيرادات المتاجرة

الحركة في أسهم الخطة كالتالي:

20182017

9,614,0229,067,135الرصيد االفتتاحي

5,520,312–األسهم الممنوحة خالل السنة

)4,724,993()3,921,450(المكتسبة خالل السنة

)248,432()508,414(المتقادمة خالل السنة

5,184,1589,614,022الرصيد الختامي

قيمة تكلفة »الخطة« المعترف بها ضمن 
»تكاليف الموظفين« في بيان الدخل 

23,09037,084الموحد )بآالف الدراهم(

ضمن  المخصصة  غير  المتبقية  المتقادمة  لألسهم  اإلجمالي  العدد  إن 
الخطة كما في 31 ديسمبر 2018 بلغ 3.851.658 سهمًا )31 ديسمبر 2017 – 
3.343.244 سهمًا(. تشمل هذه األسهم غير المخصصة األسهم المتقادمة 

واألسهم التي تم شراؤها للخطط المستقبلية. 

25. سندات رأس المال
في فبراير 2009، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في 
سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول من رأس المال في بنك أبوظبي 

التجاري بقيمة اسمية تبلغ 4.000.000 ألف درهم )»السندات«(. 

ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجّمعة 
للبنك  متوفر  االسترداد  خيار  إن  محدد.  استرداد  تاريخ  لها  وليس  لألرباح، 
التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على  فقط. تمثل هذه السندات 
البنك وتتساوى في تصنيفها دون أي تفاضل بينها، وتأتي حقوق والتزامات 
حاملي السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين. تخضع السندات لمعدل 
 ،2014 فبراير  أشهر حتى  الدفع كل ستة  يستحق   %6 بنسبة  فائدة سنوي 
نسبة  إلى  باإلضافة  أشهر  لستة  إيبور  أساس  على  عائم  فائدة  ومعدل 
2.3% 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( 
استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي 
جزء من رأس المال أو أي أوراق مالية من البنك تكون مساوية للسندات أو 
أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام بالسداد أو 
التحويل إلى حقوق الملكية، في أي حالة إال إذا تم، أو لحين، سداد دفعتين 

متتاليتين بالكامل.
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33. 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.

2018 
ألف درهم

2017 
 ألف درهم

4,839,8544,277,608صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين في البنك

)155,866()174,789(ناقصًا: قسيمة مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 25(

4,665,0654,121,742صافي األرباح المعدلة للسنة العائدة إلى المساهمين في البنك )أ(

عدد األسهم باآلالف

5,198,2315,198,231المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة

)16,607()12,470(ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين

5,185,7615,181,624المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على السهم )ب(

12,47016,607زائدًا: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين

5,198,2315,198,231المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السهم )ج(

0.900.80العائد األساسي على السهم )بالدرهم( )أ( / )ب(

0.900.79العائد المخّفض على السهم )بالدرهم( )أ( / )ج(

30. إيرادات أخرى من العمليات
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

133,850152,170إيرادات إدارة العقارات

51,07657,444إيرادات إيجار

1,7221,850إيرادات توزيعات األرباح

صافي )الخسائر(/ المكاسب من إستبعاد 
46,715)10,474(استثمارات في أوراق مالية

مكاسب/ )خسائر( ناتجة عن تقاعد 
)4,454(278التحوطات

15,947113,695أخرى

192,399367,420مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

31. مصاريف العمليات
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

1,838,4751,709,057مصاريف موظفين

175,927165,114استهالك )إيضاح 15(

1,069,0991,073,410مصاريف عمومية وإدارية

3,083,5012,947,581مجموع مصاريف العمليات

32. مخصصات انخفاض القيمة
 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:

1,503,8001,932,526محمل خالل السنة

)258,906()218,089(مستردات خالل السنة

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة – 
1,285,7111,673,620صافي المحمل

أدوات مالية حقوق الملكية مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – 

–)22,601(صافي المحرر

–2,677التزامات ومطلوبات طارئة – صافي المحمل

مجموع مخصصات إنخفاض القيمة
1,265,7871,673,620)إيضاح 3-42(
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34. اإليجار التشغيلي
المجموعة كمستأجر

ترتبط عقود اإليجار التشغيلي أساسًا بإيجارات مباني فروع المجموعة 
وماكينات الصّراف اآللي بمدة إيجار حتى ثالث سنوات. لدى المجموعة 

خيار لتجديد عقود اإليجار وبدن أي خيار لشراء المباني المستأجرة عند 
انتهاء فترات التأجير.

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

دفعات معترف بها كمصاريف

89,55085,855الحد األدنى لدفعات اإليجار

التزامات عقود اإليجار التشغيلي غير 
القابلة لإللغاء

42,36846,412أقل من سنة واحدة

81,49591,703أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

28,30736,053أكثر من خمس سنوات

مجموع التزامات عقود اإليجار التشغيلي 
152,170174,168غير القابلة لإللغاء

المجموعة كمؤّجر
تتعلق عقود اإليجار التشغيلي بالعقارات المملوكة للمجموعة، 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 13.

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

إيجارات تشغيلية مدينة غير قابلة لإللغاء

23,78926,733أقل من سنة واحدة

25,34230,229أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

27,46336,229أكثر من خمس سنوات

مجموع التزامات عقود اإليجارات 
76,59493,191التشغيلية المدينة غير القابلة لإللغاء

35. النقد ومرادفات النقد
يشتمل النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد 

على المبالغ التالية المدرجة في بيان المركز المالي:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

19,590,18519,997,123نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 
)باستثناء القروض والسلفيات المقدمة 

12,638,0376,337,824إلى البنوك(

2,203,80098,578إيداعات الشراء العكسي

)5,177,129()3,071,408(أرصدة مستحقة للبنوك

31,360,61421,256,396

ناقصًا: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

وإيداعات الشراء العكسي بتواريخ 
)6,641,189()9,935,092(استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

زائدًا: أرصدة مستحقة للبنوك - بتواريخ 
1,669,3311,196,341استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

23,094,85315,811,548مجموع النقد ومرادفات النقد

36. معامالت األطراف ذات العالقة
تبرم المجموعة تعامالت مع الشركة األم وشركاتها ذات العالقة، والشركة 
العليا  واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  المدارة،  والصناديق  الزميلة، 
النهائي  المسيطر  )الطرف  أبوظبي  وحكومة  العالقة،  ذات  ومنشآتهم 
وباألسعار  االعتيادية  أعمالها  سياق  ضمن  له(  التابعة  والشركات  للبنك 

التجارية للفوائد والعموالت.  

بالصالحية  يتمتعون  الذين  األفراد  أولئك  اإلدارة  موظفي  بكبار  يقصد 
عليها،  والرقابة  وتوجيهها  المجموعة  أنشطة  تخطيط  عن  والمسؤولية 

وهم أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومرؤوسيه المباشرين.

التوحيد  التابعة عند  البنك وشركاته  بين  المبرمة  المعامالت  تم إستبعاد 
ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الشركة األم والطرف الُمسيطر النهائي

يملك مجلس أبوظبي لالستثمار ما نسبته 62.523% )31 ديسمبر 2017 – 62.523%( من رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل )إيضاح 21(. تم إنشاء 
مجلس أبوظبي لالستثمار من قبل حكومة أبوظبي بموجب القانون رقم 16 لسنة 2006، ولذلك فإن الطرف المسيطر النهائي هو حكومة أبوظبي. 
خالل السنة، قامت المجموعة بتحديد عالقة جديدة مع جهات ذات عالقة بسبب التغيير في هيكل ملكية الشركة األم للبنك. إن أرصدة ومعامالت 

األطراف ذات العالقة التي تم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد على التوالي، هي كما يلي:

2018

الطرف المسيطر 
النهائي وأطرافه 
ذات العالقة
ألف درهم

أعضاء مجلس 
اإلدارة 
وأطرافهم ذات 
العالقة
ألف درهم

كبار المديرين
ألف درهم

الشركة الزميلة 
والصنايق 
المدارة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

األرصدة:

1,707,946–––1,707,946ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

2,020,150–––2,020,150إيداعات الشراء العكسي

970,918–––970,918أدوات مالية مشتقة - موجودات

149,90315,450,847––15,300,944استثمارات في أوراق مالية

26,795,630213,91221,587217,80227,248,931قروض وسلفيات للعمالء

521,8714,731243,611530,237موجودات أخرى

13,000–––13,000أرصدة مستحقة للبنوك

221,940–––221,940أدوات مالية مشتقة - مطلوبات

50,141,282246,60255,86896,46350,540,215ودائع العمالء

497,3053,46114,851918516,535مطلوبات أخرى

4,000,000–––4,000,000سندات رأس المال

4,432,669118,5362,19728,8564,582,258التزامات ومطلوبات طارئة

المعامالت:

1,031,73511,54386230,1761,074,316فوائد، إيرادات تمويل إسالمي، رسوم وإيرادات أخرى

924,113480858466925,917مصاريف فوائد وأرباح إسالمية موزعة

43,072–––43,072خسارة مشتقة

10,07010,070–––الحصة في ربح شركة زميلة

174,789–––174,789قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

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 
تضارب  ينشأ  عندما  واعتمادها.  لمراجعتها  )»المجلس«(  اإلدارة  مجلس 
أو  المناقشات  في  المعنيين  األعضاء  يشارك  ال  المصالح،  في  محتمل 
التصويت في هذه األمور. تتمثل سياسة البنك، بقدر اإلمكان، إلى الدخول 
في معامالت مع جهات ذات عالقة فقط على أسس تجارية بحتة وفقًا 
تضارب  بسجل  المجلس  أمانة  تحتفظ  العالقة.  ذات  واللوائح  للقوانين 
المصالح واألطراف ذات العالقة الذي يتم مراجعته بانتظام من قبل لجنة 

على  إطالع  على  المجلس  يبقى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الشركات.  حوكمة 
أية إلتزامات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين. وقد قام البنك 
السلوك  اإلدارة وقواعد  المصالح ألعضاء مجلس  بتنفيذ سياسة تضارب 
عضو  كل  من  المقدمة  الخطية  اإلقرار  بيانات  على  بناًء  المديرين.  لكبار 
من أعضاء مجلس اإلدارة، يعتبر المجلس أن إلتزامات المديرين األخرى ال 
تتعارض مع مسؤولياتهم، أو عند نشوء النزاعات، فإن المجلس على دراية 

كافية بوجود سياسات قائمة للتقليل من المخاطر.
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2017

الطرف المسيطر 
النهائي وأطرافه 
ذات العالقة
ألف درهم

أعضاء مجلس 
اإلدارة 
وأطرافهم ذات 
العالقة
ألف درهم

كبار المديرين
ألف درهم

الشركة الزميلة 
والصنايق المدارة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

األرصدة:

1,071,407–––1,071,407ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

48,443–––48,443إيداعات الشراء العكسي

53,113–––53,113أوراق مالية بغرض المتاجرة

1,169,555–––1,169,555أدوات مالية مشتقة - موجودات

163,34317,389,034––17,225,691استثمارات في أوراق مالية

21,373,743208,40930,661266,56221,879,375قروض وسلفيات للعمالء

165,6853,69893,472172,864موجودات أخرى

116,516–––116,516أرصدة مستحقة للبنوك

375,215–––375,215أدوات مالية مشتقة - مطلوبات

38,745,988248,79640,69461,55139,097,029ودائع العمالء

181,8052,59212,017520196,934مطلوبات أخرى

4,000,000–––4,000,000سندات رأس المال

1,842,273150,8022,26029,2662,024,601التزامات ومطلوبات طارئة

المعامالت:

1,396,37410,8751,12342,6901,451,062فوائد، إيرادات تمويل إسالمي، رسوم وإيرادات أخرى

631,8521,0366651633,554مصاريف فوائد وأرباح إسالمية موزعة

180,271–––180,271إيرادات مشتقة

9,8459,845–––الحصة في ربح شركة زميلة

155,866–––155,866قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

المدارة  الصناديق  في  األسهم  رصيد  بلغ   ،2018 ديسمبر   31 في  كما 
دفع  البنك.  لدى  سهمًا(   4.232.646  :2017 ديسمبر   31( سهمًا   2.328.534
البنك خالل السنة أرباحًا بقيمة 1.778 ألف درهم )2017: 2.279 ألف درهم( 

عن هذه األسهم.

مكافآت كبار موظفي اإلدارة وأتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة خالل 
السنة كالتالي:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

28,79526,539منافع قصيرة األجل

4,2992,260منافع ما بعد نهاية الخدمة

26,03523,475منافع بدفعات متغيرة

59,12952,274

9,76510,001أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

مؤجلة  تعويضات  اإلدارة  موظفي  كبار  منح  تم  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
ألف   20.315 بقيمة  األسهم  أساس  على  تشمل مدفوعات  األجل  طويلة 

درهم )2017 - 20.725 ألف درهم(.

37. التزامات ومطلوبات طارئة
لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في 31 ديسمبر:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

5,322,1883,869,821اعتمادات مستندية

28,673,98625,214,764ضمانات

التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية – قابلة 
11,244,57812,024,786لإللغاء )*(

التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية – غير 
14,528,68611,877,423قابلة لإللغاء 

59,769,43852,986,794مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء

461,668380,094التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية

51,99559,683التزامات استثمارات في أوراق مالية

60,283,10153,426,571مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة

يتعلق  درهم(  ألف   6.805.627  :2017 ديسمبر   31( درهم  ألف   6.752.159 بقيمة  مبلغًا  تشمل   )*(
بسقوف بطاقات االئتمان غير المسحوبة.
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االلتزامات المرتبطة باالئتمان

تسهيالت  بمنح  االلتزامات  على  باالئتمان  المرتبطة  االلتزامات  تشتمل 
احتياجات عمالء  لتلبية  ائتمانية واعتمادات مستندية وضمانات مخصصة 
البنك. إن االلتزامات غير القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسهيالت تمثل 
بينما  متجددة،  وتسهيالت  وسلفيات  قروض  بتقديم  تعاقدية  التزامات 
تمثل االلتزامات القابلة لإللغاء المتعلقة بمنح التسهيالت التزامات بمنح 
قروض وسلفيات وقروض دوارة يمكن إلغاؤها من قبل البنك دون قيد 
االلتزامات  لهذه  يكون  ما  وعادة  تعاقدية.  التزامات  أي  ودون  شرط  أو 
ونظرًا إلمكانية  إللغائها.  على شروط  تشتمل  أو  تواريخ صالحية محددة 
هذه  مبالغ  إجمالي  فإن  استعمالها،  دون  العقود  هذه  صالحية  انتهاء 

العقود ال يترتب عليه بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.

نيابة  بالسداد  والضمانات  المستندية  االعتمادات  بموجب  البنك  يلتزم 
العقد.  لشروط  وفقًا  بالتزاماته  العميل  وفاء  عدم  حالة  في  عمالئه  عن 
قد تكون هذه العقود معرضة لمخاطر السوق إذا تم إصدارها أو تمديد 
بأسعار  أساسًا  تكون  العقود  هذه  أن  غير  ثابتة،  فائدة  بأسعار  صالحيتها 

متغيرة.

ال تدرج االلتزامات والمطلوبات الطارئة، التي تم إبرامها نيابًة عن العمالء 
الحد  إن  والمطلوبات.  الموجودات  ضمن  العمالء،  من  التزامات  وتقابلها 
في  االئتمانية  الخسائر  من  البنك  له  يتعرض  أن  يمكن  الذي  األقصى 
المقابلة  المطالبات  جميع  أن  حالة  وفي  اآلخر  الطرف  التزام  عدم  حالة 
االسمية  القيمة  في  يتمثل  قيمة،  أقل  كانت  الرهونات  أو  الضمانات  أو 
هذه  تخضع  أعاله.  الجدول  في  المدرجة  األدوات  لهذه  التعاقدية 

االلتزامات والمطلوبات الطارئة لموافقة البنك االعتيادية على االئتمان.

38. 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

الثــروات  وإدارة  األفــراد  قــروض  مــن  يتألــف 
والتمويــل اإلســالمي واإلســتثمار في شــركة زميلة. 
وتشــمل القــروض والودائــع والمعامــالت األخــرى 
وأرصــدة العمــالء مــن األفــراد وحســابات الشــركات 
األفــراد  مــن  العمــالء  لكبــار  الخاصــة  والحســابات 

الصناديــق. إدارة  وأنشــطة 

قطاع الخدمات 
المصرفية 

للشركات

النقــد  وإدارة  المصرفيــة  األعمــال  مــن  يتألــف 
وتمويــل  الشــركات  وتمويــل  التجــاري  والتمويــل 
والخدمــات  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
الهنــد  فــي  والعمليــات  االســتثمارية  المصرفيــة 
وتمويــل  التحتيــة  والبنيــة  اإلســالمي  والتمويــل 
ومؤسســات  الحكوميــة  والمؤسســات  األصــول 
والودائــع  القــروض  يشــمل  كمــا  العــام؛  القطــاع 
والمعامــالت واألرصــدة األخــرى لــدى العمــالء مــن 

الشــركات.

قطاع 
االستثمارات 

والخزينة

وإدارة  المركزيــة  الخزينــة  عمليــات  مــن  يتألــف 
ومحفظــة  للمجموعــة  االســتثمارية  المحفظــة 
الســلع  ومشــتقات  والعمــالت  الفائــدة  أســعار 
والتمويــل اإلســالمي. يتولــى قطــاع االســتثمارات 
والخزينــة تنفيــذ أنشــطة التمويــل وإدارة المخاطــر 
المركزيــة للمجموعــة مــن خــالل القــروض وإصــدار 
ســندات الديــن واســتخدام المشــتقات الماليــة فــي 
إدارة الســيولة، كمــا تقــوم بتنفيــذ أنشــطة التمويــل 
فــي  واالســتثمار  الشــركات  وتمويــل  التجــاري 
األصــول النقديــة الســائلة مثــل اإليداعــات قصيــرة 
والحكومــات. للشــركات  الديــن  وســندات  األجــل 

قطاع إدارة 
العقارات

الخدمــات  وعمليــات  العقــارات  إدارة  مــن  يتألــف 
الهندســية للشــركات التابعــة وهــي شــركة أبوظبــي 
التجــاري للعقــارات ذ.م.م وشــركة أبوظبــي التجــاري 
اإليجــارات  وإيــرادات  ذ.م.م  الهندســية  للخدمــات 

لبنــك أبوظبــي التجــاري. 

قياس  يتم  تشغيلي.  قطاع  كل  بنتائج  المتعلقة  المعلومات  أدناه  مبين 
يتم  لما  وفقًا  الدخل  ضريبة  خصم  قبل  القطاع  أرباح  إلى  استنادًا  األداء 
بيانه في التقارير اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة 
األداء. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه 
المقارنة  القطاعات لتسهيل  نتائج  لتقييم  المعلومات هي األكثر مالءمة 
بينها وبين نتائج القطاعات في المنشآت األخرى العاملة في نفس قطاع 

العمل. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات على أساس تجاري بحت.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائج أعمالها وفقًا للقطاع التشغيلي للسنة:

الخدمات 
المصرفية 
لألفراد
ألف درهم

الخدمات 
المصرفية 
للشركات
ألف درهم

االستثمارات 
والخزينة
ألف درهم

إدارة 
العقارات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2018

2,646,3451,956,4531,449,14460,3376,112,279صافي إيرادات الفوائد

475,102337,328287,2237,1921,106,845صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي 

3,121,4472,293,7811,736,36767,5297,219,124مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 

796,605711,198299,643154,8751,962,321إيرادات ال تحمل فوائد

)3,083,501()118,117()228,137()843,844()1,893,403(مصاريف العمليات

2,024,6492,161,1351,807,873104,2876,097,944أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

)1,265,787(–22,140)453,099()834,828()مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

1,189,8211,708,0361,830,013104,2874,832,157أرباح العمليات بعد مخصصات إنخفاض القيمة

10,070–––10,070الحصة في أرباح شركة زميلة

1,199,8911,708,0361,830,013104,2874,842,227األرباح قبل الضريبة

)2,373(––)778()1,595(مصروف ضريبة الدخل الخارجية

1,198,2961,707,2581,830,013104,2874,839,854صافي أرباح السنة

198,436إنفاق رأسمالي

كما في 31 ديسمبر 2018

72,988,378115,918,59090,368,977554,393279,830,338موجودات قطاعية

53,779,99088,893,849104,261,70089,256247,024,795مطلوبات قطاعية

2017

2,626,2371,732,1961,294,05288,9425,741,427صافي إيرادات الفوائد

481,956238,017234,3665,292959,631صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي 

3,108,1931,970,2131,528,41894,2346,701,058مجموع صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 

973,237765,445250,073205,5112,194,266إيرادات ال تحمل فوائد

)2,947,581()121,686()209,550()777,348()1,838,997(مصاريف العمليات

2,242,4331,958,3101,568,941178,0595,947,743أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

)1,673,620()3,257(–)487,525()1,182,838(مخصصات انخفاض القيمة

1,059,5951,470,7851,568,941174,8024,274,123أرباح العمليات بعد مخصصات إنخفاض القيمة

9,845–––9,845الحصة في أرباح شركة زميلة

1,069,4401,470,7851,568,941174,8024,283,968األرباح قبل الضريبة

)6,360(––)6,360(–مصروف ضريبة الدخل الخارجية

1,069,4401,464,4251,568,941174,8024,277,608صافي أرباح السنة

199,721إنفاق رأسمالي

كما في 31 ديسمبر 2017

76,824,996110,022,05477,549,185607,060265,003,295موجودات قطاعية

52,560,26283,237,47996,711,51149,103232,558,355مطلوبات قطاعية
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إفصاحات أخرى
فيما يلي تحلياًل إلجمالي اإليرادات من عمليات كل قطاع مصنفة من حيث اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات: 

بين القطاعاتخارجية

 2018 
ألف درهم

2017 
ألف درهم

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

)988,514()1,232,770(5,150,8225,069,944الخدمات المصرفية لألفراد

)932,324()1,238,654(4,243,6333,667,982الخدمات المصرفية للشركات

2,362,7781,800,124)21,633()326,768(االستثمارات والخزينة

113,758179,031108,646120,714إدارة العقارات

––9,181,4458,895,324مجموع إيرادات العمليات

المعلومات الجغرافية
يعمل ضمن المجموعة قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلية والسوق الدولية. إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل السوق المحلية 

لعمليات المجموعة التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للمجموعة في الدولة؛ تمثل السوق الدولية عمليات المجموعة التي تنشأ من فروعها 
في الهند وجيرسي ومن خالل شركاته التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن المعلومات المتعلقة بإيرادات المجموعة وموجوداتها 

المالية غير المتداولة لدى القطاعات بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي:

دوليمحلي

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

اإليرادات

)2,551()10,370(7,229,4946,703,609صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

1,954,4872,176,5507,83417,716إيرادات ال تحمل فوائد

موجودات غير متداولة

––205,158205,372إستثمار في شركة زميلة

––576,671634,780استثمارات عقارية

977,778954,6974,8275,399ممتلكات ومعدات، بالصافي

––18,80018,800موجودات غير ملموسة 
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

39. األدوات المالية
فئات األدوات المالية

تصّنف الجداول التالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وفقًا لفئات األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كما في 
31 ديسمبر 2018. 

إلزامية مقاسة 
بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 
أو الخسارة
ألف درهم

مشتقات 
التحوط
ألف درهم

أدوات الدين 
مصنفة بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
الشامل اآلخر
ألف درهم

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

التكلفة 
المطفأة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، 
19,589,95719,589,957––––بالصافي

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، 
19,627,07619,627,076––––بالصافي

2,203,8002,203,800––––إيداعات الشراء العكسي

60,134––––60,134أوراق مالية بغرض المتاجرة

4,447,247–––4,077,151370,096أدوات مالية مشتقة

52,362,234–51,960,155402,079––استثمارات في أوراق مالية

166,425,762166,425,762––––قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

13,252,58013,252,580––––موجودات أخرى، بالصافي

4,137,285370,09651,960,155402,079221,099,175277,968,790مجموع الموجودات المالية

المطلوبات

3,071,4083,071,408––––أرصدة مستحقة للبنوك

5,695,911–––3,815,7641,880,147أدوات مالية مشتقة

176,653,857176,653,857––––ودائع العمالء

3,279,3023,279,302––––أوراق تجارية باليورو

43,027,74943,027,749––––قروض

14,132,19714,132,197––––مطلوبات أخرى

240,164,513245,860,424––3,815,7641,880,147مجموع المطلوبات المالية
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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

محتفظ بها 
للمتاجرة
ألف درهم

مشتقات 
التحوط
ألف درهم

متاحة 
للبيع
ألف درهم

التكلفة 
المطفأة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات

19,997,12319,997,123–––نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

11,451,95611,451,956–––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي

98,57898,578–––إيداعات الشراء العكسي

485,301–––485,301أوراق مالية بغرض المتاجرة

3,820,364––3,412,292408,072أدوات مالية مشتقة

49,191,657–49,191,657––استثمارات في أوراق مالية

163,282,230163,282,230–––قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

14,780,84214,780,842–––موجودات أخرى

3,897,593408,07249,191,657209,610,729263,108,051مجموع الموجودات المالية

المطلوبات

5,177,1295,177,129–––أرصدة مستحقة للبنوك

4,234,481––3,370,781863,700أدوات مالية مشتقة

163,078,386163,078,386–––ودائع العمالء

2,909,8452,909,845–––أوراق تجارية باليورو

40,555,19540,555,195–––قروض

15,514,52115,514,521–––مطلوبات أخرى

227,235,076231,469,557–3,370,781863,700مجموع المطلوبات المالية
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٠. تسلسل القيمة العادلة
أساليب قياس القيمة العادلة المحتسبة في بيان المركز المالي

إلى مستويات مختلفة ضمن  العادلة  القيمة  يتم تصنيف أساليب قياس 
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 
األسواق  المماثلة في  المطلوبات  أو  للموجودات  المعدلة  غير  المدرجة 
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  المالية  األدوات  تقييم  تم 
سوق  في  للمالحظة  قابلة  األساسية  معطياتها  تكون  التي  األساليب 
للمالحظة  القابلة  المعطيات  إلى  المستند  التقييم  أسلوب  إن  نشطة. 
يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة المقّيمة باستخدام 
في  المتداولة  العامة  والخيارات  السوق  في  القياسية  التسعير  أساليب 
التسعير  بأساليب  الخاصة  المعطيات  التي يمكن فيها مالحظة  األسواق 

القياسية. 

يشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة مثل المشتقات المتداولة في 
السوق الموازية ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية والعقود 

اآلجلة وبعض اإلستثمارات في أوراق مالية وقروض.

يتم تقييم هذه األدوات باستخدام المعطيات القابلة للمالحظة في سوق 
نشطة. ُيجرى التقييم لألدوات المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات 
فترات  خالل  به  المعمول  العائد  منحنى  باستخدام  المخصومة  النقدية 
أساليب  وباستخدام  خيارات  تتضمن  التي ال  للمشتقات  بالنسبة  األدوات 
التقييم  وأساليب  سكولز  بالك  أسلوب  مثل  القياسية  الخيارات  تسعير 

األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خيارات.  

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير القابلة للمالحظة 
– المستوى الثالث 

التقييم  تضّمن  إذا  الثالث  المستوى  ضمن  المالية  األدوات  تصنيف  يتم 
معطيات هامة ال تستند إلى بيانات قابلة للمالحظة في السوق )معطيات 
من  كان  إذا  للمالحظة  القابلة  المعطيات  تعتبر  بالمالحظة(.  جديرة  غير 
سوق  في  تتم  التي  المعامالت  خالل  من  مباشرة  مالحظتها  الممكن 

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. 
يتم تعديل القيم المدرجة لهذه االستثمارات وفقًا لما يلي:

)أ( أدوات حقوق الملكية – باستخدام أحدث صافي قيمة دفترية متوفرة؛ و

)ب( الصناديق– على أساس صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل 
مدير الصندوق.

يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند 
توفرها. تأخذ المجموعة بعين االعتبار أسعار السوق ذات الصلة والقابلة 

للمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم. 

راجع إيضاح 13 فيما يتعلق بمنهج التقييم المستخدم لإلستثمارات العقارية.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما عدا ما هو مفصل في الجدول التالي، تعتبر اإلدارة أن القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة 
ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمها العادلة.

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

إيضاحات

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

كما في 31 ديسمبر 2018 

موجودات بالقيمة العادلة

60,13460,134––860,134أوراق مالية بغرض المتاجرة  

4,447,2474,447,247–9564,447,191أدوات مالية مشتقة 

10استثمارات في أوراق مالية  

44,766,66744,766,667–43,339,6491,427,018     - مدرجة

7,343,724251,8437,595,5677,595,567–     - غير مدرجة

576,671576,671576,671––13استثمارات عقارية  

43,399,83913,217,933828,51457,446,28657,446,286المجموع

مطلوبات بالقيمة العادلة  

5,695,9115,695,911–92755,695,636أدوات مالية مشتقة 

مطلوبات بالتكلفة المطفأة  

3,285,1873,279,302–3,285,187–18أوراق تجارية باليورو

41,613,97343,027,749–1915,427,39326,186,580قروض

50,595,07152,002,962–15,427,66835,167,403المجموع

كما في 31 ديسمبر 2017 

موجودات بالقيمة العادلة  

485,301485,301––8485,301أوراق مالية بغرض المتاجرة  

3,820,3643,820,364–91,6703,818,694أدوات مالية مشتقة 

10استثمارات في أوراق مالية  

37,948,13637,948,136–35,669,1962,278,940     - مدرجة

10,910,384333,13711,243,52111,243,521–     - غير مدرجة

634,780634,780634,780––13استثمارات عقارية  

36,156,16717,008,018967,91754,132,10254,132,102المجموع

مطلوبات بالقيمة العادلة  

4,234,4814,234,481–91,2674,233,214أدوات مالية مشتقة 

77,07577,075––2077,075مطلوبات أخرى

مطلوبات بالتكلفة المطفأة  

2,915,5112,909,845–2,915,511–18أوراق تجارية باليورو

39,883,43940,555,195–1916,707,32223,176,117قروض

47,110,50647,776,596–16,785,66430,324,842المجموع

تصّنف مشتقات المجموعة المتداولة في السوق الموازي )OTC( ضمن المستوى الثاني حيث يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في 
السوق.
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ضمن   )OTC( الموازي  السوق  في  المتداولة  المجموعة  مشتقات  تصّنف 
مالحظتها  يمكن  معطيات  باستخدام  تقييمها  يتم  حيث  الثاني  المستوى 

في السوق. 

لالستثمارات  العادلة  القيم  في  الحركة  ُتظهر  التي  المطابقة  يلي  فيما 
المتاحة للبيع المدرجة ضمن المستوى الثالث:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

333,137337,254الرصيد اإلفتتاحي

34,81813,991مشتريات، بالصافي 

استبعادات بما في ذلك مرتجعات رأس 
)20,004()36,973(المال 

تعديل االنتقال للمعيار الدولي للتقارير 
–56,687المالية 9 )إيضاح 6-3(

1,896)135,826(تعديل من خالل الدخل الشامل

251,843333,137الرصيد الختامي

تمثل المشتريات ضمن فئة المستوى الثالث مساهمات رأس المال خالل 
السنة في األسهم الخاصة والصناديق ضمن االلتزامات الرأسمالية القائمة.

المستردة  المبالغ  رئيسي  بشكل  السنة  خالل  اإلستبعاد  عمليات  تمثل 
من رأس المال الموزعة من قبل مديرو صناديق األسهم الخاصة من بيع 

االستثمارات ذات الصلة المحتفظ بها في الصناديق.

في  استثمارات  استبعاد  عند  درهم  ألف   1.596 بمبلغ  مكسب  تحرير  تم 
حقوق الملكية ضمن المستوى الثالث المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 :2017( أرباح مستبقاة  إلى  تحويلها  وتم  السنة  اآلخر خالل  الشامل  الدخل 
مكسب بقيمة 3.827 ألف درهم تم اإلعتراف بها في بيان الدخل الموحد(.

الثاني  والمستوى  األول  المستوى  بين  تحويل  أي  هناك  يكن  لم 
التقييم  أساليب  في  تغيير  أي  يوجد  وال   2018 سنة  خالل  لإلستثمارات 

المستخدمة خالل السنة.

إن المدخالت غير المالحظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
لإلستثمارات العقارية للمجموعة هي دخل اإليجار ومعدالت الرسملة. إن 
الرسملة بشكل  زيادة في معدالت  أو  وجود نقص كبير في دخل اإليجار 
منفرد سيؤدي إلى نقص كبير في قياس القيمة العادلة. بشكل عام، إن أي 
تغير في اإلفتراضات المستخدمة لدخل اإليجار يمكن أن يصاحبه تغيير في 
إفتراضات معدالت الرسملة في نفس اإلتجاه كإرتفاع في دخل اإليجار يزيد 
من توقعات البائع لتحقيق عائد من اإلستثمار العقاري. ولذلك، فإن تأثير 

هذه التغييرات يتم تسويتها جزئيا مع بعضها البعض.

منشآت مهيكلة غير موحدة
في  البنك  استثمارات  األول  المستوى  في  المالية  األدوات  تشمل 
المدرجة اإلجمالية لالستثمارات في هذه  القيمة  الصناديق. بلغت  بعض 
 31( درهم  ألف   149.903 مبلغًا وقدره   2018 ديسمبر   31 كما في  الصناديق 
ديسمبر 2017 – 163.343 ألف درهم(. منح البنك أيضًا تسهيالت السحب على 
المكشوف القابلة للتحصيل لهذه الصناديق بقيمة 28.365 ألف درهم )31 
ديسمبر 2017 – 28.365 ألف درهم(، وبلغ المستخدم والقائم منها كما في 
31 ديسمبر 2018 ما قيمته 428 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 -  18 ألف درهم(. 
المدرجة  القيمة  الصناديق تعادل  للتعرض لخسارة هذه  الحد األقصى  إن 

لالستثمارات ومخاطر االئتمان للتسهيالت الممنوحة.

41. إدارة المخاطر
المركزية  والمتابعة  الرقابة  على  برهانًا  يعد  المخاطر  حوكمة  هيكل  إن 
الفعالة للمخاطر ويعمل على توازنها، إضافة إلى وضوح عملية المحاسبة 
المنهج  إطار  وفي  التنظيمية.  الوحدة  داخل  المخاطر  عن  والمسؤولية 
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 
من  المجموعة  حماية  بهدف  وذلك  سواء  حد  على  فعاليتها  مدى  عن 

تخطي درجة الخطر المقبولة.

تقع المسؤولية النهائية عن تحديد مدى تقّبل المخاطر واإلدارة الفّعالة 
اللجان  خالل  من  المخاطر  إدارة  تتم  حيث  اإلدارة  مجلس  عاتق  على  لها 
المتعددة على مستوى المجلس، وتحديدًا لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر 
تدّرج  اللتان تضمنان  للتدقيق واالمتثال،  اإلدارة  ولجنة مجلس  واالئتمان 
صالحيات وسياسات التعامل مع المخاطر من مجلس اإلدارة وصواًل إلى 

الوحدات التنظيمية المالئمة.

الصالحيات  خالل  من  واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  مجلس  لجنة  تتولى 
الرقابة  عن  الكاملة  المسؤولية  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  لها  الممنوحة 
ومخاطر  واالحتيال  والسيولة  والتشغيل  والسوق  االئتمان  ومراجعة 
االمتثال  مراقبة  عن  المسؤولية  وتتولى  بانتظام  المراجعة  تتم  السمعة. 
توصيات  وتقديم  للمجموعة  المخاطر  إدارة  إطار  كفاية  مدى  ومراجعة 
مالءمة  مدى  مراجعة  أيضا  مسؤولياتها  وتشمل  المجلس.  إلى  بشأنها 
وفعالية نظم وضوابط إدارة المخاطر للمجموعة، اإلشراف على لجان إدارة 
المخاطر  إدارة  المجموعة يدعم  الحوكمة في  المخاطر وضمان أن هيكل 

على جميع المستويات في المجموعة.
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تستلم لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان بصورة منتظمة، تعليمات 
المجموعة  مخاطر  عن  الرئيسي  المسؤول  من  المحفظة  مستوى  على 
المجموعة مع تقارير منتظمة عن  الرئيسي عن االئتمان في  والمسؤول 
العامة،  السياسة  معايير  المحفظة،  جهة  ذلك  في  بما  المخاطر،  إدارة 
مؤشرات المخاطر الرئيسية، نتائج اختبار اإلجهاد والتغيرات في االفتراضات، 
تدابير السيولة وكفاية رأس المال والتخطيط، وأيضا لها الحق في التحقق 
أو طلب أي معلومات تتعلق بأي نشاط ضمن اختصاصاتها. كما تقوم لجنة 
متجدد  أساس  على  عميقة  بمراجعة  واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  مجلس 

ألقسام مختلفة من تقرير معلومات المخاطر الموحدة للمجموعة.

تتحمل لجنة اإلدارة التنفيذية المسؤولية الرئيسية عن تطبيق استراتيجية 
واللجان  المجلس  قبل  من  المقررة  الداخلية  الرقابة  وتوجيهات  المخاطر 

المنبثقة عنه والرقابة عليها والعناية بها. 

على  فاعل  بشكل  اإلدارة  مستوى  على  المشّكلة  اللجان  كذلك  تعمل 
إدارة المخاطر، وخاصة لجان الموجودات والمطلوبات والمخاطر واالئتمان 
والتحصيل التابعة لإلدارة. يرأس وحدة إدارة المخاطر رئيس قسم المخاطر 
المخاطر واالئتمان  إلى لجنة  المجموعة وتقوم برفع تقارير مستقلة  في 
عن  مستقل  بشكل  المخاطر  وحدة  تعمل  اإلدارة.  مجلس  عن  المنبثقة 
وحدة التنفيذ والمتاجرة والمبيعات، وذلك لضمان عدم المساس بتوازن 
قرارات التعامل مع المخاطر و ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات وفقًا 
للمعايير والسياسات الموضوعة. تمارس وحدة المخاطر الرقابة على مخاطر 
المعلومات.  التشغيل، االمتثال ومخاطر أمن  االئتمان، السوق، السيولة، 
كما أن وحدة المخاطر مستقلة عن قسم االكتتاب االئتماني الذي يرأسه 

المسؤول الرئيسي عن االئتمان في المجموعة.

تساعد لجنة التدقيق واالمتثال المجلس في أداء واجباته لضمان مراقبة 
الخارجي  الحسابات  للمجموعة، واستقاللية وأداء مدقق  المالية  البيانات 
والتنظيمية  القانونية  بالمتطلبات  وااللتزام  للمجموعة،  والداخلي 

والسياسات والرقابة الداخلية على التقارير المالية.

إلى تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم  الداخلي  التدقيق  يهدف فريق 
وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في المجموعة. 
يرفع الفريق تقاريره مباشرة إلى لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق واالمتثال، 
أمور  بين  من  المكلفين،  المدققين  من  مجموعة  من  الفريق  ويتألف 
أخرى، بتقييم جودة محفظة اإلقراض لدى المجموعة وضوابط العمليات 
المجموعة.  في  البيانات  وقواعد  المعلومات  نظم  وسالمة  التشغيلية 
تنفيذ  لضمان  االمتثال  قسم  مع  وثيق  بشكٍل  أيضًا  المدققون  يعمل 
السارية،  والتنظيمية  القانونية  للمتطلبات  وفقًا  المجموعة  معامالت 
وكذلك وفقًا لإلجراءات الداخلية للبنك، وبالتالي تقليل مخاطر الممارسات 

االحتيالية أو المحظورة أو غير المشروعة.

٤٢. إدارة مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تتمثل في عجز العميل أو الطرف المقابل 
عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. إن 
النشاط الرئيسي لتدفق الدخل للمجموعة هو إقراض العمالء، وبالتالي فإن 
مخاطر االئتمان هي المخاطر الرئيسية. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل رئيسي 
من القروض والسلفيات للعمالء والبنوك األخرى )بما في ذلك االلتزامات 
ذات الصلة باإلقراض مثل تسهيالت القروض أو بطاقات االئتمان(، تمثل 
االستثمارات في سندات الدين والمشتقات مركًزا لألصول. تأخذ المجموعة 
عن  التخلف  مخاطر  مثل  اإلئتمان  لمخاطر  التعرض  عناصر  جميع  باإلعتبار 
ألغراض  القطاع  ومخاطر  الجغرافية  والمخاطر  المقابل  للطرف  السداد 

إدارة المخاطر.

تتولى لجنة االئتمان للمجموعة مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة 
من خالل:

بما  االئتمان،  لمخاطر  مناسبة  ممارسات  لديها  المجموعة  بأن  ضمان   •
في ذلك أنظمة فعالة للرقابة الداخلية، لتحديد المخصصات الكافية 
والمعايير  للمجموعة  المعلنة  واإلجراءات  للسياسات  وفًقا  باستمرار 

الدولية للتقارير المالية واإلرشادات اإلشرافية ذات الصلة.

تحديد وتقييم وقياس مخاطر االئتمان عبر المجموعة، من أداة فردية   •
إلى مستوى المحفظة.

ائتمانية لحماية المجموعة من المخاطر المحددة بما  وضع سياسات   •
في ذلك متطلبات الحصول على ضمانات من المقترضين، إجراء تقييم 
ائتماني مستمر قوي للمقترضين ومراقبة التعرضات المستمرة مقابل 

حدود المخاطر الداخلية.

المقابلة،  األطراف  األصول،  نوع  حسب  التعرض  تركيزات  من  الحد   •
الصناعة، التصنيف االئتماني، والموقع الجغرافي وما إلى ذلك.

112113

ADCB 2018 Annual Report  022304  Arabic_L12  03/06/19  page 112ADCB 2018 Annual Report  022304  Arabic_L12  03/06/19  page 113

Arabic_L12.indd   112 3/6/19   12:05 AM



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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إنشاء إطار تحكم قوي فيما يتعلق بهيكل التخويل للموافقات وتجديد   •
التسهيالت االئتمانية.

التعرضات  المخاطر للمجموعة لتصنيف  تطوير والحفاظ على تصنيف   •
المخاطر  درجات  تخضع  السداد.  عن  التخلف  مخاطر  لدرجة  وفًقا 

لمراجعات منتظمة.

اإلئتمانية  الخسائر  لقياس  المجموعة  عمليات  على  والحفاظ  تطوير   •
المعلومات  ودمج  االئتمان،  مخاطر  مراقبة  ذلك  في  بما  المتوقعة 
المستقبلية والطريقة المستخدمة لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

علی  للحفاظ  مطبقة  وإجراءات  سیاسات  لدیھا  المجموعة  بأن  ضمان   •
المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  وقیاس  تقییم  في  المستخدمة  النماذج 

والتحقق من صحتها.

توفر  سلیمة  ائتمانیة  مخاطر  محاسبة  وقیاس  تقییم  عملیة  إنشاء   •
لتقییم  العامة  والمعطیات  واألدوات  لألنظمة  قوي  أساس  لھا 
تقديم  المتوقعة.  اإلئتمانية  الخسائر  وتسجيل  االئتمان  مخاطر 
لتعزيز  األعمال  لوحدات  المتخصصة  والمهارات  والتوجيه  المشورة 
بإدارة  يتعلق  فيما  المجموعة  أنشطة  جميع  في  الممارسات  أفضل 

مخاطر االئتمان.

إدارة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة باألنشطة التجارية للمجموعة   •
مع  ضمان  وترتيبات  رئيسية  خصم  اتفاقيات  في  الدخول  طريق  عن 
األطراف المقابلة في الظروف المالئمة والحد من فترة التعرض. في 
بعض الحاالت، قد تقوم المجموعة أيًضا بإغالق المعامالت أو التنازل 

عنها إلى أطراف أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.

يتم اعتماد السياسات والمعايير االئتمانية للمجموعة على نطاق واسع من 
قبل لجنة مجلس المخاطر واالئتمان. وهي تنظم جميع سلطات اإلقراض 
واالستراتيجيات  والمقاييس  والمعايير  السياسات  وتشمل  الُمفوضة 
ويتم  المختلفة  األعمال  قطاعات  من  قطاع  بكل  الخاصة  واإلجراءات 
للمجموعة  المخاطر  وقابلية  الكلي  االقتصاد  ظروف  على  بناًء  تحديدها 
هذه  مراجعة  تتم  الداخلية.  والمقّومات  والكفاءات  السوق  وبيانات 
السياسات والمعايير وتعديلها بانتظام بما يضمن استمراريتها وموثوقيتها 
وباإلضافة  المتغيرة.  التشغيل  ظروف  في  المجموعة  لمصالح  وحمايتها 
إلى السياسات المطبقة على مستوى المجموعة، توجد معايير مشاركة 

محددة لكل شريحة من المحافظ.

منتظمة  تدقيق  عمليات  بإجراء  القيام  هي  الداخلي  التدقيق  وظيفة  إن 
للتأكد من أن الضوابط واإلجراءات المعمول بها قد تم تصميمها وتنفيذها 

بشكل مناسب.

تصنيفات المخاطر

تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية

للتقليل من مخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتكليف لجنة إدارة االئتمان 
للمجموعة  االئتمانية  المخاطر  تصنيف  والحفاظ على  لتطوير  بها  الخاصة 
إطار  يتكون  السداد.  عن  التخلف  مخاطر  لدرجة  وفًقا  التعرضات  لتصنيف 
للمجموعة من عشر فئات. تستند معلومات  االئتمانية  المخاطر  تصنيف 
للتنبؤ  تحديدها  يتم  التي  البيانات  من  مجموعة  على  االئتماني  التصنيف 
سابقة.  تجارب  من  ائتمانية  أحكام  وتطبيق  السداد  عن  التخلف  بمخاطر 
القوة  مثل  والكمية  النوعية  العوامل  من  العديد  المجموعة  تستخدم 
والكفاءة  اإلدارة  وجودة  الصناعة  في  الخطر  وعوامل  للمقترض  المالية 
التشغيلية وموقف الشركة والسيولة وبنية رأس المال وتحليل مجموعة 
ونوع  التعرض  طبيعة  باإلعتبار  باألخذ  المجموعة  تقوم  وغيرها.  األقران 
باستخدام  االئتمان  مخاطر  درجات  تحديد  ويتم  التحليل.  عند  المقترض 

عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التخلف عن السداد.

یتم تصميم وتحديد درجات مخاطر االئتمان بما يعكس مخاطر التخلف عن 
السداد مع تدهور مخاطر االئتمان، حيث تزيد مخاطر االئتمان من االختالف 
في مخاطر التخلف عن السداد بين الدرجات. يتم تخصیص کل تعرض لدرجة 
مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي، استنادًا إلی المعلومات المتاحة حول 
مخاطر  درجة  تحديث  ويتم  التعرضات  جميع  مراقبة  تتم  المقابل.  الطرف 
االئتمان لتعكس المعلومات الحالية. تعتبر إجراءات المتابعة المطبقة هي 
إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض. ُتستخدم البيانات التالية عادًة 

لمراقبة حاالت تعرض المجموعة:

النسب المالية؛  •

سجل المدفوعات، بما في ذلك نسب الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛  •

التغيرات في األعمال واألوضاع المالية واالقتصادية؛  •

معلومات التصنيف االئتماني المقدمة من وكاالت التصنيف الخارجية؛  •

سلوك  عن  داخلًيا  الناتجة  البيانات  بالتجزئة:  البيع  لتعرضات  بالنسبة   •
العميل ومقاييس القدرة على تحمل التكاليف وما إلى ذلك؛ و

الحصول عليها عن  يتم  التي  المعلومات  الشركات:  لتعرضات  بالنسبة   •
طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات 
المالية المدققة وبيانات السوق مثل أسعار مقايضات مخاطر االئتمان 
أو السندات المدرجة عند توفرها، والتغيرات في القطاع المالي الذي 

يعمل فيه العميل وما إلى ذلك. 

المجموعة درجات مخاطر االئتمان كمدخل أساسي في تحديد  تستخدم 
احتمالية التعرض للمخاطر نتيجة التعثر.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تقوم المجموعة بجمع معلومات حول األداء والتعرض لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها حسب االختصاص أو المنطقة وحسب نوع المنتج والمقترض 
وكذلك تصنيف مخاطر االئتمان. تعتمد المعلومات المستخدمة الداخلية والخارجية على المحفظة التي تم تقييمها. يعرض الجدول أدناه مؤشر لدرجات 

مخاطر االئتمان الداخلية مع التصنيفات الخارجية للمجموعة.

أساس اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعةالبيانوكالة فيتش للتصنيفاتستاندرد آند بورزموديزالدرجة

1AaaAAAAAAخسارة ائتمانية متوقعة خالل فترة 12 شهًرادرجة إستثمارية

2Aa1 – Aa3AA+ – AA-AA+ – AA-خسارة ائتمانية متوقعة خالل فترة 12 شهًرادرجة إستثمارية

3A1 – A3A+ – A-A+ – A-خسارة ائتمانية متوقعة خالل فترة 12 شهًرادرجة إستثمارية

4Baa1 – Baa3BBB+ – BBB-BBB+ – BBB-خسارة ائتمانية متوقعة خالل فترة 12 شهًرادرجة إستثمارية

5Ba1 – Ba3BB+ – BB-BB+ – BB-خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياةدرجة غير استثمارية

6B1 – B3B+ – B-B+ – B-خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياةدرجة غير استثمارية

7Caa1 – Caa3CCC – CCC-CCC – Cخسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياةقائمة المراقبة

عجزعجزعجزعجز8–10
خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة 

)إنخفاض قيمة اإلئتمان(

تنقسم بعض الدرجات إلى درجات فرعية مع عالمة موجب أو سالب. تشير الدرجات الدنيا إلى احتمال التخلف عن السداد. ُتمنح درجات التصنيف االئتماني 
من 1 - 7 للعمالء الملتزمين أو الحسابات العاملة، في حين أن الدرجات من 8 - 10 ُ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 
أعلى حسب  درجة  تصنيفه في  يتم  ما  عادة  الخارجي  التصنيف  وكالة  عالية من قبل  درجة  تصنيفه في  تم  الذي  المقترض  فإن  تكون متشابهة  قد 

التقييم الداخلي.

تم اإلفصاح عن جودة التعرض لمخاطر االئتمان في إيضاح 2-42.

تصنيفات مخاطر االئتمان الخارجية
يعرض الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية الخارجية كما في 31 ديسمبر للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك، إجمالي، وإيداعات الشراء العكسي 
وسندات األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لدى المجموعة على أساس مقياس التصنيف لدى وكالة ستاندرد أند 
بورز. تستخدم تصنيفات مستوى مصدر السندات في حال عدم توفر تصنيفات عند مستوى اإلصدار. ومتى كانت تصنيفات ستاندرد أند بورز غير متاحة، 

فإنه يتم استخدام مقياس التصنيف المماثل لدى فيتش أو موديز.

كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2018

درجات التصنيف

ودائع وأرصدة 
مستحقة من 
البنوك، إجمالي
ألف درهم

إيداعات 
الشراء العكسي
ألف درهم

سندات في أوراق 
مالية مصنفة 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 
الشامل اآلخر
ألف درهم

ودائع وأرصدة 
مستحقة من 
البنوك، إجمالي
ألف درهم

إيداعات 
الشراء العكسي
ألف درهم

سندات في أوراق 
مالية مصنفة 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 
الشامل اآلخر
ألف درهم

AAA to AA-1,952,2062,020,15015,140,638286,81110,86812,549,650

A+ to A-7,502,039183,65015,502,0914,629,02370,98510,618,728

BBB+ to BBB-5,145,919–8,115,0452,505,973–8,316,647

BB+ to B-4,124,512–3,673,2833,323,504–3,870,193

CCC+ to C-––251,845––324,442

الصناديق السيادية لدولة 
12,719,303––8,968,664––اإلمارات العربية المتحدة

308,589833,89116,725295,724–936,727غير مصنفة

19,661,4032,203,80051,960,15511,579,20298,57848,694,687
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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

 2018 التصنيفات الخارجيةالتصنيفات الداخلية
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

الصناديق السيادية لدولة اإلمارات 
AA to A8,968,66412,719,303الدرجات من 2 إلى 3العربية المتحدة

AA- to BB+308,589295,724الدرجات من 2 إلى 5غير مصّنفة

9,277,25313,015,027

زيادة هامة في مخاطر االئتمان
كما هو موضح في إيضاح 3-6، تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات 
المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك 
وجود  حال  في  األولي.  االعتراف  منذ  االئتمان  مخاطر  في  هامة  زيادة 
زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان، سوف تقوم المجموعة بقياس مخصص 
الخسارة بناًء على أساس مدى الحياة بداًل من الخسارة االئتمانية المتوقعة 

لمدة 12 شهًرا.

إذا كانت مخاطر االئتمان  المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما  تستخدم 
لكل محفظة موجودات قد زادت بشكل هام. وتعتبر المعايير المستخدمة 
هي التدهور في كٍل من التقييمات الداخلية/ الخارجية وكذلك النوعية. تم 
أدناه تلخيص الزيادة الملحوظة في مؤشرات مخاطر االئتمان لكل نوع من 

األصول وتدني تصنيفها والتي تم تحديدها على أنها جوهرية.

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 للقروض 
والسلفيات غير التجزئة، أدوات الدين وأدوات أسواق المال

زيادة هامة في مؤشرات مخاطر االئتمانالدرجة/ حالة التسهيل

تخفيض التصنيف 6 درجاتدرجة إستثمارية

تخفيض التصنيف 3 درجاتدرجة غير إستثمارية

جميع اإلستثمارات/  درجة غير 
إستثمارية

تخفيض التصنيف 3 درجات من خالل اإلستثمار 
إلى درجة غير إستثمارية 

معاد هيكلتها خالل الـ 12 شهر األخيرةإعادة هيلكة اإلئتمان

تصنيفها على أنها قائمة مراقبةقائمة المراقبة

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 لقروض 
التجزئة والسلفيات وبطاقات االئتمان

زادت  قد  االئتمان  مخاطر  كانت  إذا  فيما  لتحديد  المعايير  يلي  فيما 
بشكل هام:

متأخرة السداد ألكثر من  30 يومًا؛  •

متأخرة السداد على األقل ثالث مرات ألكثر من 30 يومًا أو أكثر خالل   •
االثني عشر شهًرا األخيرة؛

متأخرة السداد على األقل مرتين ألكثر من 60 يومًا أو أكثر خالل االثني   •
عشر شهًرا األخيرة.

باإلعتبار  المجموعة  تأخذ  أعاله،  المذکورة  التدھور  معاییر  إلی  باإلضافة 
كذلك نوعية الزيادة الهامة األخرى في مؤشرات المخاطر المقترحة في 
المعيار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩ والمبادئ التوجیھیة لمصرف اإلمارات 

المركزي.

التعثر – المرحلة 3

زيادة هامة في مؤشرات مخاطر 
االئتمان

دون المستوى، مشكوك فيها أو قروض وسلفيات لغير األفراد
خسارة ضئيلة

دون المستوى، مشكوك فيها أو أدوات الدين وأدوات سوق المال
خسارة ضئيلة

قروض وسلفيات األفراد وبطاقات 
االئتمان

متأخرة السداد ٩0 يومًا

يتم تصنيف التعرض غير السيادي بتصنيف A )ما يعادل تصنيف داخلي لـ 3( 
أو أفضل والتعرض السيادي مع تصنيف درجة إستثمارية من وكالة تصنيف 

خارجية )-BBB أو أفضل( سيتم تصنيفها كمخاطر إئتمانية منخفضة.

يتم تقييم التزامات القرض مع فئة القرض التي تلتزم المجموعة بتوفیرھا، 
باستخدام  تقييمها  یتم  حيث  العقاري،  الرهن  لتقدیم  التعهدات  كمثال: 
معاییر مماثلة لقروض الرهن العقاري، في حین یتم تقییم االلتزامات لتقدیم 

قروض الشرکات باستخدام معاییر مماثلة لقروض الشرکات.

ارتفعت  قد  أنه  المجموعة  تفترض  أعاله،  التقييم  نتيجة  عن  النظر  بغض 
االعتراف  منذ  هام  بشكل  المالية  الموجودات  من  ألي  االئتمان  مخاطر 
المبدئي عندما تتخلف مدفوعات العقد ألكثر من 30 يوًما ما لم يكن لدى 

المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت عكس ذلك.

إن المجموعة لديها إجراءات مراقبة للتأكد من فاعلية المعايير المستخدمة 
لتحديد الزيادات الهامة في االئتمان، ما يعني أن الزيادة الكبيرة في مخاطر 
االئتمان يتم تحديدها قبل التعثر عن السداد أو عندما يصبح األصل مستحًقا 
ألكثر من 30 يوًما. تقوم المجموعة بإجراء اختبارات دوریة على تصنيفاتها 
للنظر في ما إذا کانت عوامل مخاطر االئتمان التي أدت إلی التخلف قد تم 

إدراجها بدقة في التصنیف في الوقت المناسب.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

لم ُتدخل المجموعة تغییرات هامة في أسالیب التقدیرات أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل فترة التقریر. يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد 
الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة في 31 ديسمبر 2018 للسنوات 2019 إلى 2022، لدولة اإلمارات العربية  المتحدة، 

وهي الدولة التي تعمل بها المجموعة، وبالتالي فهي الدولة التي لديها تأثير مادي في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

النطاقمستخدمة فيالتعريفقائمة المتغيرات الكلية المستخدمة

من 40 دوالر أمريكي و 90 دوالر أمريكيبنك أبوظبي التجاري - اإلماراتسعر البرميلسعر النفط، برنت دوالر أمريكي 

من صفر% و 4.6%بنك أبوظبي التجاري - اإلمارات% تغيرنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

بين صفر% و 5.1%بنك أبوظبي التجاري - اإلمارات% تغيرنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي

من -9.5% و 4.5%بنك أبوظبي التجاري - اإلمارات% تغيرأسعار بيع العقارات في أبوظبي

من 0.7% و 4.8%بنك أبوظبي التجاري - اإلمارات% متوسط المعدل السنويالتضخم اإلستهالكي

من 5% و 10%بنك أبوظبي التجاري - الهند% تغيرنمو القيمة المضافة الصناعية الهندية

من 3.5% و 6%بنك أبوظبي التجاري - الهند% تضخمالتخضم الهندي

تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر في السداد والخسائر في محافظ مختلفة من الموجودات المالية بناًء على تحليل 
البيانات التاريخية ألكثر من خمس سنوات.

دمج المعلومات المستقبلية
تستخدم المجموعة المعلومات المستقبلیة المتاحة بدون تكاليف أو جهد 
قياس  عند  وكذلك  االئتمان،  مخاطر  في  الجوهرية  للزیادة  تقييمها  عند 
يتسخدمون  خبراء  بالمجموعة  ويعمل  المتوقعة.  االئتمانية  الخسارة 
المعلومات الخارجية والداخلية لتكوين سيناريو “الحالة األساسية” للتنبؤات 
مجموعة  إلى  باإلضافة  الصلة  ذات  االقتصادية  للمتغيرات  المستقبلية 
تصورية من 3-5 سيناريوهات التنبؤ المحتملة األخرى. تتضمن المعلومات 
الخارجية المستخدمة البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات 

الحكومية والسلطات المالية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن المدخالت الرئيسية المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي:

•   إحتماالت التعثر

•   الخسائر بافتراض التعثر؛ و

•   التعرض عند التعثر

داخلًيا  إحصائية مطورة  نماذج  عام من  األرقام مستمدة بشكل  إن هذه 
وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة 

حسب االحتماالت.

إن احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل فترة زمنية 
التقييم  نماذج  على  بناًء  حسابها  يتم  معين.  وقت  في  وتقدر  معينة. 
خصيًصا  مصممة  تصنيف  أدوات  باستخدام  تقييمه  ويتم  اإلحصائي، 

المحددة.  التنبؤ  على سيناريوهات  االحتماالت  بتطبيق  المجموعة  تقوم 
من  ويتكون  احتمالية  األكثر  بالنتيجة  األساسية  الحالة  سيناريو  وُيعرف 
ووضع  االستراتيجي  للتخطيط  المجموعة  تستخدمها  التي  المعلومات 
للمخاطر  الرئیسیة  المحرکات  وتوثیق  بتحدید  المجموعة  قامت  الموزانة. 
المالیة،  األدوات  محافظ  من  محفظة  لکل  االئتمانیة  والخسائر  االئتمانیة 
بین  العالقات  وبتقدیر  التاریخیة،  للبیانات  إحصائي  تحلیل  باستخدام  وذلك 

المتغیرات االقتصادیة الکلیة ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة.

النماذج  هذه  وتعتمد  والتعرضات.  المقابلة  األطراف  فئات  لمختلف 
اإلحصائية على بيانات السوق )إن وجدت(، باإلضافة إلى البيانات الداخلية 
بعد  التعثر  إحتمالية  تقدير  يتم  والنوعية.  الكمية  العوامل  تشمل  التي 
الدفع  للتعرضات ومعدالت  التعاقدية  األخذ بعين االعتبار االستحقاقات 
المسبق المقدرة. يعتمد التقدير على الظروف الحالية بحيث يتم تعديلها 

لمراعاة تقديرات الظروف المستقبلية التي ستؤثر على احتمالية التعثر.

إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد، 
وتلك  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  وتستند 
التي يتوقعها المقرض، مع األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية من أي 
تأخذ  المضمونة  للموجودات  التعثر  بافتراض  الخسارة  نماذج  إن  ضمانات. 
مراعاة خصومات  مع  المستقبلية  الضمانات  تقييم  توقعات  االعتبار  في 
المتبادلة، وأسبقية  والضمانات  الضمانات،  لتحقيق  الالزم  والوقت  البيع، 
الخروج  )أي  االسترداد  ومعدالت  الضمانات  تحقيق  وتكلفة  المطالبة، 
التعثر للموجودات  من حالة عدم األداء(. تعتمد نماذج الخسارة بافتراض 
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٣١ ديسمبر ٢٠١٨

وأسبقية  االسترداد  ومعدالت  االسترداد  وقت  على  المضمونة  غير 
نقدي مخصوم، حيث  تدفق  أساس  بناًء على  اإلحتساب  يتم  المطالبات. 

يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.

إن التعرض الناتج عن التعثر هو تقدير للتعرض في تاریخ تعثر مستقبلي، مع 
األخذ في االعتبار التغیرات المتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر، بما في 
ذلك تسديد أصل المبلغ والفائدة، والسحوبات المتوقعة علی التسهيالت 
يتعلق  فيما  للنماذج  المجموعة  تتبعه  الذي  النهج  يعكس  بها.  الملتزم 
بالتعرض الناتج عن التعثر التغييرات المتوقعة في الرصيد القائم على مدى 
الحالية،  التعاقدية  التعرض للقروض المسموح بها بموجب الشروط  فترة 
مثل بيانات االستهالك، السداد المبكر أو الدفع اإلضافي، والتغيرات في 
استخدام االلتزامات غير المسحوبة وإجراءات التخفيف االئتماني المتخذة 
عن  الناتج  التعرض  نماذج  المجموعة  تستخدم  السداد.  في  التعثر  قبل 

التعثر التي تعكس خصائص المحافظ.

في  األخذ  مع  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بقياس  المجموعة  تقوم 
في  )بما  القصوى  التعاقد  فترة  السداد خالل  في  التعثر  مخاطر  االعتبار 
ذلك خيارات التمديد( التي تتعرض خاللها المنشأة لمخاطر االئتمان وليس 
لفترة أطول، حتى إذا كان تمديد التواصل أو التجديد هو من الممارسات 
البطاقات  مثل  المالية  لألدوات  بالنسبة  ذلك،  ومع  الشائعة.  التجارية 
على  السحب  وتسهيالت  الدائنة  االئتمانية  والتسهيالت  االئتمانية 
المكشوف التي تشتمل على قرض وعنصر التزام غير مسحوب، فإن القدرة 
التعاقدية للمجموعة على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال 
تحد من تعرض المجموعة لخسائر االئتمان خالل فترة اإلشعار التعاقدي. 
بالنسبة لهذه االدوات المالية، تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية 
يتم  ولن  االئتمان  لمخاطر  فيها  تتعرض  التي  الفترة  مدار  على  المتوقعة 
إجراءات  خالل  من  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  إجراءات  تخفيف 
إدارة المخاطر االئتمانية، حتى إذا كانت تلك الفترة تمتد إلى ما بعد الحد 
االقصى للفترة التعاقدية. وال يوجد لهذه األدوات المالية فترة ثابتة أو 
فإن  ذلك،  ومع  قصيرة.  تعاقدية  إلغاء  فترة  ولديها  سداد،  إعادة  جدول 
المجموعة ال تطبق في اإلدارة اليومية المعتادة الحق التعاقدي إللغاء 
أساس  تدار على  المالية  األدوات  المالية. وذلك ألن هذه  األدوات  هذه 
جماعي ويتم إلغاؤها فقط عندما تصبح المجموعة على دراية بالزيادة في 
مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول مع 
المجموعة  تتوقع  التي  االئتمان  مخاطر  إدارة  إجراءات  االعتبار  األخذ في 
سبيل  على  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  قياس  من  للتخفيف  اتخاذها 

المثال. تخفيض أو إلغاء حدود التزام القرض.

عن  المحاسبية  لألغراض  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  إحتساب  يختلف 
من  العديد  أن  من  الرغم  على  التنظيمية،  لألغراض  إحتساب  مخصص 
استخدام  المجموعة  ضمنت  وقد  متشابهة.  المستخدمة  المدخالت 
لألغراض  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  إحتساب  عند  المناسب  المنهج 

المحاسبية والتنظيمية. 

يستند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المتوسط المرجح لخسائر 
اإلئتمان. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون قياس مخصص الخسارة هو ذاته 
أساس  على  أو  فردي  أساس  على  قياسه  يتم  كان  إذا  عما  النظر  بغض 
جماعي )على الرغم من أن القياس على أساس جماعي يكون عملًيا بشكل 
أكبر بالنسبة لبنود المحافظ الكبيرة(. فيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت هناك 
التقييم  إجراء  الضروري  من  يكون  فقد  االئتمان،  مخاطر  في  كبيرة  زيادة 

على أساس جماعي كما هو موضح أدناه.

التصنيفات القائمة على خصائص المخاطر المشتركة
االئتمان  خسارة  وقياس  االئتمان  مخاطر  في  الهامة  الزيادة  لتقييم 
على  بناًء  المالية  األدوات  تصنيف  يتم  جماعي،  أساس  على  المتوقعة 

خصائص المخاطر المشتركة، مثل:

•   نوع األداة؛

•   درجة مخاطر االئتمان؛

•   نوع الضمانات؛

•   تاريخ االعتراف المبدئي؛

•   القطاع االقتصادي/ الصناعة؛

•   الموقع الجغرافي للمقترض؛

•   شريحة الدخل للمقترض؛ و

احتمال  تؤثر على  إذا كانت  المالي  باألصل  المتعلقة  الضمانات  •   قيمة 
التسبب في التعثر في نسب القروض إلى القيمة.

تتم مراجعة التصنيفات بشكل منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون 
من التعرضات المتماثلة.
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اإلفصاح عن مخاطر االئتمان

42-1 تحليل حد التعرض األقصى لمخاطر االئتمان 
يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في الميزانية العمومية في قيمتها المدرجة. بالنسبة للضمانات المالية المسجلة خارج 
بالنسبة  إذا تم سحب الضمانات. أما  التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان يتمثل في أكبر مبلغ قد تضطر المجموعة لدفعه  الميزانية العمومية، فإن 
للقروض وااللتزامات االئتمانية األخرى غير القابلة لإللغاء خالل مدة التسهيالت ذات الصلة، فإن التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان يتمثل في مجمل 

قيمة التسهيالت الملتزم بها.

يعرض الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالية بالتكلفة المطفأة، األدوات المالية المشتقة واإلستثمار في أوراق 
مالية )السندات( المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 31 ديسمبر 2018 و 2017 لألدوات المالية داخل وخارج الميزانية العمومية، 

وبعد مخصص االنخفاض في القيمة والمقاصة حسب االقتضاء وبعد األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو مخّففات أخرى لمخاطر االئتمان.

البنود داخل 
الميزانية 
العمومية
ألف درهم

البنود خارج 
الميزانية 
العمومية
ألف درهم

 إجمالي التعّرض 
لمخاطر االئتمان
ألف درهم

إجمالي مخففات 
مخاطر اإلئتمان
ألف درهم

الحد األقصى 
للتعّرض لمخاطر 
االئتمان
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018

18,090,957–18,090,957–19,589,957نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

19,627,076–19,627,076–19,627,076ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

–2,203,8002,203,800–2,203,800إيداعات الشراء العكسي

4,447,2473,544,828902,419–4,447,247أدوات مالية مشتقة

51,960,155–51,960,155–52,362,234استثمارات في أوراق مالية

166,425,76248,524,860214,950,622115,517,38899,433,234قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

13,246,983–13,246,983–13,349,694موجودات أخرى، بالصافي 

278,005,77048,524,860324,526,840121,266,016203,260,824المجموع

كما في 31 ديسمبر 2017

17,267,193–17,267,193–19,997,123نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

11,451,956–11,451,956–11,451,956ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

–98,57898,578–98,578إيداعات الشراء العكسي

3,820,3643,004,769815,595–3,820,364أدوات مالية مشتقة

48,694,687–48,694,687–49,191,657استثمارات في أوراق مالية

163,282,23040,962,008204,244,238120,500,51783,743,721قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

14,773,713–14,773,713–14,875,838موجودات أخرى

262,717,74640,962,008300,350,729123,603,864176,746,865المجموع

إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان لإلستثمار في األوراق المالية )السندات( المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي القيمة المدرجة التي 
تبلغ 60.134 ألف درهم في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017 – 485.301 ألف درهم(.
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42-2 إجمالي التعرض
يعرض الجدول التالي تحلياًل لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لكل فئة من فئات الموجودات المالية و »المرحلة« دون األخذ بعين االعتبار تأثيرات 
أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى. وبالنسبة للموجودات المالية، ما لم يتم تحديدها بشكل محدد، فتمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ المدرجة. 

أما بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.

كما في 31 ديسمبر 2018
المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

117,043,486–116,172,078871,408الدرجات من 4-1

54,442,8916,080,14522,92060,545,956الدرجات من 6-5

2,009,8548,214,653314,44010,538,947الدرجة 7

4,224,6174,224,617––الدرجات من 10-8

32,144,0641,207,979665,18534,017,228غير مصنفة

204,768,88716,374,1855,227,162226,370,234إجمالي األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

إجمالي أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

49,051,583––49,051,583الدرجات من 4-1

2,656,727–1,517,8881,138,839الدرجات من 6-5

251,845–251,845–الدرجة 7

51,960,155–50,569,4711,390,684إجمالي أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إلتزامات ومطلوبات طارئة

26,682,688–26,486,370196,318الدرجات من 4-1

18,744,805–17,377,4161,367,389الدرجات من 6-5

2,783,747–1,643,7251,140,022الدرجة 7

313,620––313,620غير مصنفة

48,524,860–45,821,1312,703,729مجموع اإللتزامات والمطلوبات الطارئة
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما يلي الحركة في إجمالي التعرض:

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

194,575,35714,616,8883,715,415212,907,660الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

––3,937,547)3,937,547(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 2

–2,043,339–)2,043,339(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 3

––)1,038,321(1,038,321- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

–1,456,777)1,456,777(–- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 3

–)1,447(–1,447- تحويل من الدرجة 3 إلى الدرجة 1

–)96,791(96,791–- تحويل من الدرجة 3 إلى الدرجة 2

)452,516()240,008()131,028()81,480(حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

59,822,7091,241,567233,41361,297,689موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

)45,626,041()126,978()892,482()44,606,581(موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

)1,756,558()1,756,558(––صافي المبالغ المشطوبة

204,768,88716,374,1855,227,162226,370,234الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

48,694,687–46,976,3311,718,356الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

––143,482)143,482(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 2

––)137,459(137,459- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

)977,674(–)100,353()877,321(حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

29,438,868––29,438,868موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

)25,195,726(–)233,342()24,962,384(موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

51,960,155–50,569,4711,390,684الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018

إلتزامات ومطلوبات طارئة

40,962,008–38,103,9072,858,101الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

––1,222,768)1,222,768(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 2

––)730,308(730,308- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

)2,060,482(–)317,217()1,743,265(حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

22,537,439–21,983,795553,644موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

)12,914,105(–)883,259()12,030,846(موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

48,524,860–45,821,1312,703,729الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

42-3 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يلخص الجدول أدناه مخصص إنخفاض القيمة كما في نهاية السنة حسب فئة التعرض / األصل والتصنيف الداخلي والمرحلة:

كما في 31 ديسمبر 2018
المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

60,514–58,5142,000الدرجات من 4-1

254,059224,6295,895484,583الدرجات من 6-5

101,7602,382,66929,3572,513,786الدرجة 7

2,481,8892,481,889––الدرجات من 10-8

437,579378,476418,8291,234,884غير مصنفة

851,9122,987,7742,935,9706,775,656مخصص إنخفاض القيمة

أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9,882––9,882الدرجات من 4-1

43,634–14,05029,584الدرجات من 6-5

129,919–129,919–الدرجة 7

183,435–23,932159,503مخصص إنخفاض القيمة

إلتزامات ومطلوبات طارئة

15,916–5,9629,954الدرجات من 4-1

99,995–64,68335,312الدرجات من 6-5

233,784–42,010191,774الدرجة 7

57––57غير مصنفة

349,752–112,712237,040مخصص إنخفاض القيمة

988,5563,384,3172,935,9707,308,843مجموع مخصص إنخفاض القيمة

فيما يلي توزيع مخصص انخفاض القيمة:

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

228––228نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )إيضاح 5(

34,327–32,0372,290ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك )إيضاح 6(

183,435–23,932159,503إستثمارات في أوراق مالية )إيضاح 10( )*(

815,3492,984,0502,927,4736,726,872قروض وسلفيات للعمالء )إيضاح 11(

4,2981,4348,49714,229موجودات أخرى، بالصافي )إيضاح 14(

349,752–112,712237,040اإلعتمادات المستندية، الضمانات المالية واإللتزامات األخرى )إيضاح 20(

988,5563,384,3172,935,9707,308,843مجموع مخصص إنخفاض القيمة

)*( يتم اإلعتراف بمخصص إنخفاض القيمة ضمن بند »احتياطي إعادة التقييم ستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما يلي الحركة في مخصصات إنخفاض القيمة:

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

1,172,5733,472,1242,403,0977,047,794الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

––37,536)37,536(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 2

–184,443–)184,443(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 3

––)179,053(179,053- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

–575,368)575,368(–- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 3

–)945(–945- تحويل من الدرجة 3 إلى الدرجة 1

–)22,285(22,285–- تحويل من الدرجة 3 إلى الدرجة 2

91,5871,552,9811,463,015)181,553(حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

189,897146,22278,781414,900موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

)281,845()76,697()51,673()153,475(موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

)92,270()2,215(24,114)114,169(التغيرات في النماذج، االفتراضات مقاييس المخاطر

2,289,4311,503,800)484,350()301,281(إجمالي )المحرر( المحمل للسنة

)218,089()218,089(––مستردات

2,071,3421,285,711)484,350()301,281(صافي )المحرر( المحمل للسنة

)19,380(––)19,380(فك الخصم

)1,538,469()1,538,469(––صافي المبالغ المشطوبة

851,9122,987,7742,935,9706,775,656الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018

أدوات الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

206,036–19,106186,930الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

––396)396(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 2

––)7,485(7,485- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

)10,820(–)12,624(1,804حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

3,166––3,166موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

)6,586(–)2,954()3,632(موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

)8,361(–)4,760()3,601(التغيرات في النماذج، االفتراضات مقاييس المخاطر

)22,601(–)27,427(4,826صافي المحرر للسنة

183,435–23,932159,503الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018

إلتزامات ومطلوبات طارئة

347,075–94,772252,303الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

––2,976)2,976(- تحويل من الدرجة 1 إلى الدرجة 2

––)25,899(25,899- تحويل من الدرجة 2 إلى الدرجة 1

806–30,026)29,220(حركات أخرى ضمن نفس الدرجة

77,104–49,98127,123موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها/ مشتراة

)64,061(–)46,168()17,893(موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها

)11,172(–)3,321()7,851(التغيرات في النماذج، االفتراضات مقاييس المخاطر

2,677–)15,263(17,940صافي المحمل / )المحرر( للسنة

349,752–112,712237,040الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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

إنخفاض
القيمة الفردي
ألف درهم

إنخفاض
القيمة الجماعي
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2,851,3233,194,4216,045,744الرصيد اإلفتتاحي

1,929,269)22,764(1,952,033المحمل للسنة

)258,906(–)258,906(مستردات خالل السنة

1,670,363)22,764(1,693,127صافي المحمل للسنة

)51,515(–)51,515(فك الخصم

)1,631,744(–)1,631,744(صافي المبالغ المشطوبة

7573851,142تحويل العمالت

2,861,9483,172,0426,033,990الرصيد الختامي

فيما يلي توزيع مخصص انخفاض القيمة على القروض والسلفيات للعمالء والبنوك:

إنخفاض
القيمة الفردي
ألف درهم

إنخفاض
القيمة الجماعي
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2,861,9483,044,7965,906,744قروض وسلفيات للعمالء )إيضاح 11(

127,246127,246–قروض وسلفيات للينوك )إيضاح 6(

2,861,9483,172,0426,033,990مجموع مخصص إنخفاض القيمة على القروض والسلفيات

لسنة 2017، تم تصنيف مخاطر المجموعة للقروض والسلفيات تماشيًا مع توصيات وتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي كما يلي:

فئة الخطر

متأخرة السداد حتى 30 يومًالم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

متأخرة السداد لفترة بين 31 و90 يومًاتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة 

متأخرة السداد ألكثر من 90 يومًاتأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في القيمة

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

2017 
ألف درهم

159,477,889لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

6,019,261تأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة 

3,691,824تأخر سدادها وتعرضت لالنخفاض في القيمة

169,188,974

)5,906,744(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

163,282,230القروض والسلفيات للعمالء، بالصافي
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

42-4 تركيز مخاطر االئتمان
هذه  تكون  أن  أو  متشابهة،  اقتصادية  خصائص  لها  التي  التعرضات  أو  المقابلة  األطراف  من  عدد  هناك  يكون  عندما  االئتمان  مخاطر  تركيز  ينشأ 
األطراف مشاركة في أنشطة مماثلة أو تعمل في نفس المناطق الجغرافية أو القطاعات االقتصادية التي من شأنها أن تجعل قدرتها على الوفاء 
بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو الظروف األخرى. يستند تحليل تركيزات مخاطر االئتمان الواردة أدناه 

على موقع الطرف المقابل أو العميل أو األنشطة االقتصادية التي يزاولونها.

)أ( تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع الجغرافي

محلي 
)اإلمارات 
العربية 
المتحدة(
ألف درهم

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى
ألف درهم

دول عربية 
أخرى
ألف درهم

آسيا
ألف درهم

أوروبا
ألف درهم

الواليات 
المتحدة 
األمريكية
ألف درهم

باقي 
دول العالم
ألف درهم

المجموع 
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018

الموجودات

18,090,957–––54,618––18,036,339أرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، 
8,728,7821,458,188372,9662,968,8084,221,431463,2891,413,61219,627,076بالصافي

2,203,800––183,650–––2,020,150إيداعات الشراء العكسي

136,9624,447,247–12,4372,535,310–1,750,53112,007أدوات مالية مشتقة 

23,193,28411,154,533234,4759,023,3042,963,1694,373,1781,018,21251,960,155استثمارات في أوراق مالية - سندات

156,795,9633,505,7391,113,3912,488,948410,90888,3842,022,429166,425,762قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

6,651,974572,50914,2382,562,2291,372,1822,018,87154,98013,246,983موجودات أخرى، بالصافي

217,177,02316,702,9761,735,07017,110,34411,686,6506,943,7224,646,195276,001,980المجموع

40,512,1081,762,921109,6802,668,6871,978,5261,061,262431,67648,524,860التزامات ومطلوبات طارئة

كما في 31 ديسمبر 2017

الموجودات

17,267,193–––46,141––17,221,052أرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، 
3,270,9991,132,077207,2492,721,9142,809,11971,1021,239,49611,451,956بالصافي

98,578––16,72533,410––48,443إيداعات الشراء العكسي

108,2893,820,364–7,1041,869,295–1,821,81913,857أدوات مالية مشتقة 

25,559,4926,323,138322,6598,406,9073,123,3264,108,612850,55348,694,687استثمارات في أوراق مالية - سندات

1,717,128163,282,230–153,398,8074,237,042883,7042,753,692291,857قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

4,331,604502,0209,6712,078,7992,821,1404,770,993259,48614,773,713موجودات أخرى

205,652,21612,208,1341,423,28316,031,28210,948,1478,950,7074,174,952259,388,721المجموع

34,754,6862,323,52057,3571,534,0071,972,662182,432137,34440,962,008التزامات ومطلوبات طارئة

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

2017 
ألف درهم

314,182,482 - 60 يومًا

1,836,779أكثر من 60 يومًا

مجموع القروض التي تأخر سدادها ولكنها لم تتعرض 
6,019,261لالنخفاض في القيمة

التعرض لمخاطر االئتمان بحسب درجات المخاطر الداخلية

2017 
ألف درهم

65,577,379الدرجات من 1 إلى 4                     

50,572,143الدرجات من 5 إلى 6

8,392,423الدرجة 7

34,935,944غير مصنفة – تشمل قروض األفراد

159,477,889
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

)ب( تركيز مخاطر االئتمان بحسب القطاع االقتصادي / قطاع العمل

فيما يلي تفاصيل القروض والسلفيات إلى العمالء بحسب قطاع النشاط االقتصادي:

كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2018

داخل دولة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة
ألف درهم

خارج دولة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

داخل دولة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة
ألف درهم

خارج دولة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

قطاع النشاط االقتصادي

209,241–206,858209,241–206,858الزراعة

984,371635,1361,619,5071,292,858454,9441,747,802الطاقة

5,159,486749,1575,908,6435,115,3971,036,9096,152,306التجارة

65,717,7021,794,97267,512,67459,886,9521,524,98561,411,937االستثمار العقاري والضيافة

1,419,4351,041,7192,461,1541,815,7491,153,5232,969,272النقل والمواصالت 

36,582,222111,63736,693,85939,722,120178,96339,901,083األفراد

35,260,18088,95535,349,13534,362,873255,38834,618,261الحكومة ومؤّسسات القطاع العام

11,055,7433,379,20414,434,94710,468,0123,576,14214,044,154المؤّسسات المالية )*(

2,681,5052,143,4094,824,9142,310,0862,028,0344,338,120التصنيع

3,141,602284,6313,426,2332,810,682263,4413,074,123الخدمات

662,96351,747714,710670,91851,757722,675أخرى

162,872,06710,280,567173,152,634158,664,88810,524,086169,188,974

)5,906,744()6,726,872(ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة

166,425,762163,282,230مجموع القروض والسلفيات للعمالء، بالصافي

 )*( تشمل شركات االستثمار

بلغت نسبة التعّرض الخاصة بأكبر قروض 20 عمياًل بتاريخ التقرير 36.58% من إجمالي القروض والسفليات المقدمة للعمالء )31 ديسمبر 2017 – %34.85(.  
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما يلي تفاصيل التعرضات األخرى بحسب قطاع العمل:

تجاري 
وشركات
ألف درهم

أفراد
ألف درهم

قطاع عام
ألف درهم

حكومي
ألف درهم

بنوك
ومؤّسسات 
مالية
ألف درهم

المجموع 
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018

الموجودات

18,090,957–18,090,957–––أرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

19,627,07619,627,076––––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

2,203,8002,203,800––––إيداعات الشراء العكسي

961,552173,120287,1759,5953,015,8054,447,247أدوات مالية مشتقة

12,245,95430,195,8608,467,52251,960,155–1,050,819استثمارات في أوراق مالية - سندات

10,325,066391,5511,227,335259,8111,043,22013,246,983موجودات أخرى، بالصافي

12,337,437564,67113,760,46448,556,22334,357,423109,576,218المجموع

29,072,1001,878,3617,309,1652,541,0717,724,16348,524,860التزامات ومطلوبات طارئة

كما في 31 ديسمبر 2017

الموجودات

17,267,193–17,267,193–––أرصدة لدى البنوك المركزية

11,451,95611,451,956––––ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

98,57898,578––––إيداعات الشراء العكسي

1,034,626121,930355,83314,6022,293,3733,820,364أدوات مالية مشتقة

8,642,46029,877,8029,282,30348,694,687–892,122استثمارات في أوراق مالية - سندات

8,983,358330,248109,477183,8035,166,82714,773,713موجودات أخرى

10,910,106452,1789,107,77047,343,40028,293,03796,106,491المجموع

26,955,3502,320,4554,240,7461,375,1176,070,34040,962,008التزامات ومطلوبات طارئة
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

42-٥ تقييم مخاطر االئتمان وسياسات تخفيفها

إن القروض والسلفيات المقدمة إلى العمالء هي المصدر الرئيسي لمخاطر 
ألشكاٍل  أيضًا  تتعرض  أن  يمكن  المجموعة  أن  من  الرغم  على  االئتمان 
إلى  القروض  المثال،  سبيل  على  خالل،  من  االئتمان  مخاطر  من  أخرى 
وعمليات  سياسات  تهدف  الدين.  وسندات  القروض  والتزامات  البنوك 
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. 

لقدرة  المنتظم  التحليل  خالل  من  أيضًا  االئتمان  لمخاطر  التعرض  يدار 
وأصل  الفوائد  بالتزامات  الوفاء  على  المحتملين  والمقترضين  المقترضين 

الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إن لزم األمر.

الضمانات

لمخاطر  التعرضات  أوجه مختلفة من  المجموعة بضمانات مقابل  تحتفظ 
المالية  واألوراق  العقارات  على  رهن  حقوق  صورة  في  وذلك  اإلئتمان، 
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 من نشاط إعادة الشراء 
الرئيسية للقروض  أنواع الضمانات  المالية. إن  العكسي واقتراض األوراق 

والسلفيات هي كما يلي:

النقد واألوراق المالية القابلة للتداول.  •

رهونات على العقارات السكنية والتجارية.  •

والمخزون  العقارات  مثل  األعمال  موجودات  على  رهونات   •
والذمم المدينة.

رهونات على األدوات المالية مثل سندات الدين واألسهم؛ و  •

الكفاالت.  •

بها  المحتفظ  األخرى  والرهونات  للضمانات  المقدرة  العادلة  القيمة  إن 
مقابل أوجه مختلفة من التعرضات لمخاطر اإلئتمان للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 بلغت 178.273.983 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 – 183.993.7٥9 

ألف درهم(. 

تعرضت  التي  القروض  مقابل  كرهن  بها  المحتفظ  الضمانات  معظم 
مالية. في  وأوراق  تجارية وسكنية  عقارات  النخفاض في قيمتها تشمل 
حال تجاوزت القيمة العادلة المقدرة للضمان قيمة القرض المستحق، فإن 
أي زيادة تنتج عن حيازة الضمان ُتعاد إلى العمالء وال تستخدم في تسوية 

أي قروض أخرى.

شطب 

معقول  توقع  ھناك  یکون  ال  عندما  المالیة  الموجودات  شطب  یتم 
مع  السداد  خطة  في  بالمشارکة  المدین  قیام  عدم  مثل  لإلسترداد، 
المجموعة. تقوم المجموعة بتصنیف القرض أو الذمم المدينة قبل شطبھا 
یوًما   180 التعاقدیة ألکثر من  الدفعات  المدین في تسديد  یفشل  عندما 
يتم  عندما  والمتوسطة.  الصغیرة  والمشاريع  التجزئة  قروض  عن  متأخرة 
شطب القروض أو الذمم المدينة، تستمر المجموعة في ممارسة نشاط 
اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. عندما يتم استردادها، 

يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

عكس االنخفاض في القيمة 

الحقة،  فترٍة  في  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  مبلغ  ينخفض  عندما 
ويكون باإلمكان ربط هذا االنخفاض موضوعيًا بحدث وقع بعد اإلعتراف 
بتخفيض حساب مخصص  الزيادة  يتم استرداد  القيمة، فإنه  انخفاض  في 
االنخفاض في قيمة القروض ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد في 

الفترة التي تحدث فيها.

المشتقات

المشتقات  مراكز  صافي  على  للرقابة  صارمة  سقوف  المجموعة  لدى 
والمدة.  المبلغ  والبيع( من حيث  الشراء  بين عقود  الفرق  )أي  المفتوحة 
يقتصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان في أي وقت على القيمة العادلة 
الموجبة  العادلة  القيمة  )أي  المجموعة  لدى  المفّضلة  لألدوات  الحالية 
من  صغيرًا  جزءًا  للمشتقات  بالنسبة  المبلغ  هذا  يعد  حيث  للموجودات(، 
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.

يعرض الجدول التالي تصنيفات اإلئتمان الداخلية لألدوات المالية المشتقة 
كما في 31 ديسمبر 2018.

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

درجات الخطر الداخلية

3,639,4223,691,202الدرجات من 1 إلى 4

776,407126,008الدرجات من ٥ إلى 6

53–الدرجة 7

31,4183,101غير مصنفة

4,447,2473,820,364
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ترتيبات المقاصة الرئيسية

تقوم المجموعة أيضًا بالحد من تعرضها للخسائر االئتمانية بإبرام ترتيبات 
مقاصة رئيسية مع األطراف المقابلة التي تربطها بالبنك معامالت كبيرة. 
للموجودات  مقاصة  إلى  عمومًا  الرئيسية  المقاصة  ترتيبات  تؤدي  ال 
والمطلوبات في بيان المركز المالي حيث تتم تسوية المعامالت عادة على 
في  تذكر  قيمة  له  ليس  المقاصة  تأثير  فإن  وبالتالي  اإلجمالي،  أساس 

الواقع. 

ومع ذلك، يتم تقليص مخاطر االئتمان المتعلقة بالعقود المفضلة لدى 
المجموعة من خالل ترتيبات مقاصة رئيسية تنص على أنه في حالة حدوث 
أساس  على  المقابل  الطرف  لدى  المبالغ  وتسديد  إنهاء  يتم  تعّثر  أي 
الصافي. إن تعّرض المجموعة عمومًا لمخاطر االئتمان من األدوات المالية 
كبيرة  بصورة  يتغير  أن  يمكن  رئيسية  مقاصة  لترتيبات  الخاضعة  المشتقة 

خالل سنة واحدة نظرًا لتأثره بأي معاملة تشملها هذه الترتيبات.

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

إن مخاطر االئتمان التي تتعلق باألدوات المالية المشتقة تنشأ من احتمال 
تخلف الطرف المقابل عن سداد التزاماته التعاقدية وتقتصر على القيمة 
العادلة الموجبة لألدوات المفضلة لدى المجموعة. تبرم المجموعة عقود 
مشتقات مالية مع مؤسسات وشركات تتمتع بمركز ائتماني ُمرضي حسب 
المتعلقة  االئتمان  مخاطر  إن  للمجموعة.  المستقل  االئتماني  التقييم 
بالمشتقات يتم تخفيفها والسيطرة عليها من خالل وضع سقوف محددة 

وإبرام اتفاقيات المقاصة الرئيسية.

خارج الميزانية العمومية

البنود  مخاطر  لمواجهة  المخاطر  إدارة  سياسات  نفس  المجموعة  تطّبق 
داخل  البنود  لمخاطر  بالنسبة  الحال  هو  كما  العمومية  الميزانية  خارج 
العمالء  يخضع  باإلقراض،  التزامات  وجود  حالة  في  العمومية.  الميزانية 
مع  الحال  هو  كما  االئتمان  إدارة  سياسات  لنفس  المقابلة  واألطراف 
القروض والسلفيات. ويمكن طلب ضمانات اعتمادًا على مدى قوة الطرف 

المقابل وطبيعة المعاملة.

٤٣. 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 
رئيسية من  بصورة  المخاطر  بإدارة هذه  المجموعة  تقوم  الفائدة.  أسعار 
التسعير  إعادة  عمليات  وتوفيق  الفائدة  أسعار  فروق  مراقبة  خالل 

للموجودات والمطلوبات.

يتم إدارة مراكز مخاطر معدالت الفائدة بوجٍه عام من خالل قسم الخزينة 
أسعار  مقايضات  مثل  مالية  مشتقات  يستخدم  الذي  المجموعة  لدى 
الفائدة ومقايضات معدالت الفائدة بين العمالت وأسعار الفائدة إلدارة 
للمجموعة  المالية  األدوات  من  الناشئة  العامة  الفائدة  أسعار  مخاطر 

المحّملة بالفائدة.

إن الموجودات والمطلوبات المالية المعّرضة لمخاطر أسعار الفائدة هي 
أو  ثابتة  عبارة عن موجودات ومطلوبات مالية بمعدالت فائدة تعاقدية 
بالقروض والسلفيات  المتعلقة  البنك  أرصدة  متغيرة. هناك جزء هام من 
األوراق  في  واالستثمارات  البنوك  من  المستحقة  واألرصدة  والودائع 
المالية وودائع العمالء واألرصدة المستحقة إلى البنوك والقروض يندرج 

ضمن هذه الفئة. 

فتشمل  الفائدة  أسعار  لمخاطر  المعّرضة  غير  المالية  الموجودات  أما 
باألساس استثمارات حقوق الملكية والنقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

باستثناء شهادات اإليداع واتفاقيات الشراء العكسي. 

تمثل فجوة البنود خارج الميزانية العمومية صافي القيم االسمية لألدوات 
المالية خارج الميزانية العمومية مثل مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات 
إدارة  في  تستخدم  التي  الفائدة  وأسعار  العمالت  بين  الفائدة  معدالت 

مخاطر أسعار الفائدة.

حساسية  ومراقبة  لقياس  مالية  محاكاة  أدوات  المجموعة  تستخدم 
النتائج من قبل لجنة  الفوائد بشكل دوري. يتم تحليل ومراقبة  معدالت 

الموجودات والمطلوبات.

إعادة  ترتيبات  أساس  على  للمجموعة  الفائدة  أسعار  حساسية  مركز  إن 
األدوات  ُتدرج  أدناه.  مبينة   2018 ديسمبر   ٣1 في  كما  التعاقدية  التسعير 
المالية المشتقة )بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط( وموجودات 
ومطلوبات محفظة المتاجرة )باستثناء غير المحّملة بالفائدة( ضمن الخانة 
المشتقة  المالية  ُتدرج األدوات  العادلة. كما  بقيمها  »أقل من ٣ أشهر« 
المصنفة ضمن عالقة تحوط وفقًا لفترة إعادة التسعير التعاقدي القادمة.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 أقل من
3 أشهر 
ألف درهم

3 أشهر 
إلى أقل من 
6 أشهر 
ألف درهم

6 أشهر 
إلى أقل من

سنة واحدة 
ألف درهم

من سنة واحدة 
إلى أقل من 
3 سنوات 
ألف درهم

أكثر من 
3 سنوات 
ألف درهم

بنود غير 
محّملة بالفائدة 
ألف درهم

المجموع  
ألف درهم

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، 
15,908,53419,589,957–––2,763,173918,250بالصافي

ودائع وأرصدة مستحقة من 
1,890,00819,627,076–10,659,1414,317,5122,484,940275,475البنوك، بالصافي

2,203,800–––––2,203,800إيداعات الشراء العكسي

60,134–––––60,134أوراق مالية بغرض المتاجرة

926,3204,447,247––3,511,2177,1162,594أدوات مالية مشتقة

14,740,0641,548,8552,128,57212,982,18320,560,481402,07952,362,234استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات للعمالء، 
166,425,762)7,461,964(124,013,9308,233,1482,565,65710,697,22128,377,770بالصافي

205,158205,158–––––استثمار في شركة زميلة

576,671576,671–––––استثمارات عقارية

13,331,10913,349,694––––18,585موجودات أخرى، بالصافي

982,605982,605–––––ممتلكات ومعدات، بالصافي

157,970,04415,024,8817,181,76323,954,87948,938,25126,760,520279,830,338مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

870,8813,071,408–989,967168,993380,782660,785أرصدة مستحقة للبنوك

707,9615,695,911–––4,955,27132,679أدوات مالية مشتقة

85,911,96018,507,48629,704,0712,588,26356,03539,886,042176,653,857ودائع العمالء

3,279,302–––636,4182,202,480440,404أوراق تجارية باليورو

43,027,749–16,710,3611,016,0772,619,3843,728,91218,953,015قروض

15,296,56815,296,568–––––مطلوبات أخرى

32,805,54332,805,543–––––حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
109,203,97721,927,71533,144,6416,977,96019,009,05089,566,995279,830,338الملكية

فجوة البنود داخل الميزانية 
–)62,806,475(16,976,91929,929,201)25,962,878()6,902,834(48,766,067العمومية

فجوة البنود خارج الميزانية 
––6,061,812)1,043,055(688,9262,103,608)7,811,291(العمومية

مجموع فجوة حساسية أسعار 
–)62,806,475(15,933,86435,991,013)23,859,270()6,213,908(40,954,776الفائدة

فجوة حساسية أسعار الفائدة 
––40,954,77634,740,86810,881,59826,815,46262,806,475المتراكم

يشمل صافي البنود غير المحّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات للعمالء بشكل رئيسي مخصصات إنخفاض القيمة.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إن حساسية أسعار الفائدة لدى البنك بناًء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 31 ديسمبر 2017 كانت كما يلي:

 أقل من
3 أشهر 
ألف درهم

3 أشهر 
إلى أقل من 
6 أشهر 
ألف درهم

6 أشهر 
إلى أقل من

سنة واحدة 
ألف درهم

من سنة واحدة 
إلى أقل من 
3 سنوات 
ألف درهم

أكثر من 
3 سنوات 
ألف درهم

بنود غير 
محّملة بالفائدة 
ألف درهم

المجموع  
ألف درهم

الموجودات

16,324,12319,997,123––––3,673,000نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من 
1,573,35411,451,956––7,744,3761,784,126350,100البنوك، بالصافي

98,578–––––98,578إيداعات الشراء العكسي

485,301–––––485,301أوراق مالية بغرض المتاجرة

854,5043,820,364––2,961,4341,4732,953أدوات مالية مشتقة

20,035,832837,2561,651,8088,368,94617,800,845496,97049,191,657استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات للعمالء، 
163,282,230)6,683,207(101,861,07926,373,2131,092,48311,503,92929,134,733بالصافي

205,372205,372–––––استثمار في شركة زميلة

634,780634,780–––––استثمارات عقارية

14,868,60214,875,838––––7,236موجودات أخرى

960,096960,096–––––ممتلكات ومعدات، بالصافي

136,866,83628,996,0683,097,34419,872,87546,935,57829,234,594265,003,295مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

822,1215,177,129––3,675,040457,433222,535أرصدة مستحقة للبنوك

653,6754,234,481––3,496,78683,875145أدوات مالية مشتقة

76,036,33715,624,42122,213,1526,962,243135,07742,107,156163,078,386ودائع العمالء

2,909,845–––1,027,214815,1291,067,502أوراق تجارية باليورو

40,555,195–16,282,111286,41028,5759,146,43114,811,668قروض

16,525,49616,603,319––––77,823مطلوبات أخرى

32,444,94032,444,940–––––حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
100,595,31117,267,26823,531,90916,108,67414,946,74592,553,388265,003,295الملكية

فجوة البنود داخل الميزانية 
–)63,318,794(3,764,20131,988,833)20,434,565(36,271,52511,728,800العمومية

فجوة البنود خارج الميزانية 
––7,257,4448,021,764)572,813(1,824,346)16,530,741(العمومية

مجموع فجوة حساسية أسعار 
–)63,318,794(11,021,64540,010,597)21,007,378(19,740,78413,553,146الفائدة

فجوة حساسية أسعار الفائدة 
––19,740,78433,293,93012,286,55223,308,19763,318,794المتراكم

يشمل صافي البنود غير المحّملة بالفائدة ضمن بند القروض والسلفيات للعمالء بشكل رئيسي مخصصات إنخفاض القيمة.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٤. 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 
المجموعة  بالتزامات  الوفاء  أجل  من  والدائمة  الكافية  السيولة  توفر 
حد  على  المتأّزمة  والظروف  العادية  الظروف  ظل  في  استحقاقها  عند 
بإلحاق أي ضرر بسمعة  سواء دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة 

المجموعة. 

آلية إدارة مخاطر السيولة
تقّبل  مدى  حول  اإلدارة  مجلس  من  معتمد  عمل  إطار  المجموعة  لدى 
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 
تضطلع  والمطلوبات.  الموجودات  لجنة  عنهم  نيابة  يوميًا  عليها  تشرف 
نسبة  ومراقبة  بتحديد  المجموعة  لدى  والمطلوبات  الموجودات  لجنة 
السيولة لضمان تمتع  إدارة  بانتظام سياسات  تراجع وتعاير  السيولة، كما 
تعمل  استحقاقها.  عند  بالتزاماتها  الوفاء  من  يمكنها  بوضع  المجموعة 
التنظيمية  بالتوجيهات  البنك  التزام  إستمرار  ضمان  على  كذلك  اللجنة 

وإرشادات السياسة الداخلية حول مخاطر السيولة.

عليها من  الرقابة  المجموعة مع  داخل  السيولة  إدارة مخاطر  تدار عملية 
قسم الخزينة وتشمل ما يلي:

مراقبة وضع السيولة بصورة يومية وأسبوعية وشهرية. ويقتضي ذلك   •
من  والتأكد  الخارجة   / الداخلة  المستقبلية  النقدية  بالتدفقات  التنبؤ 

قدرة المجموعة على الوفاء بالتدفقات النقدية المطلوبة. 

القيام باختبار ضغط السيولة بانتظام في ضوء مجموعة متنوعة من   •
التصّورات التي تغطي كل ظروف السوق الطبيعية واألكثر شدة مع 

وضع منّبهات واضحة المعالم واقتراح اإلجراءات الالزمة.

إلى  السلفيات  “نسبة  مثل  السيولة  لنسب  المنتظم  االمتثال  ضمان   •
مصرف  عن  الصادرة  السيولة”  تغطية  “نسبة  و  المستقرة”  الموارد 
داخليًا  المعتمدة  اإلدارة  وتدابير  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات 

لمخاطر السيولة.  

مراقبة نسبة مخاطر السيولة لصافي مصادر التمويل المستقرة وفقًا   •
لـ بازل 3 وذلك كقياس لضغط السيولة طويلة األجل والمحافظة على 

النسبة لتبقى أعلى من النسبة المعتمدة من اإلدارة..

والذي  البنك  مستوى  على  السيولة  ضغط  باختبار  بانتظام  القيام   •
والمنتظم.  الفردي  الضغط  ظروف  تحت  السيولة  متطلبات  يفترض 
يشمل اختبار الضغط على نطاق واسع محفزات السيولة المتنوعة مثل 
تصنيف  خفض  الكبرى،  المحلية  البنوك  أحد  إفالس  العملة  ربط  فك 

االئتمان باإلضافة إلى تحليل ضغط التدفق النقدي العادي.

وضعت المجموعة سقفًا داخليًا لنسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 
حيث ينبغي أاّل تزيد عن المعدل 1:1 بين:

قيمة القروض والسلفيات باإلضافة إلى قيمة اإليداعات لدى البنوك   -
األخرى لفترة متبقية تزيد عن ثالثة شهور.

بفترة  الحرة  الخاصة  األموال  تشمل  التي  المستقرة  الموارد  قيمة   -
والتسهيالت  الثابتة  العمالء  وإيداعات  شهور  ستة  عن  تزيد  متبقية 

النقدية االحتياطية. 

يتماشى ما ورد أعاله مع تعريف نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 
كما هو محدد من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

كما تقوم المجموعة بمراقبة نوعية مصادر التمويل بدقة ووضع التدابير 
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 وحقوق الملكية.  •

تمويل العمليات الكبيرة إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.  •

المطلوبات  إجمالي  إلى  المصرفية(  الودائع  )تأمين  التوفير  حسابات   •
وحقوق الملكية.

تمويل األنشطة األساسية إلى ودائع العمالء.  •

تمويل االنشطة الخارجية إلى إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.  •

السيولة  لمخاطر  المبكر  اإلنذار  مؤشرات  من  العديد  المجموعة  أنشأت 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المركزي  البنك  متطلبات  مع  تماشيًا 
وتراقب بشكل منتظم. بعض مؤشرات اإلنذار المبكر الرئيسية وهي كما 

يلي:

خفض التصنيف االئتماني  •

انخفاض في سعر األسهم  •

توسيع مستويات تبادل عجز االئتمان   •

مخاطر تكاليف  األفراد والشركات   •

زيادة الطلب على الضمانات   •

واإلجراءات  اإلمتثال  عدم  لمتابعة  إدارة  بإنشاء  أيضا  المجموعة  قامت 
التصاعدية مع تحديد واضح للمهام والمسؤوليات.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أدوات إدارة السيولة
تتأكد المجموعة من خالل قسم الخزينة من وجود مصادر متنوعة للتمويل 
والمؤسسات،  والشركات  األفراد  من  للعمالء  المحلية  الودائع  تشمل 
وكذلك صناديق االستثمار السيادية الدولية والبنوك المركزية، إلى جانب 
الصادرة  المساندة  وااللتزامات  الدين  مثل سندات  األجل  التمويل طويل 

ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة األجل.

تصدرها  التي  المساندة  والقروض  الدين  سندات  آجال  أن  حين  في 
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   •
السندات  إصدار  برامج  بموجب  االقتراض  طريق  عن  وذلك  األجل 

العالمية متوسطة األجل.

حيث  من  العمل  ووحدات  المطلوبات  محفظة  جمود  مدى  مراقبة   •
الودائع الجامدة من خالل عملية تسعير تحويل األموال؛

تنويع االستثمار في األصول ذات القيمة السوقية العالية على المدى   •
للموجودات   3 بازل  توجيهات  مع  يتوافق  بما  المتوسط  أو  القصير 
المركزي  المصرف  لدى  اإليداع  كشهادات  الجودة  عالية  المالية 
التي يمكن أن يعاد شراؤها ضمن  الدرجة االستثمارية  والسندات من 

فترة قصيرة األجل، إلخ.

اإلمارات  مع مصرف  التسهيالت  بعض  البنك  لدى  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
خالل  لها  يتعرض  التي  السيولة  مخاطر  إلدارة  المركزي  المتحدة  العربية 

األوقات الحرجة وهي كالتالي:

النقدية  البنك  احتياطيات  بضمان  المكشوف  على  سحب  تسهيالت   •
بنسبة فائدة يومية بهامش 150 نقطة أساس.

بنسبة  النقدية  االحتياطيات  فوق  المكشوف  على  سحب  تسهيالت   •
فائدة يومية بهامش 300 نقطة أساس.

األوراق  في  االستثمار  سندات  بعض  مقابل  الشراء  إعادة  تسهيالت   •
المالية بنسبة فائدة إعادة شراء يومية.

يحق للبنك الحصول على تسهيالت إقراض هامشية أعلن عنها المصرف 
االقتراض من  البنك  اعتبارًا من مارس 2014، وبموجها يستطيع  المركزي 
اختبارات  البنك  يجري  المستحقة.  الضمانات  بتقديم  المركزي  المصرف 
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. 

يجب  التي  النقاط  تبين  التي  الوحدات  تمويل  خطة  بوضع  البنك  قام 
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 
األدوار  الوحدات  تمويل  خطة  تحدد  الكبيرة.  العمليات  أسواق  وتجميد 
والمسؤوليات بوضوح ويتم تحديثها مع ظروف السوق المتغيرة بواسطة 

لجنة الموجودات والمطلوبات.

المجموعة.  تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات  أدناه  الجدول  يلخص 
على  والمطلوبات  للموجودات  التعاقدية  االستحقاق  تواريخ  تحديد  تم 
أساس الفترة المتبقية بنهاية فترة التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي 
إليه تجربة  دون األخذ باالعتبار تواريخ االستحقاق الفعالة وفقًا لما تشير 

المجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة. 

ُتدرج األدوات المالية المشتقة )بخالف تلك المصنفة ضمن عالقة تحوط( 
أشهر”  ثالثة  من  “أقل  ضمن  المتاجرة  محفظة  ومطلوبات  وموجودات 
تدار على أساس  البنود ال  السيولة على هذه  العادلة. إن مخاطر  بقيمها 
بناًء  تسويتها  بغرض  بها  االحتفاظ  لعدم  نظرًا  المتبقية  االستحقاق  فترة 
على هذه الفترة حيث ستتم تسويتها في أغلب األحيان بالقيمة العادلة 
ضمن  المصنفة  المشتقات  أما  المتبقية.  االستحقاق  فترة  نهاية  قبل 
عالقة تحوط فتدرج بالقيمة العادلة بناًء على فترة االستحقاق المتبقية. 
ُتدرج إستثمارات األوراق المالية في األسهم والصناديق المشتركة والتي 

ليس لها تواريخ إستحقاق ضمن تصنيف “أكثر من 3 سنوات”.

السيولة  توفر  لضمان  اإلدارة  بواسطة  االستحقاق  تواريخ  مراقبة  تتم 
الكافية.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي: 

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 أشهر 
إلى  أقل من 
6 أشهر
ألف درهم

6 أشهر 
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة 
إلى أقل من 
3 سنوات
ألف درهم

أكثر من 
3 سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات

19,589,957–––18,671,707918,250نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي

19,627,076–10,761,1954,387,5462,812,8601,665,475ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

2,203,800––––2,203,800إيداعات الشراء العكسي

60,134––––60,134أوراق مالية بغرض المتاجرة

4,086,35912,83017,190142,421188,4474,447,247أدوات مالية مشتقة

6,246,8531,915,8412,531,63020,644,31921,023,59152,362,234استثمارات في أوراق مالية

23,176,9522,576,5711,914,53328,000,357110,757,349166,425,762قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

205,158205,158––––استثمار في شركة زميلة

576,671–576,671–––استثمارات عقارية

6,441,454754,3386,134,6731319,21613,349,694موجودات أخرى، بالصافي

982,605982,605––––ممتلكات ومعدات، بالصافي

71,648,45410,565,37613,410,88651,029,256133,176,366279,830,338مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

3,071,408–1,860,848168,993380,782660,785أرصدة مستحقة للبنوك

3,834,454244,77454,684206,7121,355,2875,695,911أدوات مالية مشتقة

125,393,29518,511,91029,727,3402,588,263433,049176,653,857ودائع العمالء

3,279,302––636,4182,202,480440,404أوراق تجارية باليورو

3,127,070813,7447,191,61610,660,26621,235,05343,027,749قروض

7,827,616535,7656,209,98310,536712,66815,296,568مطلوبات أخرى

32,805,54332,805,543––––حقوق الملكية

142,679,70122,477,66644,004,80914,126,56256,541,600279,830,338مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

–36,902,69476,634,766)30,593,923()11,912,290()71,031,247(فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

خارج الميزانية العمومية

1,123,4743,168,4802,222,9876,371,6994,067,00416,953,644ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء 
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 أشهر 
إلى  أقل من 
6 أشهر
ألف درهم

6 أشهر 
إلى أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة 
إلى أقل من 
3 سنوات
ألف درهم

أكثر من 
3 سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات

19,997,123––––19,997,123نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

7,230,5381,839,367825,4181,395,361161,27211,451,956ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

98,578––––98,578إيداعات الشراء العكسي

485,301––––485,301أوراق مالية بغرض المتاجرة

3,451,48343,02740,442111,484173,9283,820,364أدوات مالية مشتقة

7,747,9791,563,4841,962,81119,584,50418,332,87949,191,657استثمارات في أوراق مالية

20,037,2944,846,8702,389,39625,830,435110,178,235163,282,230قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

205,372205,372––––استثمار في شركة زميلة

634,780–634,780–––استثمارات عقارية

7,567,3943,376,7443,816,33578,12937,23614,875,838موجودات أخرى

960,096960,096––––ممتلكات ومعدات، بالصافي

66,615,69011,669,4929,034,40247,634,693130,049,018265,003,295مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

5,177,129––4,497,161457,433222,535أرصدة مستحقة للبنوك

3,405,79679,6784,996289,805454,2064,234,481أدوات مالية مشتقة

117,733,56415,628,84122,221,3796,962,243532,359163,078,386ودائع العمالء

2,909,845––1,027,214815,1291,067,502أوراق تجارية باليورو

5,012,959818,6771,468,73817,664,31415,590,50740,555,195قروض

453,86616,603,319–9,339,9853,010,6503,798,818مطلوبات أخرى

32,444,94032,444,940––––حقوق الملكية

141,016,67920,810,40828,783,96824,916,36249,475,878265,003,295مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

–22,718,33180,573,140)19,749,566()9,140,916()74,400,989(فجوة السيولة داخل الميزانية العمومية

خارج الميزانية العمومية

1,239,9091,549,256846,5544,916,6085,582,30614,134,633ضمانات مالية والتزامات غير قابلة لإللغاء 
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة في 31 ديسمبر 2018 و 2017 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.

القيمة 
المدرجة
ألف درهم

إجمالي 
التدفقات 
النقدية 
الصادرة
ألف درهم

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 أشهر 
إلى أقل من 
6 أشهر
ألف درهم

6 أشهر إلى
أقل من
سنة واحدة
ألف درهم

من سنة واحدة 
إلى أقل من 
3 سنوات
ألف درهم

أكثر من 3 
سنوات
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018

المطلوبات

–3,071,4083,202,6191,894,629173,046393,585741,359أرصدة مستحقة للبنوك

)82,982()1,614(5,695,9113,933,9663,599,517393,61425,431أدوات مالية مشتقة

176,653,857179,220,417126,742,47518,725,23530,562,0442,749,830440,833ودائع العمالء

––3,279,3023,303,973639,4142,222,137442,422أوراق تجارية باليورو

43,027,74979,408,4703,508,161980,0857,690,48811,700,47555,529,261قروض

231,728,227269,069,445136,384,19622,494,11739,113,97015,190,05055,887,112مجموع المطلوبات المالية

كما في 31 ديسمبر 2017

––5,177,1295,200,2184,504,333466,231229,654أرصدة مستحقة للبنوك

16,438172,611)108,720(4,234,4813,450,0143,220,854148,831أدوات مالية مشتقة

163,078,386165,019,265118,627,02415,753,96022,723,3547,361,768553,159ودائع العمالء

––2,909,8452,917,5721,028,726816,4371,072,409أوراق تجارية باليورو

40,555,19567,949,0725,339,338961,0851,847,67418,708,93941,092,036قروض

215,955,036244,536,141132,720,27518,146,54425,764,37126,087,14541,817,806مجموع المطلوبات المالية
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

45. 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، والتي يتم مراقبتها على أساس يومي. تم بيان 
حساسية مخاطر التقلب في أسعار العمالت في اإليضاح رقم 46. يمثل المركز خارج الميزانية العمومية القيمة االسمية لمقايضات العمالت األجنبية، 
عقود الصرف اآلجلة وخيارات العمالت الخ.، التي تظل قائمة ضمن محفظة المتاجرة والتحوط لدى المجموعة في تاريخ التقرير. مبين أدناه تحلياًل 

لتركيزات العمالت في بيان المركز المالي للمجموعة:

درهم إماراتي
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

يورو
ألف درهم

فرنك 
سويسري
ألف درهم

جنيه استرليني
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2018

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، 
55,24619,589,957––13,996,9705,537,72318بالصافي

ودائع وأرصدة مستحقة من 
1,512,67215,867,9651,334,60118,766560,819332,25319,627,076البنوك، بالصافي

2,203,800––––2,203,800–إيداعات الشراء العكسي

60,134––––60,134–أوراق مالية بغرض المتاجرة

131,0384,447,247––1,144,0713,172,08157أدوات مالية مشتقة

1,663,01552,362,234––225,83545,067,8495,405,535استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات للعمالء، 
579,977166,425,762––137,087,27528,513,778244,732بالصافي

205,158–––––205,158استثمار في شركة زميلة

576,671–––––576,671استثمارات عقارية

1,560,12611,215,85595,4124,1257,192466,98413,349,694موجودات أخرى، بالصافي

4,821982,605––––977,784ممتلكات ومعدات، بالصافي

157,286,562111,639,1857,080,35522,891568,0113,233,334279,830,338مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

9709,4053,071,408–909,5631,412,85139,580أرصدة مستحقة للبنوك

108,9685,695,911––2,447,4173,139,379147أدوات مالية مشتقة

112,520,17446,968,5851,229,39522,074596,54315,317,086176,653,857ودائع العمالء

3,279,302–224,587–2,338,833715,882–أوراق تجارية باليورو

37,652,000470,2111,321,141163,9443,420,45343,027,749–قروض

4,143,59710,542,67182,5652,7979,974514,96415,296,568مطلوبات أخرى

32,805,543––––)799,203(33,604,746حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
153,625,497101,255,1162,537,7801,346,012995,05720,070,876279,830,338الملكية

–)16,837,542()427,046()1,323,121(3,661,06510,384,0694,542,575صافي مركز الميزانية العمومية

صافي المركز خارج الميزانية 
–1,167,610290,57915,943,473)4,573,608()22,257,723(9,429,669العمومية

صافي المركز المفتوح للصرف 
–)894,069()136,467()155,511()31,033()11,873,654(13,090,734األجنبي
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

درهم إماراتي
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

يورو
ألف درهم

فرنك سويسري
ألف درهم

جنيه استرليني
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2017

الموجودات

46,97119,997,123––14,504,7515,445,259142نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من 
2,063,4387,436,7611,612,66942,87730,410265,80111,451,956البنوك، بالصافي

98,578––––98,578–إيداعات الشراء العكسي

485,301––––485,301–أوراق مالية بغرض المتاجرة

128,1533,820,364––1,150,1912,540,3591,661أدوات مالية مشتقة

1,894,61449,191,657––259,78241,220,0695,817,192استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات للعمالء، 
7726,803163,282,230–139,715,29322,771,46068,667بالصافي

205,372–––––205,372استثمار في شركة زميلة

634,780–––––634,780استثمارات عقارية

1,564,08913,052,772115,8704,7805,282133,04514,875,838موجودات أخرى

5,385960,096––––954,711ممتلكات ومعدات، بالصافي

161,052,40793,050,5597,616,20147,65735,6993,200,772265,003,295مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

5,963170,9215,177,129–1,597,9363,355,21547,094أرصدة مستحقة للبنوك

25118,3284,234,481–1,581,0962,534,631401أدوات مالية مشتقة

102,099,12945,936,1791,503,25634,570737,66412,767,588163,078,386ودائع العمالء

2,909,845–470,836–1,159,8431,279,166–أوراق تجارية باليورو

3,406,07440,555,195–36,151,149317,227680,745–قروض

50,55916,603,319–4,761,74011,747,42838,6514,941مطلوبات أخرى

32,444,940––––32,243,751201,189حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
142,283,652101,085,6343,185,795720,2561,214,48816,513,470265,003,295الملكية

–)13,312,698()1,178,789()672,599(4,430,406)8,035,075(18,768,755صافي مركز الميزانية العمومية

صافي المركز خارج الميزانية 
–698,926990,0994,960,226)6,637,655()1,809,604(1,798,008العمومية

صافي المركز المفتوح للصرف 
–)8,352,472()188,690(26,327)2,207,249()9,844,679(20,566,763األجنبي
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٦. إطار عمل مخاطر السوق، القياس واإلدارة
السوق،  لمخاطر  رئيسي  بشكل  أنشطتها  خالل  من  المجموعة  تتعرض 
وهي والمخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة 
وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع والفروق 
المركز االئتماني للمدين / الجهة  بالتغيرات في  االئتمانية )غير المتعلقة 
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.

القيمة  في  بالتقلب  المتعلقة  المخاطر  هي  الفائدة  أسعار  مخاطر   •
العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات 

في أسعار الفائدة السوقية.

مخاطر العمالت هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو   •
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 

صرف العمالت األجنبية.

القيمة  في  بالتقلب  المتعلقة  المخاطر  هي  األخرى  األسعار  مخاطر   •
العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات 
في أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار الفائدة أو 
نتيجة  التغيرات  هذه  كانت  سواء  األجنبية(،  العمالت  صرف  مخاطر 
عوامل خاصة بأداة مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عوامل لها 

تأثير على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.

المحفظة  أساس  على  السوق  لمخاطر  تعرضها  بين  المجموعة  تفصل 
التجارية والمحفظة المصرفية على النحو التالي:  

مخاطر السوق الناشئة من المحفظة التجارية
التعامالت  وتشمل  المجموعة،  خزينة  قبل  من  التداول  تعامالت  تدار 
جنب  إلى  جنبًا  التجاري،  المركز  واحتالل  السوق  في  الدخول  عن  الناشئة 
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
تنفيذ  من  المصرفية  بالمحفظة  المتعلقة  السوق  مخاطر  تنشأ 
وخدماتها  ومنتجاتها  المجموعة  ألعمال  األساسية  االستراتيجيات 
الفائدة  أسعار  مخاطر  ظهور  إلى  دائمًا  يؤدي  مما  لعمالئها،  المقدمة 
ومراكز العمالت المفتوحة التي يحاول بالبنك أن يديرها من خالل المراكز 
االستراتيجية التي تعمل على التخفيف من المخاطر المتأصلة الناجمة عن 

هذه المراكز.

بغرض  بها  يحتفظ  ال  التي  األدوات  جميع  المصرفية  المحفظة  تتضمن 
استثمارات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  ويشمل  فيها،  المتاجرة 
المدرجة  والسلفيات  والقروض  للبيع،  المتاحة  األدوات  في  المجموعة 
والموجودات  التحوط  في  المستخدمة  والمشتقات  المطفأة،  بالتكلفة 

المالية األخرى المحتفظ بها على المدى الطويل. 

يمكن أن تنجم هذه التعرضات من عدة عوامل تشمل على سبيل المثال 
خارج  واألدوات  والمطلوبات  الموجودات  فجوة  تسعير  إعادة  الحصر  ال 
معدالت  منحنيات  وشكل  مستوى  في  والتغيرات  العمومية  الميزانية 

الفائدة في السوق. 

تحديد المخاطر وتصنيفها
السوق  مخاطر  سياسات  اعتماد  واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  لجنة  تتولى 
األعمال مسؤولة بشكل شامل عن  إن جميع قطاعات  المجموعة.  لدى 
منها.  والتحقق  التنظيمية  وحداتها  في  الكامنة  السوق  مخاطر  تحديد 
يتم عقد اجتماعات بشكٍل منظم بين فريق إدارة مخاطر السوق ورؤساء 
الوحدات المعّرضة للمخاطر لمناقشة وتحديد مدى التعّرض للمخاطر في 

سياق بيئة السوق.

إدارة مخاطر السوق
القيمة  تحليل  أساس  على  للمخاطر  سقوف  بوضع  اإلدارة  مجلس  قام 
للقيمة  الضغط  واختبار  للخطر(،  المعرضة  )القيمة  للمخاطر  المصاحبة 
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.

مستقلة  وحدة  قبل  من  وتراَقب  وتَدار  وتقاس  السوق  مخاطر  د  تحدَّ
لمراقبة المخاطر. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من التقلبات 
ومجلس  العليا  اإلدارة  حصول  وكذلك  التشغيلي،  األداء  على  المؤثرة 
اإلدارة والجهات الرقابية على صورة حقيقية حول مخاطر السوق المتعلقة 

بالمجموعة.

التي  واالئتمان  للمخاطر  اإلدارة  لجنة  السوق  مخاطر  إدارة  على  تشرف 
تضطلع بالمهام التالية:

وضع إطار شامل لسياسة تقييم السوق مقارنة باألسواق األخرى؛   •

وضع إطار شامل لسياسة مخاطر السوق؛  •

القياس والمتابعة والمراقبة المستقلة لمخاطر السوق؛   •

تحديد سقوف المخاطر ومراقبتها؛ و  •

منهجية فعالية التحوط  •

قياس المخاطر
ال  بأنه  علمًا  السوق،  مخاطر  لقياس  المستخدمة  األدوات  أدناه  مبين 
توجد وسيلة قياس واحدة تعكس جميع نواحي مخاطر السوق. تستخدم 
تحليل  بينها  من  إحصائية،  وغير  إحصائية  مختلفة،  قياسات  المجموعة 

الحساسية.
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المقاييس اإلحصائية للمخاطر 
المستقبلية  الحركات  الناجمة عن  الخسارة  بقياس خطر  المجموعة  تقوم 
باستخدام  والتقلبات  واألسعار  السوق  معدالت  في  المحتملة  السلبية 
للمخاطر  المصاحبة  القيمة  تحليل  إن  للمخاطر.  المصاحبة  القيمة  أسلوب 
الذي تقوم به المجموعة هو عبارة عن تقدير باستخدام مستوى ثقة يبلغ 
مراكز  بقيت  إذا  تجاوزها  يتوقع  ال  التي  المحتملة  للخسارة  بالنسبة   %99
السوق الحالية مستقرة بدون تغيير لمدة يوم واحد. يشير استخدام هذا 
ناتج  عن  الزائدة  المحتملة  اليومية  الخسائر  أن  إلى  الثقة  من  المستوى 
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. 

االستثمارية  المحافظ  مخاطر  للمخاطر  المصاحبة  القيمة  تحليل  يمثل 
بنهاية يوم العمل، وقد تختلف مستويات الخطر أثناء اليوم الواحد عن تلك 
المستويات المرصودة بنهاية اليوم. ومع ذلك، فقد تختلف نتائج المتاجرة 
توفر مؤشرًا  الحساب ال  التحليل، خاصة وأن طريقة  الفعلية عن حسابات 

مجديًا عن األرباح والخسائر في ظروف السوق المتأزمة.  

باختبار  المجموعة  تقوم  أعاله،  إليها  المشار  التحليل  وللتغلب على قيود 
يومي  أساس  على  المتوقع  والعجز  للخطر  المصاحبة  للقيمة  الضغط 
للقيمة  الضغط  تحليل  إن  الثقة.  سقف  عن  الخارجة  المخاطر  لمراقبة 
المصاحبة للخطر هو نفس تحليل القيمة المصاحبة للخطر ولكن من خالل 
قياس الضغط المالي لسنة واحدة بداًل من السنة السابقة كما هو الحال 

في تحليل القيمة المصاحبة للخطر.

إن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر لدى المجموعة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر هو كالتالي:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

القيمة المصاحبة للمخاطر يوميًا 
 )بنسبة 99% - لمدة يوم واحد(

)10,786()5,496(الخطر اإلجمالي

)9,423()6,621(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 المجموعة 
ومقاييس الخطر للتأكد من أن عملية المتاجرة تتفق مع السقوف المحددة 
تعّرضات  عن  تفصيلية  معلومات  التدابير  هذه  توفر  الخطر.  تقّبل  لدرجة 

المجموعة لمخاطر السوق. 

يتم التحقق من تقييمات السوق المستقلة / مقاييس الخطر عن طريق 
الصحيح.  النحو  على  قياسها  من  للتأكد  وذلك  السوق،  مخاطر  وحدة 
ومراقبة  لمتابعة  الخطر  لمقاييس  األول  التصنيف  المجموعة  تستخدم 
ومعامل  دلتا  معامل  احتساب  يتم  يومي.  أساس  على  السوق  مخاطر 
مطابقتهما  وتتم  يوميًا  األجنبي  والصرف  الفائدة  أسعار  من  لكل  فيغا 
مع السقف المقرر لهما. لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف محددة 
لمعامل دلتا ومعامل فيغا بحيث تمثل هذه السقوف مستويات مقبولة 

من المخاطر عند إدارة المحفظة التجارية.

تحليل الحساسية

المصاحبة  القيمة  تحليل  في  المتأصلة  القيود  على  التغلب  أجل  من 
تقوم  أعاله،  اإلحصائية  المقاييس  قسم  ضمن  مبّين  هو  كما  للمخاطر 
الحساسية يوميًا  المالي / تحليل  الضغط  اختبارات  بإجراء  أيضًا  المجموعة 
الثقة  فترات  عن  الخارجة  الظروف  لمحاكاة  االستثمارية  محفظته  على 
االعتيادية بهدف تحليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن أحداث السوق 
تقارير  رفع  يتم  الوقت.  ذات  في  المقبولة  ولكن  الظهور  نادرة  القصوى 
لدى  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  إلى  المالي  الضغط  اختبارات  بنتائج 

المجموعة لدراستها.

مخاطر العمالت

يوضح الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة التجارية 
صرف  أسعار  مستوى  في  والفورية  االفتراضية  بالتغيرات  والمصرفية 
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:

20182017

النسبة المئوية 
للتغيرات في أسعار 

صرف العمالت
%5+
ألف درهم

%5-
ألف درهم

%5+
ألف درهم

%5-
ألف درهم

دوالر أمريكي - 
1,689900498)207(دوالر أسترالي  

23,847)5,229(24,965)15,493(يورو - دوالر أمريكي 

جنيه استرليني - 
2,5402,753)914(1,182دوالر أمريكي 

دوالر أمريكي - ين 
1,47481,0631,665ياباني

دوالر أمريكي - 
527999)133(2,303فرنك سويسري

دوالر أمريكي - 
11,918)10,783(6,991)13,762(روبية هندية

مخاطر أسعار الفائدة - المحفظة التجارية

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

الموحد للمجموعة:

التغير النسبي في حركات أسعار الصرف الفورية لكافة الفترات كالتالي:

20182017

+25 نقطة 
أساس
ألف درهم

-25 نقطة 
أساس
ألف درهم

+25 نقطة 
أساس
ألف درهم

-25 نقطة 
أساس
ألف درهم

)27,274(10,71329,424)3,941(درهم إماراتي

42,262)24,052(466)110(دوالر أمريكي
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مخاطر أسعار الفائدة – المحفظة المصرفية
يبين الجدول التالي مدى تأثر التقييمات العادلة في المحفظة غير التجارية 
ثبات  مع   – الفائدة  أسعار  مستوى  في  والفورية  االفتراضية  بالتغيرات 
عوامل مخاطر السوق األخرى – التي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل 

الموحد للمجموعة:

20182017

+25 نقطة 
أساس
ألف درهم

-25 نقطة 
أساس
ألف درهم

+25 نقطة 
أساس
ألف درهم

-25 نقطة 
أساس
ألف درهم

حساسية صافي 
)59,187(59,187)107,807(107,807إيرادات الفوائد

المفترضة  التغيرات  أثر  يمثل  الموحد  الدخل  بيان  الحساسية على  تأثير  إن 
على  بناًء  واحدة،  لسنة  الفوائد  إيرادات  صافي  على  الفوائد  أسعار  في 
فائدة  بأسعار  المحّملة  التجارية  غير  المالية  والمطلوبات  الموجودات 

متغيرة، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.  

٤7. إدارة مخاطر التشغيل

أو  قصور  عن  الناجمة  بالخسارة  المتعلقة  المخاطر  هي  التشغيل  مخاطر 
فشل العمليات الداخلية والموظفين واألنظمة أو عن األحداث الخارجية. 
يمكن أن تنشأ مخاطر التشغيل من جميع العمليات واألنشطة التجارية التي 
تزاولها المجموعة والتي يمكن على األرجح أن تتعرض المجموعة من خاللها 
لخسائر كبيرة، محتملة، دعاوي قانونية، انتقادات تنظيمية وأضرار بالسمعة. 
من  منّظمة  مجموعة  خالل  من  التشغيلية  مخاطرها  المجموعة  تدير 
اإلجراءات اإلدارية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر: تحديد المخاطر 
من خالل تحليل العمليات النهائية ضمن المجموعة، تقييم المخاطر ضمن 
الرقابة  إستراتيجيات  تنفيذ  ومتبقي،  متأصل  أساس  على  العمليات  تلك 
على  التشغيلية  المخاطر  إدارة  عمل  إطار  يستند  ومتابعتها.  منها  والحد 
عدد من العناصر التي تضمن للمجموعة إدارة مخاطره التشغيلية وتقييمها 
بفاعلية وقياس مقدار رأس المال الذي يتعين على المجموعة االحتفاظ به 

الحتواء أي خسائر محتملة ناتجة عن المخاطر التشغيلية.

إن هذا اإلطار يقوم على فكرة من ثالثة خطوط للدفاع:

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

ومن ثم معالجة السبب الجذري لإلخفاقات.

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

اإلدارة العليا ولجنه المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.   

باعتبارها خط الدفاع الثالث، تقدم وظيفة التدقيق الداخلي مزيدا من   •
المراجعة المستقلة لعمليات إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة وأنظمتها 

وضوابطها ويتم رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة ولجنة اإلدارة العليا.

٤٨. األرصدة بالعملة األجنبية

الهندية  بالروبية  الهند  دولة  في  بها  المحتفظ  الصافية  الموجودات  إن 
تعادل 212.871 ألف درهم )31 ديسمبر 2017 - 231.771 ألف درهم( وتخضع 

لقوانين مراقبة النقد في الهند.

٤٩. األنشطة االئتمانية

االئتمانية  الصناديق  موجودات  صافي  بلغ   ،2018 ديسمبر   31 في  كما 
المدارة من قبل المجموعة ما قيمته 2.504.545 ألف درهم )31 ديسمبر 

2017 – 2.507.245 ألف درهم(.
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50. الشركات التابعة
موضح أدناه قائمة بأهم الشركات التابعة للبنك:

نسبة الملكية

التأسيس

األنشطة الرئيسيةالبلدالسنةاسم الشركة التابعة

الوساطة في تجارة األدوات المالية واألسهم.اإلمارات العربية المتحدة1002005%أبوظبي التجاري لألوراق المالية ذ.م.م

إدارة العقارات واالستشارات العقارية.اإلمارات العربية المتحدة1002005%شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م

االستثمارات المالية.اإلمارات العربية المتحدة1002005%شركة أبوظبي التجاري للحلول المالية ذ.م.م 

االستثمارات المالية.اإلمارات العربية المتحدة1002005%شركة أبوظبي التجاري للخدمات االستثمارية ذ.م.م

االستثمارات المالية.اإلمارات العربية المتحدة1002006%كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م 

تطوير العقارات.اإلمارات العربية المتحدة1002006%شركة أبوظبي التجاري لتطوير للعقارات ذ.م.م )*(

الخدمات الهندسية.اإلمارات العربية المتحدة1002007%شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م 

أنشطة تمويل الخزينة.جزر الكايمان1002008%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 الكايمان%1002008

أنشطة أمناء اإلستثمار.جزيرة مان2008حصة مسيطرةبنك أبوظبي التجاري ال تي آي بي )آي أو ام( ليمتد

إستشارات عقارية.اإلمارات العربية المتحدة1002008%بنك أبوظبي التجاري لالستشارات العقارية )*( )**(

مكتب تمثيل في المملكة المتحدة ووكيل المملكة المتحدة1002008%بنك أبوظبي التجاري )مكتب تمثيل المملكة المتحدة( المحدودة
خدمات.

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 اإلمارات العربية المتحدة%1002010
للمجموعة.

أنشطة أمناء اإلستثمار.البحرين99.752012%أد ان ايه سي فينتشرز ذ.م.م.

تخليص المعامالت والدعم اإلداري اإلمارات العربية المتحدة1002013%إتمام للخدمات ش.ذ.م.م
للمجموعة.

الخدمات الهندسية.قطر1002013%شركات أبوظبي التجاري ذ.م.م. )*( )**(

أنشطة تمويل الخزينة.جزر الكايمان1002014%أوميكرون كابيتال 

أنشطة تمويل الخزينة.جزر الكايمان1002016%بنك أبوظبي التجاري للهيكلة 1 )كايمان( المحدودة

أنشطة تمويل الخزينة.جزر الكايمان1002016%بنك أبوظبي التجاري للهيكلة 2 )كايمان( المحدودة

اإلستحواذ، تملك، إدارة وإستبعاد المشاركات لوكسمبورغ1002018%الخدمات المشتركة )اس ايه آر ال(
والمصالح.

إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.اإلمارات العربية المتحدة1002018%بنك أبوظبي التجاري إلدارة األصول المحدودة

)*(غير عاملة

)**(قيد التصفية
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٥١. 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:

العربية  اإلمارات  مصرف  عن  الصادرة  المال  رأس  بمتطلبات  االلتزام   •
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 
العربية المتحدة  بازل ومصرف اإلمارات  التوجيهية المقررة من قبل لجنة 

المركزي. 

تعميمه  بموجب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  المركزي  البنك  قام 
رقم 2017/60 بتاريخ 2 مارس 2017، بإبالغ جميع البنوك العاملة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة االمتثال للوائح بازل 3 اعتباًرا من 1 فبراير 2017. 
وتم إصدار اللوائح لضمان االمتثال لبازل 3 معيار رأس المال الذي وضعته 

.)BCBS( لجنة بازل المعنية باإلشراف المصرفي

لدولة  المركزي  البنك  أصدر  السوق،  ومخاطر  اإلئتمان  لمخاطر  بالنسبة 
الموحدة،  المقاربة  لتطبيق  توجيهية  مبادئ  المتحدة  العربية  اإلمارات 
والبنوك مطالبة لالمتثال لها وإعداد تقاريرها بموجب متطلبات الدعامة 
من  اعتبارًا   )ICAAP( المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية   - الثانية 
مارس 2010. أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فقد منح مصرف اإلمارات 
المؤشرات  مقاربة  باستخدام  للبنوك  الخيار  المركزي  المتحدة  العربية 
األساسية أو المقاربة الموحدة. وقد اختارت المجموعة المقاربة الموحدة. 

يستخدم البنك حاليًا المنهج التالي إلعداد التقارير وفقًا للدعامة األولى:

احتساب  في  الموحدة  المقاربة  المجموعة  تستخدم  االئتمان:  مخاطر 
باستخدام  المنهج  هذا  يسمح  االئتمان.  لمخاطر  الرأسمالية  متطلباتها 
االئتماني، متى  التصنيف  المحددة من قبل وكاالت  الخارجية  التصنيفات 
من  الخطر  وزن  تحديد  يتم  المناسبة.  الخطر  أوزان  لتحديد  متاحة،  كانت 
خالل فئة الموجودات والتصنيف الخارجي للطرف المقابل. يتضمن صافي 
التعرض من خارج الميزانية العمومية بعد تطبيق عوامل التحويل االئتماني 

ومخففات مخاطر االئتمان. 

مخاطر السوق: تستخدم المجموعة المقاربة الموحدة بالنسبة لمتطلبات 
رأس المال التنظيمية الخاصة بمخاطر السوق.

المال  رأس  بازل 3 على تخصيص جزء من  اتفاقية  تنص  التشغيل:  مخاطر 
لتغطية مخاطر التشغيل، وذلك باستخدام ثالثة مستويات متقدمة أخرى. 
نسبة  يمثل  األساسي  المؤشر  إطار مقاربة  المطلوب في  المال  رأس  إن 
الموحدة  المقاربة  ظل  في  أنه  حين  في  اإليرادات،  إجمالي  من  بسيطة 
يمثل نسبة واحدة من ثالث نسب مختلفة من إجمالي اإليرادات التشغيلية 
ضمن كل نشاط من األنشطة اإلئتمانية المحددة. يستخدم كال األسلوبين 
المجمعة  تبنت  لقد  األخيرة.  الثالث  المالية  للسنوات  اإليرادات  متوسط 

المقاربة الموحدة في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل.

)عملية   ICAAP الشاملة  السنوية  الوثيقة  بإعداد  أيضًا  المجموعة  تقوم 
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.

أو  الطويلة  االستراتيجيات  خالل  من  المال  رأس  بإدارة  المجموعة  تقوم 
للبيئة  الواجبة  العناية  إيالء  مع  التنظيمية  والمتطلبات  األجل  القصيرة 

التنظيمية واالقتصادية والتجارية التي يزاول فيها البنك نشاطه.

دائمًا  ويهدف  المال  رأس  على  العائد  تعظيم  إلى  المجموعة  تسعى 
وتلبي  األعمال  تطوير  تدعم  قوية  رأسمالية  قاعدة  على  المحافظة  إلى 

متطلبات رأس المال التنظيمي في جميع األوقات.
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هيكل رأس المال

وفقًا لمقررات بازل 3، يتكون مجموع رأس المال النظامي مما يلي: 

أ( الشق األول من رأس المال والذي يتألف من:

)١( الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية، و

)٢( الشق األول من رأس المال اإلضافي.

ب( الشق الثاني من رأس المال.

المال  رأس  يشمل  العادية  الملكية  حقوق  مال  رأس  من  األول  الشق 
قانونية،  احتياطيات  مستبقاة،  أرباح  األسهم،  إصدار  عالوة  المدفوع، 
األخرى  االحتياطات  اآلخر،  المتراكم  الشامل  الدخل  نظامي،  احتياطي 

المدرجة وحقوق األقلية.

يتم تطبيق التعديالت التنظيمية التالية في إحتساب الشق األول من رأس 
مال حقوق الملكية العادية:

)١( الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى؛

)٢( احتياطي تحوط التدفق النقدي؛

)3( الموجودات والمطلوبات المحددة لمخصصات التقاعد؛

)٤( أسهم الخزينة

الشق األول من رأس المال اإلضافي يتكون من أدوات مؤهلة إلدراجها 
في الشق األول من رأس المال اإلضافي )الفقرة 55 من اتفاقية بازل 3(.

الشق الثاني من رأس المال يشمل المخصصات اإلجمالية وفقًا لمقررات 
حقوق  أدوات  المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  وأنظمة  بازل 
الملكية المستمرة الصادرة عن البنك أو الشركات التابعة له وغير المدرجة 
في الشق األول والعالوة واألدوات المؤهلة إلدراجها في الشق الثاني 
المال  رأس  أدوات  الملكية(  حقوق   / )الدين  المختلطة  المال  رأس  من 

والقرض الثانوي ألجل.

 تخصيص رأس المال
إن تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة يعتمد، إلى حٍد كبير، 
المخصص.  المال  رأس  من  المحققة  للعائدات  األمثل  االستخدام  على 
يستند مقدار رأس المال المخصص لكل عملية أو نشاط في المقام األول 
على رأس المال التنظيمي واستراتيجية العمل لدى المجموعة، ولكن في 
المتفاوتة  الدرجات  التنظيمية جميع  المتطلبات  الحاالت ال تعكس  بعض 
للمخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة. وفي مثل هذه الحاالت، قد يتم 
المتباينة،  المخاطر  مجموعات  يعكس  بما  المال  رأس  متطلبات  تعديل 
ويتوقف ذلك على المستوى اإلجمالي لرأس المال الالزم لدعم عمليات 
أو أنشطة معينة ال تندرج ضمن الحد األدنى المطلوب لألغراض التنظيمية. 
تجرى عملية تخصيص رأس المال للعمليات واألنشطة المحددة من خالل 
التشغيل،  بمعزل عن مسؤولي  المالية  واالئتمان وقسم  المخاطر  قسم 
وتخضع عملية التخصيص للمراجعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات 

عند االقتضاء.

نسب كفاية رأس المال
النسب المحتسبة وفقًا لمقررات بازل 3 كالتالي:

 2018 
ألف درهم

 2017 
ألف درهم

الشق األول من رأس مال حقوق الملكية 
العادية 

5,198,2315,١98,٢3١رأس المال )إيضاح 21(

2,419,999٢,٤١9,999عالوة إصدار

7,659,3497,680,٤03احتياطيات أخرى )إيضاح 22(

14,010,929١3,١٢٤,950أرباح مستبقاة

الخصومات والتعديالت الرقابية

)١5,0٤0()18,800(الموجودات غير الملموسة )إيضاح 14( )*(

إحتياطي تحوط التدفق النقدي )إيضاح 
)*( )22)148,778()١5٢,٢96(

أسهم خطة حوافز الموظفين، بالصافي 
)5١,93٢()41,758()إيضاح 22( )*(

إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

٢6,9١٤)609,542(الشامل اآلخر )إيضاح 22(

مجموع الشق األول من رأس مال حقوق 
28,469,630٢8,٢3١,٢٢9الملكية العادية 

الشق األول من رأس المال اإلضافي

4,000,000٤,000,000سندات رأس المال )إيضاح 25(

خصم انتقالي من الشق األول من رأس 
)٢7,٤08(–المال اإلضافي )10 % لسنة 2017(

مجموع الشق األول من رأس المال 
4,000,0003,97٢,59٢اإلضافي

32,469,6303٢,٢03,8٢١مجموع الشق األول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال

2,359,353٢,٢١٢,76٢مخصص عام مؤهل

1,841,730٤,٢33,6١9سندات ثانوية )إيضاح 19(

خصم انتقالي من الشق الثاني من رأس مال 
)٢7,٤08(–)10 % لسنة 2017(

4,201,0836,٤١8,973مجموع الشق الثاني من رأس المال

36,670,71338,6٢٢,79٤مجموع رأس المال الرقابي

الموجودات المرّجحة بالمخاطر

188,748,218١77,0٢0,965مخاطر االئتمان

8,396,389١0,7١8,938مخاطر السوق 

15,262,739١٤,5٢9,٢٢9مخاطر التشغيل

212,407,346٢0٢,٢69,١3٢مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

نسبة الشق األول من رأس مال حقوق 
١3.96%13.40%الملكية

١.96%1.88%نسبة الشق األول من رأس المال اإلضافي

١5.9٢%15.28%نسبة الشق األول

3.١7%1.98%نسبة الشق الثاني

١9.09%17.26%نسبة كفاية رأس المال

)*( خصم انتقالي من الشق األول من رأس مال حقوق الملكية )80 % لسنة ٢0١7(
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المعنية  بازل  لجنة  أصدرت   ،)2011 يونيو  )المعدل في   2010 في ديسمبر 
باإلشراف المصرفي وثيقة بازل 3، وهي إطار نظام عالمي، لتعزيز المعايير 
المال  رأس  جودة  تحسين  إلى   3 بازل  وثيقة  تهدف  المال.  لرأس  الدولية 
الرقابي بشكل جوهري، وتقديم حد أدنى جديد لمتطلبات رأس مال حقوق 
المال  لرأس  األدنى  الحد  متطلبات   3 بازل  رفعت  كما  العادية.  الملكية 
لحماية  بمصدات  اإلحتفاظ  المصرفية  المؤسسات  على  يتعين  وعليه 
الحد  يتجاوز  برأسمال  اإلحتفاظ  خالل  من  الدورية  والتقلبات  المال  رأس 
المركزي قوانين  الرقابي. في فبراير 2017، أصدر مصرف اإلمارات  األدنى 
وأنظمة وتعاميم معززة بخصوص نظام كفاية رأس المال بموجب التعاميم 
أرقام 52 و 2017/60 التي قامت بتنفيذ اتفاقية بازل 3 في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

النظام  حماية  في  المتمثل  الكلي  لإلحتراز  األوسع  الهدف  ولتحقيق 
لمتطلبات  اإلئتمان، وباإلضافة  إجمالي  المفرط في  النمو  المصرفي من 
التقلبات  »مصد  بتطبيق  البنوك  إلزام  يتم  قد  المال،  رأس  حماية  مصد 
الدورية  التقلبات  مصد  متطلبات  مقابلة  البنوك  على  يجب  الدورية«. 
باستخدام الشق األول من رأس مال حقوق الملكية. وسيتراوح مستوي 
متطلبات مصد التقلبات الدورية ما بين صفر% - 2.5% من األصول المرجحة، 
وسيقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك بشأنه خالل فترة إخطار مالئمة. 
المؤسسات  بفشل  المتعلقة  المخاطر  من  وللحد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االمارات  لدولة  المركزي  المصرف  النظامية، قدم  األهمية  ذات  المحلية 
مصد البنوك المحلية ذات األهمية النظامية بنسبة 0.5%. تم ادراج بنك 
وعليه  النظامية  األهمية  ذات  المحلية  البنوك  كأحد  التجاري  أبوظبي 
اإلحتفاظ بمصد البنوك المحلية ذات األهمية النظامية بنسبة 0.5% من 

سنة 2019.

حتى تتمكن البنوك من مقابلة المعايير الجديدة، يتضمن اإلخطار ترتيبات 
انتقالية تبدأ من 1 يناير 2017 حتى 1 يناير 2019. تؤدي المتطلبات االنتقالية 
األهمية  ذات  المحلية  والبنوك  المال  رأس  حماية  مصدات  مرحلة  إلى 
النظامية على مدى 3 سنوات. كما في يناير 2019، سيتطلب من البنوك 
المرجحة  بالموجودات  المتعلقة  الجديدة  األدنى  الحد  بمتطلبات  الوفاء 

للمخاطر كما هو مذكور أدناه:

201720182019الترتيبات اإلنتقالية

الشق األول من رأس مال حقوق الملكية 
العادية بما في ذلك المصدات

- الشق األول من رأس مال حقوق 
7.00%7.00%7.00%الملكية العادية

2.50%1.88%1.25%- مصد حماية رأس المال

- مصد البنوك المحلية ذات األهمية 
0.50%0.38%0.25%النظامية

الشق األول من رأس مال حقوق الملكية 
العادية اإلضافي بما في ذلك 

10.00%9.25%8.50%المصدات

11.50%10.75%10.00%الشق األول

13.50%12.75%12.00%متطلبات الحد األدنى لرأس المال

موارد الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية

أموال المساهمين العاديين، التي تشمل العائدات التراكمية من إصدار  )أ( 
تندرج  الخزينة.  الصافية من أسهم  بقيمتها االسمية  العادية  األسهم 

هذه األدوات ضمن حصص الملكية في البنك وال تحمل أي التزامات.

)ب( االحتياطيات القانونية والتنظيمية:

االحتياطي النظامي: وفقًا للمادة 239 من القانون االتحادي لدولة   )1(
اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، يجب تحويل 10% من 
أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للبنك أن يقرر  صافي 
 %50 نسبة  االحتياطي  يعادل  عندما  السنوي  التحويل  هذا  وقف 
إلى  التحويل  يعد  لم  المدفوع.  المال  لرأس  االسمية  القيمة  من 
اإلحتياطي النظامي للسنة مطلوبًا حيث أن اإلحتياطي بلغ 50% من 

رأس المال المدفوع. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

رقم  االتحادي  القانون  من   82 للمادة  وفقًا  القانوني:  االحتياطي   )2(
من   %10 تحويل  يجب  للبنك،  األساسي  والنظام   1980 لسنة   10
للبنك أن يقرر  القانوني. ويجوز  إلى االحتياطي  أرباح السنة  صافي 
 %50 نسبة  االحتياطي  يعادل  عندما  السنوي  التحويل  هذا  وقف 
إلى  التحويل  يعد  لم  المدفوع.  المال  لرأس  االسمية  القيمة  من 
اإلحتياطي القانوني للسنة مطلوبًا حيث أن اإلحتياطي بلغ 50% من 
القيمة اإلسمية لرأس المال المدفوع. إن االحتياطي القانوني غير 

قابل للتوزيع.

االحتياطي العام واحتياطي الطوارئ:  )ج( 

االحتياطي العام: وفقًا للنظام األساسي للبنك، يجوز تحويل نسبة   )1(
إضافية من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي العام بناًء على توصية 
من مجلس اإلدارة. ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل السنوي 
لرأس  االسمية  القيمة  من   %25 نسبة  االحتياطي  يعادل  عندما 
المال المدفوع. وال يجوز استخدام هذا االحتياطي إال في األغراض 

المقترحة من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من المساهمين. 

المخاطر  الحتواء  الطوارئ  احتياطي  رصد  يتم  الطوارئ:  احتياطي   )2(
غير المتوقعة في المستقبل أو الحاالت الطارئة التي قد تنشأ عن 

المخاطر المصرفية العامة. 

على  الموزعة  غير  المتراكمة  األرباح  تمثل  المستبقاة:  األرباح   )3(
المساهمين واالحتياطيات األخرى المطلوبة. 
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بنك أبوظبي التجاري، شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

)د( تعديالت وإستقطاعات الرقابة:

)١( الشهرة 

الفّعال  بالجزء  اإلعتراف  يتم  النقدية:  التدفقات  تحوط  إحتياطي   )٢(
والمؤهلة  المصنفة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  للتغيرات 
وتراكمها  اآلخر  الشامل  الدخل  في  النقدية  التدفقات  كتحوطات 

في حقوق الملكية.

أسهم خطة حوافز الموظفين: يمنح البنك مدفوعات مبنية على   )٣(
يقوم  موظفيه.  إلى  الملكية  حقوق  بأدوات  ومسددة  األسهم 
البنك بشراء هذه األسهم لصالح موظفيه ويتم خصمها من رأس 

المال. 

إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   )٤(
القيمة  المتراكم في  التغير  الشامل اآلخر: - تشمل صافي  الدخل 
العادلة  بالقيمة  المقاسة  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة 
كان  إذا   ٪٤5 نسبة  على  وتقتصر  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من 

الرصيد موجبًا.

الشق األول من رأس المال اإلضافي – موارد رأس المال

بحكومة  المالية  دائرة  اكتتبت   ٢009 فبراير  في  المال:  رأس  سندات  )أ( 
أبوظبي في السندات التنظيمية من الشق األول لرأس المال لدى بنك 
أبوظبي التجاري بمبلغ رئيسي قدره ٤.000.000 ألف درهم )»السندات«(. 
تعتبر هذه السندات غير حاملة لحقوق التصويت ودائمة وغير مجّمعة 
حسب  استردادها  ويكون  ثابت.  استرداد  تاريخ  لها  وليس  لألرباح 

اختيار البنك.

تشمل اإلستقطاعات من موارد الشق األول الموجودات غير الملموسة.

موارد الشق الثاني من رأس المال 

يقتصر  والسلفيات  القروض  قيمة  في  اإلجمالي  االنخفاض  مخصص  )أ( 
على نسبة ١.٢5٪ من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان. 

)ب( السندات الثانوية المؤهلة )إيضاح ١9(.

5٢. مساهمات اجتماعية
قامت المجموعة بالمساهمات االجتماعية التالية خالل السنة:

 2018 
ألف درهم

 ٢0١7 
ألف درهم

1,4975,560تبرعات

6,99812,371رعاية

8,49517,931مجموع المساهمات اإلجتماعية

5٣. دعاوى قضائية
في  ناشئة  مختلفة  قانونية  ودعاوى  إجراءات  في  طرفًا  المجموعة  تعد 
اإلجراءات  هذه  بنتائج  التنبؤ  يمكن  ال  إنه  وحيث  المعتاد.  العمل  سياق 
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. 

5٤. أحداث الحقة
االتحاد  وبنك  التجاري  أبوظبي  بنك  إدارة  مجلس  أقر   ،٢0١9 يناير   ٢9 في 

الوطني وأوصوا على المساهمين بدمج البنكين.

سيتم تنفيذ عملية الدمج المقترحة من خالل دمج قانوني، حيث يستلم 
مساهمو بنك اإلتحاد الوطني على 0.5966 سهم في بنك أبوظبي التجاري 
مقابل كل سهم محتفظ به من أسهم بنك االتحاد الوطني. ونتيجة لعملية 
الدمج، سوف يمتلك المساهمون في بنك أبوظبي التجاري حوالي ٪76 
من البنك المجمع بينما يمتلك المساهمون في بنك اإلتحاد الوطني تقريبًا 
٢٤٪. في التاريخ الفعلي للدمج، سيتم شطب أسهم بنك االتحاد الوطني 
البنك المجمع بالسجالت  المالية، وسيحتفظ  من سوق أبوظبي لألوراق 

القانونية لبنك أبوظبي التجاري.

باإلضافة إلى ذلك، وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك اإلتحاد 
لمصرف  المصدر  المال  رأس  من   ٪١00 على  باالستحواذ  وأوصوا  الوطني 
الهالل من قبل البنك المجمع من خالل إصدار سندات إلزامية التحويل إلى 
المساهم الوحيد لمصرف الهالل، مجلس أبوظبي لالستثمار. ستكون هذه 
السندات قابله للتحويل إلى ١١7.6٤7.058 سهم بعد عملية دمج أسهم بنك 

أبوظبي التجاري.

ومع ذلك، فإن عملية الدمج واالستحواذ تخضع لموافقة المساهمين في 
بنك أبوظبي التجاري، بنك االتحاد الوطني ومصرف الهالل في اجتماعات 

الجمعية العمومية لكل منهم وموافقة الجهات الرقابية ذات العالقة.
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