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 )غير مدقق( بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في    

 إيضاحات 

 2018 

  ألف درهم

2017 

 درهمألف 

      

 2,143,743  2.368.328  23 إيرادات الفوائد

 (734,257)  (810.729)  24 مصاريف الفوائد

 1.409.486  1.557.599   صافي إيرادات الفوائد

 246,373  302.966   تمويالت إسالميةمن إيرادات 

 (24,971)  (32.148)   توزيعات أرباح إسالمية

 221,402  270.818   اإلسالميةصافي إيرادات التمويالت 

 1,630,888  1.828.417   إجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية

 373,260  350.247  25 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 166,050  131.448  26 صافي إيرادات المتاجرة

 58,759  44.324  27 إيرادات أخرى من العمليات

 2,228,957  2.354.436   إيرادات العمليات

 (740,139)  (770.151)  28 مصاريف العمليات

 1,488,818  1.584.285   أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (386,384)  (380.294)  29 مخصصات انخفاض القيمة

 1.102.434  1.203.991   مخصصات انخفاض القيمة بعدأرباح العمليات 

 3,475  2.682   الحصة في ربح شركة زميلة

 1,105,909  1.206.673   قبل الضريبة األرباح

 (597)  373   ضريبة الدخل الخارجية (مصروف/ )دخل

 1,105,312  1.207.046   الفترة ربحصافي 

      

 0.20  0.22  30 للسهم الواحد )بالدرهم(والمخفض العائد األساسي 

 
 
 
 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشكل 
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 )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

    

 1,105,312  1,207,046 الفترة ربحصافي 

    

    بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي في                                بنود ي حتمل إعادة تصنيفها الحقا  

    

 9,809  (4,553) ( 21)إيضاح  فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية

 (16,053)  (131,169) (21إحتياطي تحوط التدفق النقدي)إيضاح  في صافي الحركة

 236,860  - (21)إيضاح في أوراق مالية في القيمة العادلة الستثمارات  صافي الحركة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  التي تم قياسهاالحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات الدين صافي 
 -  (180,200) (21)إيضاح  اآلخر الشامل

 (315,922)  230,616 

    الموجز الموحد المرحلي                                                بنود ال ي حتمل إعادة تصنيفها الحقا  في بيان الدخل 

ل بالقيمة العادلة من خال التي تم قياسها حقوق الملكيةالحركة في احتياطي إعادة تقييم أدوات صافي 
 -  (2,227) (21)إيضاح  اآلخر الدخل الشامل

    

 230,616  (318,149) للفترةاآلخر  الشامل )الخسارة(/ الدخل 

 1,335,928  888,897 إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشكل 
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 )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 
 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 

 
 

 رأس 
 المال

 
 

 عالوة 
 احتياطيات أخرى إصدار 

 أرباح 
 مستبقاة

 
 سندات 

 رأس المال
 

 إجمالي حقوق الملكية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       

 32,444,940 4,000,000 13,341,783 7,484,927 2,419,999 5,198,231                      )كما تم بيانه سابقا ( 2018يناير  1في  كما
 

 9م لتقارير المالية رقلتأثير التغير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي 
 (1,360,879) - (1,510,228) 149,349 - - (1-2 إيضاح)

 31,084,061 4,000,000 11,831,555 7,634,276 2,419,999 5,198,231 )معاد بيانه( 2018يناير   1كما في 

 1,207,046 - 1,207,046 - - - الفترةصافي ربح 

 (318,149) - - (318,149) - - للفترةالخسارة الشاملة األخرى 

 6,448 - - 6,448 - - (21حركات أخرى )إيضاح 

 (2,183,257) - (2,183,257) - - - مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح 

 (83,931) - (83,931) - - - (30قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 29,712,218 4,000,000 10,771,413 7,322,575 2,419,999 5,198,231 2018مارس  31كما في 

       

 30,350,885 4,000,000 11,295,372 7,437,283 2,419,999 5,198,231 2017يناير  1كما في 

 1,105,312 - 1,105,312 - - - الفترةصافي ربح 

 230,616 - - 230,616 - - للفترة اآلخر الدخل الشامل

 8,161 - 1,141 7,020 - - (21حركات أخرى )إيضاح 

 (2,079,292) - (2,079,292) - - - البنكمدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في توزيعات أرباح 

 (76,915) - (76,915) - - - (30قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 29,538,767 4,000,000 10,245,618 7,674,919 2,419,999 5,198,231 2017مارس  31في  كما

 
 

والتي درهم للسهم الواحد  0.42، بواقع 2017لسنة  ألف درهم 2.183.257بقيمة المقترحة نقدية الرباح األعلى توزيع وافق المساهمون  ،2018مارس  13جتما  الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ال       الحقا  
 من رأس المال المدفو (.   %40والتي تمثلدرهم للسهم الواحد  0.40ألف درهم، بواقع  2.079.292أنصبة أرباح بقيمة –2016لسنة من رأس المال المدفو  ) %42تمثل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشكل 
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 )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 

 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 2018 
 ألف درهم

2017 
 ألف درهم

   األنشطة التشغيلية
 1,105,909 1,206,673 قبل الضريبة  الربح

   :لـتعديالت 
 38,810 42,599 (28استهالك ممتلكات ومعدات، بالصافي )إيضاح 

 504,475 431,203 (29القيمة )إيضاح  مخصص إنخفاض
 (3,475) (2,682) الحصة في ربح شركة زميلة
 (13,400) (11,759) (12إطفاء خصومات )إيضاح 

 (407) 100 ( 27)إيضاح  في أوراق مالية األرباح من استبعاد استثمار)الخسائر(/ صافي 
 (270,128) (363,384) في أوراق مالية إيرادات فوائد على استثمار

 237,849 286,081 مصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية باليورو
 1,308 3,998 (26من أوراق مالية بغرض المتاجرة )إيضاح  لخسائراصافي 

 (20,480) (21,771) ( 9)إيضاح  مكاسب –الجزء غير الفعال من التحوطات 
 8,161 6,448 (21مصروف خطة حوافز الموظفين )إيضاح 

 1,588,622 1,577,506 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
 3,544,445 1,836,500 ، صافيفي األرصدة لدى البنوك المركزية نقص
 (6,625,855) (1,262,445) ، صافيالمستحقة من البنوكفي األرصدة  زيادة

 50,959 (63,966) في األدوات المالية المشتقةصافي الحركة 
 (211,886) (99,462) أوراق مالية بغرض المتاجرة مشترياتصافي 

 (1,841,348) (1,087,388) للعمالء، بالصافي زيادة في القروض والسلفيات
 (101,864) (124,583) ، بالصافياألخرىزيادة في الموجودات 

 (485,159) 629,366 البنوك إلىفي األرصدة المستحقة  )نقص(زيادة/ 
 6,919,289 3,802,909 زيادة في ودائع العمالء

 (217,075) 353,612 في المطلوبات األخرى / )نقص(زيادة

 2,620,128 5,562,049 صافي النقد من العمليات
 (1,306) - ضرائب خارجية مدفوعة

 2,618,822 5,562,049 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

   األنشطة االستثمارية
 3,731,691 8,865,329 في أوراق مالية عوائد من إسترداد/ استبعاد استثمار

 (11,444,256) (7,475,531) شراء إستثمار في أوراق مالية
 285,214 361,128 إستثمار في أوراق ماليةفوائد مستلمة من 

 9,450 10,284 شركة زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من 
 - 1,900 (13)إيضاح  إستبعاد إستثمارات عقارية

 (55,842) (25,534) صافي شراء ممتلكات ومعدات

 (7,473,743) 1,737,576 األنشطة االستثمارية (المستخدم فيمن/ ) صافي النقد

   األنشطة التمويلية
 (37,577) 191,892 في األوراق التجارية باليورو )النقص(الزيادة/ صافي

 6,271,495 10,278,156 صافي العوائد من القروض
 (6,634,745) (8,762,862) تسديد قروض

 (206,653) (84,798) المدفوعة على القروض واألوراق التجارية باليورو المقايضات/  الفوائدتكاليف 
 (2,079,292) (2,183,257) حقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 

 (76,915) (83,931) (30قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 (2,763,687) (644,800) التمويليةاألنشطة  صافي النقد المستخدم في

   
 (7,618,608) 6,654,825 النقد ومرادفات النقدفي  )النقص(الزيادة/ صافي 

   
 34,651,119 15,811,548 الفترةفي بداية  النقد ومرادفات النقد

 27,032,511 22,466,373  الفترةفي نهاية  النقد ومرادفات النقد

 
 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشكل 
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 )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 

 )تابع( 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 ومرادفات النقدالنقد 
 

 المدرج في بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي من المبالغ التالية: النقد ومرادفات النقديتألف 
 

 كما في  كما في   
 ديسمبر 31  مارس 31  

  2018  2017 

 مدقق  غير مدقق  

 درهمألف   ألف درهم    

 19,997,123  18,739,448  (5)إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 )باستثناء قروض وسلفيات  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 (6)إيضاح  (مستحقة للبنوك 

  
11,884,030  6,337,824 

 98,578  123,196  (7)إيضاح  إيداعات الشراء العكسي
 (5,177,129)  (4,702,866)  (8)إيضاح  أرصدة مستحقة للبنوك

  26,043,808  21,256,396 

 ،ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،                                      ناقصا : نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 أشهر 3 ألكثر مناستحقاق أصلية  بتواريخ – إيداعات الشراء العكسيو

  
 
(5,403,142)  (6,641,189) 

 1,196,341  1,825,707  أشهر 3ن ألكثرماستحقاق أصلية  بتواريخ -                            زائدا : أرصدة مستحقة للبنوك 

 15,811,548  22,466,373  ومرادفات النقدإجمالي النقد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية الموجزة الموحدة المرحلية.                                                اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات تشكل 
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 األنشطة وجوانب العمليات .1

 

)"بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي بدولة  .بنك أبوظبي التجاري ش.م. 

النشاط الرئيسي للبنك في تقديم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية والخدمات  يتمثلاإلمارات العربية المتحدة. 

للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرعين في الهند  ومكتب واحد      فرعا   وأربعون تسعةالمالية األخرى من خالل شبكة فروعه البالغ عددها 

 . وسنغافورة تمثيل في لندن يإلى شركاته التابعة، ومكتب وفر  في جيرسي باإلضافة

 

  ،    939       ، ص.ب.   11 -         ، قطا  هـيييييييي  33 -        ، قطعة ج                   الشيييخ زايد بن سييلطان                                                                  عنوان المقر الرئيسييي المسييجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي التجاري، شييار  

                                 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 

صبح ساري ، الذي أ2015لسنة  2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ل ألحكام القانون اإلتحادي أنه يمتث لتأكيدقام البنك بتعديل نظامه األساسي 

 .2015يوليو  1المفعول اعتبارا من 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية 2-1

 في اإلنتقالبتاريخ  2014في يوليو من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية الصادر  9لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  بتطبيققامت المجموعة 

الموحدة  الموجزة                                                    على المبالغ المعترف بها سابقا  في المعلومات المالية  وتعديالتوالذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية  2018يناير  1

 .لسابقةا اتلفترا في 9 رقم لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا اراتصدإ منأي  دباعتما بشكل مبكر لمجموعةا تقم لم. المرحلية

أرقام المقارنة. تم إدراج جميع  إعادة بيان، فقد اختارت المجموعة عدم 9لتقارير المالية رقم ل الدولي للمعيار األحكام اإلنتقاليةلما تسمح به       وفق ا

أخرى  اطياتواحتيالمستبقاة ألرباح األرصدة اإلفتتاحية لللموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحويالت في  رجةدالمالتعديالت على القيمة 

                   وفق ا لما هو مسموح  39 رقم الدولي يالمحاسب بالمعيارللفترة الحالية. كما اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة 

 .9الدولي للتقارير المالية رقم  به بموجب المعيار

الدولي للتقارير  المعيارمزيد من التفاصيل حول سياسات لعلى المجموعة.  9لتقارير المالية رقم ليلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثير المعيار الدولي  فيما

فهي ( ةالمطبقة في فترة المقارن 39معيار المحاسبي الدولي رقم للالمحددة المطبقة في الفترة الحالية )وكذلك السياسات المحاسبية السابقة  9 رقم المالية

 .6-2و  5-2اإليضاح بمزيد من التفاصيل في  مدرجة

 تصنيف وقياس األدوات المالية

   9     رقم                         الدولي للتقارير المالية          والمعيار    39     رقم        الدولي   ي             معيار المحاسييب ل               المالية وفق ا ل                              المدرجة للموجودات والمطلوبات                             تم مقارنة فئة القياس والقيمة  ي

  :       كما يلي      2018      يناير    1   في 

 

 

                        فئة القياس األصلية وفقا  
للمعيار المحاسبي الدولي 

 39رقم 

       وفقا  فئة القياس الجديدة 
لمعيار الدولي للتقارير ل

 9المالية رقم 

 القيمة المدرجة 
لمعيار ل       وفقا  ألصلية ا

 المحاسبي الدولي 
 39رقم 

 ألف درهم
 القياسإعادة 

 ألف درهم

    ا  وفقالقيمة المدرجة الجديدة 
معيار الدولي للتقارير لل

 9المالية رقم 
 ألف درهم

      
 19,996,841 (282) 19,997,123 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، بالصافي
 11,556,818 104,862 11,451,956 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، بالصافي

 98,497 (81) 98,578 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ، بالصافيإيداعات الشراء العكسي
القيمة العادلة من خالل  أوراق مالية بغرض المتاجرة

 الربح أو الخسارة
من خالل  القيمة العادلة

 الربح أو الخسارة
485,301 - 485,301 

 متاحة للبيع إستثمار في أوراق مالية )*(
القيمة العادلة من خالل 

 49,191,657 (149,349) 49,191,657 الدخل الشامل اآلخر
 162,174,966 (1,107,264) 163,282,230 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

 14,864,799 (11,039) 14,875,838 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة موجودات أخرى، بالصافي
إعتمادات مستندية، خطابات ضمان وإلتزامات أخرى غير قابلة 

 53,079,496 (347,075) 53,426,571 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة لإللغاء

 311,448,375 (1,510,228) 312,809,254   المجمو 

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



 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   11 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2

 

 )تابع( المحاسبيةالتغييرات في السياسات  2-1
 

 9 رقم إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 39 رقم الدولي يمعيار المحاسبالتسوية رصيد مخصص انخفاض القيمة من 

          المحاسبي      معيار         بموجب ال          المتكبدة                                                    للفترة السابقة والتي تم قياسها وفق ا لنموذج الخسارة                        إنخفاض القيمة الختامي      مخصص       تسوية              الجدول التالي      يظهر 

   في    9    قم ر                         الدولي للتقارير المالية         المعيار      بموجب    ة                            وفق ا لنموذج الخسييارة المتوقع               الذي تم قياسييه                              إلى مخصييص انخفاض القيمة الجديد     39           الدولي رقم 

  :    2018      يناير    1

 

  مخصص إنخفاض القيمة

 لمعيار المحاسبي ل       وفقا  

   39الدولي رقم 

 ألف درهم
 إعادة القياس
 ألف درهم

  إنخفاض القيمةمخصص 

 لمعيار الدولي ل       وفقا  

  9للتقارير المالية رقم 

 ألف درهم
    

 282 282 - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

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

 81 81 - ، بالصافيإيداعات الشراء العكسي

 206,036 149,349 56,687 إستثمار في أوراق مالية

 7,014,008 1,107,264 5,906,744 قروض وسلفيات للعمالء، بالصافي

 11,039 11,039 - ، بالصافيموجودات أخرى

أخرى غير قابلة  إعتمادات مستندية، خطابات ضمان وإلتزامات

 347,075 347,075 - لإللغاء

 7,600,905 1,510,228 6,090,677 المجموع

 

                                    وأثرها على مخصييص انخفاض القيمة، يرجى    9                      للتقارير المالية رقم              معيار الدولي  لل                                                        لمزيد من التفاصيييل حول اختيار السييياسييات المحاسييبية المحددة 

  .  12   و   4  ،  3  ،  5 - 2             مراجعة إيضاح 

 

 أساس اإلعداد 2-2

 

          التقارير   -    34                                  وفقا  للمعيار المحاسييييييبي الدولي رقم  و                                                                                     لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أسيييييياس مبدأ االسييييييتمرارية 

          ة الموحدة     مالي                                                                                                                            المالية المرحلية، وال تشييييييمل كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السيييييينوية الشيييييياملة ويجب قراءتها جنبا  إلى جنب مع البيانات ال

                   ة عن لجنة تفسييييرات                                                                           ، التي تم إعدادها وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسييييرات الصيييادر    2017       ديسيييمبر     31                  للسييينة المنتهية في           للمجموعة

                                    المعايير الدولية للتقارير المالية. 

 

تخدمة لمسإن السياسات المحاسبية وطرق العرض واالحتساب المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية متوافقة مع تلك ا

، باستثناء التغييرات في السياسات المحاسبية المدرجة في 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةفي إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة 

 .5-2إيضاح 

 

ض المتبعة تتوافق مع طريقة العرلالسابقة  للمجموعةللفترةالموجزة الموحدة المرحلية بعض اإليضاحات من البيانات المالية ترتيب تصنيف  تم إعادة

 الحالية.  الفترةفي 

 

    31                                              من البيانات المالية الموحدة للسيينة المنتهية في     37           اإليضيياح رقم         مراجعة             ُ    ذات العالقة، يُرجى         الجهات                               لالطال  على تفاصيييل أرصييدة ومعامالت 

                               مشيييابهة من حيب طبيعتها وقيمتها.       2018      مارس    31                 أشيييهر المنتهية في         الثالثة                 ذات العالقة لفترة         الجهات                   . إن أرصيييدة ومعامالت     2017       ديسيييمبر 

                                                                                      هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تفاصيل تعرضات اإلقراض للهيئات الحكومية.    حول     11                  يستعرض اإليضاح رقم 

 

                          عة للسنة المالية التي سوف                                                ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  على نتائج األعمال المتوق      2018     مارس     31                 أشهر المنتهية في         الثالثة                      إن نتائج األعمال لفترة 

  .    2018       ديسمبر     31         تنتهي في 

 

            لة الوظيفية                                                                                                                            لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضيييييييها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( وهي العم

         غير ذلك.                                          ُ    ، كما أنها مقربة إلى أقرب ألف درهم ما لم يُذكر         للمجموعة            وعملة العرض 

 

         ، فقد تم     2008       أكتوبر     12       بتاريخ       2008  /     2624                                                                                          وفقا  لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسيييييييلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب التعميم رقم 

    حدة                     المالية الموجزة المو                                                                                                          اإلفصييياح عن السيييياسيييات المحاسيييبية المتعلقة باالسيييتثمارات في األوراق المالية واالسيييتثمارات العقارية في هذه المعلومات 

          المرحلية.



 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   12 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 )تابع( أساس اإلعداد 2-2
 

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  يتطلبلمعايير الدولية للتقارير المالية ل       وفقا  إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

 التقديرات. هتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذ

 

المالية الموجزة الموحدة المرحلية، بما في ذلك المصادر الرئيسية الرئيسية لألحكام والتقديرات واالفتراضات المطبقة في هذه المعلومات  النواحيإن 

 .2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةتلك المطبقة في البيانات المالية الموحدة  هي مثلللتقديرات غير المؤكدة 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2-3
 
 2018يناير  1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد       2-3-1
 
، 2018يناير  1أو بعد  لتي تبدأ فيالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية ا تطبيقتم 

 في هذه البيانات المالية الموحدة.
 

في  تعديالتالإجراء تطبيقه بأثر رجعي مع  الذي يتطلبالمالية  األدوات 9لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي بتطبيق ، األولىالمجموعة للمرة  قامت
 حول 1-2 إيضاحعن طبيعة وأثر هذه التغييرات في  اإلفصاح، تم 34رقم لمعيار المحاسبي الدولي لمتطلبات ا . وفق االملكيةلحقوق  اإلفتتاحيالرصيد 

 المرحلية. البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

ا قامتفي الفترة الحالية،  والتي بية الدولية من قبل مجلس المعايير المحاسالتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية  بتطبيق المجموعة أيض 
ن لم يكلمعايير الدولية للتقارير المالية ا علىتطبيق هذه التعديالت إن . 2018يناير  1تبدأ في أو بعد التي محاسبية الفترة لالة بشكل إلزامي لفع   صبحت

 قبلية للمجموعة.رتيبات المستة أو التيالمحاسبالمعامالت للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على  المدرجةأي تأثير مادي على المبالغ لها 
 
  إيرادات من عقود مع العمالء 15 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي 
  2018لتقارير المالية لاإلطار المفاهيمي 
 معدي ل، مع حذف اإلعفاءات قصيرة األجل للمرة األولىلمعايير الدولية للتقارير الماليةتطبيقا 1 رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية

 التقارير للمرة األولى
 األسهمبتوضح تصنيف وقياس معامالت الدفع  التي أساس األسهم اتعلىمعامالت الدفع 2 رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
  للمعيار الدوليالتطبيق األولي  حول اتاحات المتعلقة باإلفصيييييياحاألدوات المالية: اإلفصيييييي 7م قرلمالية ر ايرللتقا على المعيار الدوليتعديالت 

 9 رقم للتقارير المالية
  لقيمة العادلة لللتحوط  39تطبيق متطلبات محاسييبة التحوط في المعيار المحاسييبي الدولي رقم  في بأن تختار اإلسييتمرار منشييأةللتعديالت للسييماح

وتوسييييع خيار  9المالية أو المطلوبات المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الموجوداتالفائدة لجزء من محفظة  سيييعرلمخاطر 
 القيمة العادلة لبعض العقود التي تستوفي استثناء نطاق "االستخدام الخاص"

 اريإستثمار عقن مأو لی إ عقارت يالوضح تحوت ةعقاري اترستثماا 40 رقم ليدولا المعيار المحاسبيعلی ت يالدتع 
  لقيمة ت اقياساض ضيح بعوتل وألجرة اقصيءات إلعفاالة زاإل 2016 - 2014لمالية ر ايرلية للتقادولر المعايياية علی ولسنت التحسيناادورة

 لةدلعاا
  معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفو  مقدما 22تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
  لقيمة س اقيا بخصوص توضيح تقدملتي ااستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 كل إستثمار على حدة.ر خيا على أساس ارةسالخأو  الربحل خالن م لإلستثمارات بالقيمة العادلةالعادلة 
 

لمالية التي لسنة المعايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى  ةمما ذكر أعاله، ال توجد أيباستثناء 
 . 2018يناير  1 أو بعد بدأت في



 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   13 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2-3
 
 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدمعايير ال 2-3-2
 
 .المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة بتطبيق بشكل مبكر  المجموعةقم تلم 
 

 
 : المجموعةالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على 

تسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا  المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف

                                                                           شهرا  أو أقل أو أن األصل موضو  العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف  12كانت مدة عقد اإليجار 

المتعلق بالمحاسبة للمؤجر  16عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 17ون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم د

     2019      يناير    1
 

لمعايير اعلى المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على  2017-2015دورة التحسينات السنوية 

 23و  12ةأرقام الدولي ةالمحاسبي والمعايير11و  3أرقام للتقارير المالية  ةالدولي

 2019يناير  1

يتناول . عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

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 

 ار:. وعلى وجه التحديد يأخذ باإلعتب12المحاسبي الدولي رقم 

 2019يناير  1

 جماعي؛ بشكلالضريبة  إعتبار معالجاتإذا كان ينبغي  -

 سلطات الضريبية؛بإختباراتالاالفتراضات المتعلقة  -

الضريبة، خسائر الضريبة غير المستخدمة، إعفاءات  أسسللضريبة،  ةالخاضع الربح/ )الخسارة(تحديد  -

 و؛ الضريبةالضريبة غير المستخدمة ومعدالت 

 والظروف. الحقائقثر التغيرات في أ -

 

 

األدوات المالية المتعلقة بخصائص التسديد المبكر مع التعويضات  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإلنهاء فيما يتعلق بحقوق  9السلبية. يقوم هذا التعديل بتعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

                                                                                                          من أجل السماح للقياس بالتكلفة المطفأة )أو، وفقا  لنموذج األعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( 

 .حتى في حالة تسديد التعويضات السلبية

 2019يناير  1

 الموظفين: توضح التعديالت ما يلي: منافع - 19الدولي رقم  يلمعيار المحاسبا على تعديل

لتحديد                              االفتراضات اإلكتوارية المحد ثة        حاليا  ، تستخدم الشركة أو تسويتهاخطة منافع محددة أو تقليص عند تعديل  -
 تكاليف الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة؛ و

ها أي تسوية للخطة ويتم التعامل مع فيأو الخسارة  إحتسابالمكسبعند  الحد األقصى لألصليتم تجاهل تأثير  -
 .منفصل في الدخل الشامل اآلخرشكل ب

 

 2019يناير  1

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة المتعلقة بالحصص  28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لمعيار ا. توضح هذه التعديالت بأن المنشأة تقوم بتطبيق طويلة األجل في  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشرو  مشترك والتي  األدوات المالية 9للتقارير المالية رقم الدولي 

 الملكية. تطبيق طريقة حقوق يتم                                                                        تشكل جزءا  من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك ولكن ال

 2019يناير  1
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةملخص  .2
 
 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2-3
 
 )تابع( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدمعايير ال 2-3-2
 

 
 :)تابع(المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك 

تسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  
ولي تعديالت على المعيار الد -لتقارير المالية لمعايير الدولية الاإلطار المفاهيمي في  المراجع حولتعديالت على 

لجنة  اتتفسيرو 38 و 37 ،34 ، 8 ،1 أرقام والمعايير المحاسبية الدولية 14 ،6 ،2،3 أرقاملتقارير المالية ل

فيما  األحكاملتحديب تلك  32التفسير رقم ، و 22 و 20 ،12،19 أرقاملتقارير المالية لتفسيرات المعايير الدولية 

مختلف من اإلطار  إصدارإلى  ذلك عندما يتم اإلشارةمن اإلطار أو لإلشارة إلى  واإلقتباسإلى  بالمراجعيتعلق 

 المفاهيمي

 2020يناير  1

 28البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار

( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر 2011استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )

 والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى 

. ال يزال جل غير مسمىأ

 التطبيق مسموح به.

 
بح فيها في أول فترة يص للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية

 والتعديالت من قبل اإلدارة.                                    يتم حاليا  تقييم تأثير هذه المعايير                                        تطبيق هذه المعايير والتعديالت إلزاميا . 

 أساس التوحيد 2-4
 

         ميعا  بـ ا جإن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتضمن البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري ش.م.  وشركاته التابعة )يشار إليه
 "(.المجموعة"
 

 الشركات التابعة
 

ضا  لعوائد متغيرة أو لديه حق ق فيها و                                                                                                                             الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة البنك. يسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون البنك معر 
لشركات التابعة ل نتيجة مشاركته في المنشأة إضافة إلى قدرته على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. يتم إدراج البيانات المالية

                                                                                                            ضمن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية اعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة. 
 

 المنشآت ذات األغراض الخاصة
 

إبرام معاملة اقتراض أو المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم تأسيسها لتحقيق هدف بسيط ومحدد بدقة مثل توريق موجودات معينة أو 
 ةإقراض محددة. يقرر البنك توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص إذا كانت سلطة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص أو تعرضاته لعوائد متغير

         ادا  إلى                          ا  على عوائدها، وذلك استنبها أو حقوقه فيها ناتجة عن مشاركته في هذه المنشأة وقدرته على استخدام سلطته عليها منذ تأسيسها والتأثير الحق
 تقييم يتم إجراؤه حول جوهر عالقة المنشأة بالبنك.

 
وجود  م                                                                                                                            يتم تقييم مدى سيطرة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص في تاريخ التأسيس؛ وعادة  ال يتم إجراء أي تقييمات أخرى للسيطرة في حال عد

معامالت إضافية بين البنك والمنشأة، إال إذا طرأ تغيير جوهري على جوهر العالقة بين البنك والمنشأة تغييرات في هيكل المنشأة أو أحكامها أو أي 
 ذات الغرض الخاص.

 
 إدارة الصناديق

 
            لمالية لهذه  ا                                                                                                                        يقوم البنك بإدارة وتسيييييير الموجودات المحتفظ بها في صييييناديق االسييييتثمار المشييييتركة بالنيابة عن المسييييتثمرين. ال يتم إدراج البيانات 

  .                              طرا  على المنشأة، كما ذكر أعاله                                                        المنشآت في البيانات المالية الموحدة إال إذا كان البنك مسي
 

        السيطرة       فقدان
 

السيطرة بإلغاء تسجيل موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة وغيرها من عناصر حقوق الملكية  خسارةيقوم البنك عند 
الشركة  إذا احتفظ البنك بأي حصص في الربح أو الخسارة.عن فقدان السيطرة ضمن  نانتجة التابعة. يتم تسجيل أي فائض أو عجز المتعلقة بالشرك

طريقة حقوق       فقا  لومحتسبة  اتاستثمارك                                                                                                     التابعة السابقة، فإنه يتم قياس هذه الحصص بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة، ويتم احتسابها الحقا  
                                                                                                        الملكية أو وفق ا للسياسة المحاسبية للبنك بالنسبة لألدوات المالية وذلك استنادا  إلى مستوى التأثير القائم.
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 )تابع( أساس التوحيد 2-4
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد

 بالكامل عند التوحيد.بين شركات المجموعة ما الناتجة عن المعامالت والتدفقات النقدية األرصدة واإليرادات والمصاريف جميع يتم استبعاد 
 

 زميلة  ةاستثمار في شرك

إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية . هام عليهاتأثير  المجموعةلدىالتي  المنشآتهي تلك  اتالزميلةالشركإن 
 في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  

 
 اإلستثمارات تكاليف تكلفةتتضمن  .لتكلفةيتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا با

 المعامالت.
 

تمثل  ،مناإلستثمار في شركة زميلة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجموعةفيلمرحلية حصة االموجزة الموحدة تتضمن المعلومات المالية 
 .اريخ حصول التأثير الهام وحتى تاريخ إنتهاء التأثير الهاممن ت، للمجموعةالسياسات المحاسبية  لتتوافق معتعديالت الحقوق الملكية، بعد 

 
مارات التي تتضمن أية إستث اإلستثمار،، فإن القيمة المدرجة لهذ ات المستثمر فيهافي الشرك افي الخسائر عن حصته المجموعةعندما تزيد حصة 

نية أو التزامات قانو المجموعةيتم تخفيضها إلى صفر ويتوقف االعتراف بأية خسائر اضافية أخرى إلى الحد الذي يكون فيه لدى  ،طويلة األجل

 دفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.  تاستداللية متوقعة أو قدم

 
 ترتيبات مشتركة 

فيها سيطرة مشتركة، والتي تم تأسيسها بعقود تتطلب موافقة باإلجما  التخاذ القرارات حول  المجموعةمتلك تالترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي 
                                                               عوائد هذه الترتيبات. تصن ف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي:  على األنشطة التي يكون لها تأثير كبير

 
اب قوم باحتست المجموعةالمطلوبات المتعلقة بترتيب ما، فإن في حقوق في الموجودات والتزامات  للمجموعةعندما يكون  –العملية المشتركة 

                                                                           في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشكل  مشترك، فيما يتعلق بالعملية المشتركة.  ا، وكذلك حصتهاومعامالته اومطلوباته اموجوداته
 

وق باستخدام طريقة حق اقوم باحتساب حصتهت وعةالمجم، فإن حقوق في صافي موجودات الترتيبات للمجموعةعندما يكون  –المشرو  المشترك 
 لشركات الزميلة.فياالملكية كما 

 

 9المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق عند المطبقةالسياسات المحاسبية الهامة  2-5
 

 صافي ايرادات الفوائد

بالقيمة  دهاالتي تم قياسها أو تحديالفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو  ومصاريفإيرادات ب اإلعترافيتم 
تخدام سالعادلة من خالل الربح أو الخسارة في "صافي إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات الفوائد" و "مصروف الفائدة" في حساب الربح أو الخسارة با

 لفعلية.طريقة الفائدة ا
 
 داة المالية أوالمتوقع لأل الزمني العمر في إطارالنقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية  التدفقات             يخصم تماما  الذي  المعدلمعدل الفائدة الفعلي هو إن 

 ألخذ باإلعتباراالمالي. تم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع  اإللتزاملألصل المالي أو  المدرجة، إلى صافي القيمة                     إذا كان ذلك مناسبا  ، فترة أقصر
 جميع الشروط التعاقدية لألداة.

 

إلى ترتيبات  مباشرة وتعوديتضمن احتساب سعر الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون إضافية 
األخرى أو الخصومات األخرى. بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من  العالواتمعاملة ، وجميع اإلقراض المحددة ، وتكاليف ال

 المبدئي. اإلعتراففي الربح أو الخسارة عند  المعامالتبتكاليف  اإلعتراف، يتم  خالل الربح أو الخسارة
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةملخص  .2
 
 )تابع( 9المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق المقدمة عندالسياسات المحاسبية الهامة  2-5
 

 الموجودات المالية

الموجودات المالية على أساس تاريخ التسوية )بخالف عقود المشتقات التي يتم اإلعتراف بها وإلغاء اإلعتراف  اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بكافةيتم 

دد الزمني المح خالل اإلطارشروطه تسليم األصل المالي  تتطلبريخ المعاملة( عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد بها على أساس تا

جودات المالية و                                                                                                                            عموما  في اللوائح أو المتعارف عليه في السوق ويتم قياسه مبدئيا  بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، باستثناء تلك الم

           علي ا. يتم ف تقوم بتحويلهاتاريخ التسوية هو التاريخ الذي تستلم فيه المجموعة األصول أو إن صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الم

 .سارةالخأو  بحالري ف                          الربح أو الخسارة مباشرة   خاللالمتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من  المعامالتتكاليف ب اإلعتراف

 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة        الحقا   9 رقم لتقارير الماليةلقياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي  يتطلب

 على وجه التحديد:والمالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.  الموجوداتعلى أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة 

 

أصل فقط ي هالتدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون  تحصيلأدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها  (1)
 ؛بالتكلفة المطفأةالحقا  قياسها يتم، على المبلغ األصلي القائم الدين والفائدة

 
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون لها  تحصيل       كال  من نموذج األعمال التي يكون هدفها  ضمنأدوات الدين المحتفظ بها  (2)

خالل الدخل  بالقيمة العادلة من       الحقا  ، يتم قياسها فائدة على المبلغ األصلي القائممدفوعات أصل الدين والفقط هي تكون تدفقات نقدية تعاقدية 
 الشامل اآلخر؛

 
 كيةواإلستثمارات في حقوق الملعلى أساس القيمة العادلة، أو محتفظ بها للبيع(  المدارة)مثل أدوات الدين  يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى (3)

االعتراف المبدئي  عند رجو بدون  تحديد/ اختيارب أن تقومللمجموعة  مكنيومع ذلك، من خالل الربح أو الخسارة. العادلة               الحقا  بالقيمة 
 على حدة: أصلباألصل المالي على أساس كل 

 
 للمتاجرة  افظ بهمحتالغير  حقوق الملكيةالستثمار في لالحقة في القيمة العادلة التغييرات ال إدراج باختيار بدون رجو  القيامللمجموعة  يمكن

، في الدخل 3 الدولي للتقارير المالية رقم معيارالالتي ينطبق عليها  إندماج األعمال ضمنبه من قبل المشتري  المعترفمحتمل ال بدلالأو 
 رباح في الربح أو الخسارة؛ واأل توزيعاتاإلعتراف ب الشامل اآلخر مع

 
 ما تم ك القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالتكلفة المطفأة أو معايير التي تستوفي دين الأداة بدون رجو   تحديدللمجموعة  يمكن

 شار إليهاالمالمحاسبة )في تطابق البشكل كبير عدم  يخفضإلغاء أو ب يقومذلك  إذا كانقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
 بخيار القيمة العادلة(.

 
 .اآلخرالدخل الشامل  خاللمن  حقوق الملكيةفي  لإلستثمار قياس التغيرات في القيمة العادلة اختارت المجموعة بدون رجو 

 
 اآلخرالدخل الشامل  خالل )أ( أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من

 
                                                                                    المالية بناء  على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال المجموعة إلدارة  الموجوداتتقوم المجموعة بتقييم تصنيف وقياس 

 األصول.
 

ؤدي إلى ، فإن شروطه التعاقدية ينبغي أن تاآلخرالدخل الشامل  خاللالذي تم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من  لألصلبالنسبة 
 .لفائدة على المبلغ األصلي القائممدفوعات أصل الدين واالتدفقات النقدية التي هي فقط 

 
ر ي، فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. قد يتغلفائدة على المبلغ األصلي القائممدفوعات أصل الدين وا لغرض اختبار

نية للنقود، للقيمة الزم البدل، إذا كان هناك تسديد ألصل الدين(. تتكون الفائدة من ر األصل المالي )على سبيل المثالهذا المبلغ األساسي على مدى عم
 إلضافة إلى هامشاإلقراض األساسية األخرى، با ومخاطرمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات 

 .على المبلغ األصلي القائم بالعملة المقوم بها األصل المالي لفائدةمدفوعات أصل الدين والالربح. يتم إجراء تقييم 
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 )تابع( )أ( أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الشروط . إن ألساسيا اضإلقرا ترتيب مع تتوافقمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم  هيالتي  لتعاقديةا لنقديةا تلتدفقااإن 

عرض تالتعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي، مثل ال

ون األصل المالي يك. يمكن أن مدفوعات أصل الدين والفائدةأو أسعار السلع، ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط  سهمللتغيرات في أسعار األ

 ألعمالا                                          قرض ا في شكله القانوني. يعتبر تقييم نماذج  يمثل المنشأ أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب أساسي لإلقراض بغض النظر عما إذا كان

ا أساسي ا لتصنيف األصل المالي. تحدد المجموعة نماذج  ماليةال الموجوداتإلدارة  إدارة مجموعات األصول  على مستوى يعكس كيفية األعمال                                                      أمر 

الخاص بالمجموعة على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم نموذج  األعمال                                                  المالية مع ا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج 

 أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة. تجميعيمستوى  عند األعمال

 

ية. فقات النقدلدى المجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي تعكس كيفية إدارة المجموعة ألصولها المالية من أجل توليد التد

 أو كليهما. لماليةالتدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول ا تحصيلما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن فيتحدد نماذج أعمال المجموعة 

 

                          جزء ا من نموذج أعمال قائميمثل                                                                               المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديث ا  باألصلالمبدئي  اإلعترافعند 

قد  لاألعمار لتحديد ما إذا كانت نماذج أو ما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد. تقوم المجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقري

 الفترة السابقة. في فترة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم المجموعة بتحديد أي تغيير في نماذج أعمالها. عنتغيرت 

 

      ابقا  سارة المتراكمة المعترف بها س، يتم إعادة تصنيف الربح / الخالدخل الشامل اآلخرعندما يتم استبعاد أداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

بالقيمة العادلة  التي تم تحديده كقياس حقوق الملكية، بالنسبة لالستثمار في في المقابلمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.  الدخل الشامل اآلخرفي 

ح                                   ال يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى الرب الدخل الشامل اآلخرفي                                                       ، فإن الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا  فيالدخل الشامل اآلخرمن خالل 

 أو الخسارة ولكن يتم تحويلها ضمن حقوق الملكية.

 

 .الدخل الشامل اآلخر إلنخفاض القيمةمن خالل                                                                      أدوات الدين التي تم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة تخضع 

 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة )ب( 

 هي:الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  إن

 

 و أو/ذات تدفقات نقدية تعاقدية التي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم؛  موجودات (1)
 التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع؛ أو لتحصيلا عمال غير تلك المحتفظ بهاألنموذج  ضمنموجودات محتفظ بها  (2)
 موجودات محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة. (3)
 

 .رةلخساأو ا بحرلا في سلقياا دةعاإ نع ناتجة رخسائأو  حباأر بأية رافالعتا مع، لةدلعاا بالقيمة وداتجولمهذه ا سقيا ميت

 

 )ج( إعادة التصنيف

. تسري متطلبات التي تأثرتلمالية ودات اجولمف اتصنيدة عام إيت، ماليةبموجودات عة ولمجمابموجبه  تحتفظذي لل األعماوذج انمرت تغيإذا 

ا من اليوم األول من فترة التقرير األولى  عمال والذي ينتج عنه لتغيير في نموذج األبعد ا                                                                                                  التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتبار 

وإلغاء بتعديل  متعلقةالضمن السياسة المحاسبية  التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية تم األخذ باإلعتبارالمالية للمجموعة.  الموجوداتإعادة تصنيف 

 أدناه. المبينةالمالية  بالموجودات اإلعتراف
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 القيمة )د( انخفاض
 

لربح أو عادلة من خالل اعلى األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة الالئتمان المتوقعة اباإلعتراف بمخصصات خسائر المجموعة  تقوم
 الخسارة:

 
 أرصدة لدى البنوك المركزية؛ 

 ؛ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 إيداعات الشراء العكسي؛ 

  ؛ الدينفي أدوات استثمارات 
 للعمالء؛المقدمة  سلفياتالوقروض ال 
 ؛ والتزامات القروض غير القابلة لإللغاء الصادرة 
 .عقود الضمان المالي الصادرة 
 
 .حقوق الملكيةاستثمارات  علىخسارة انخفاض القيمة ب اإلعترافيتم  لم

 خسائرقياس  ، يجب(بشكل منفصل أدناه أخذها باإلعتبارتم )والتي  منخفضةذات القيمة اإلئتمانية ال أو الناشئة باستثناء الموجودات المالية المشتراة

 من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل: االئتمان المتوقعة

  ناتجة عن أحداب التخلف عن السداد في األداة المالية  الحياة                                        شهرا ، أي خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12خسائر ائتمانية متوقعة خالل فترة
 ؛ أو(األولى بالمرحلة                                    شهرا  من تاريخ التقرير، )يشار إليها  12المتوقعة خالل 

  ناتجة عن جميع أحداب التخلف عن السداد المتوقعة على  الحياة، أي خسائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياةخسائر ائتمانية متوقعة على مدى
 الثالثة(. والمرحلةالثانية  بالمرحلةعمر األداة المالية )يشار إليها  مدى

 

 نذممطلوب ألداة مالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل كبير يكون  الحياةإن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 12يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل االعتراف األولي. بالنسبة لجميع ااألدوات المالية األخرى، 

ا.  .12 رقم في إيضاح في مخاطر االئتمان الهامةمزيد من التفاصيل حول تحديد الزيادة تم إدراج       شهر 

 تفقادلتا نبي رقللف لحاليةا لقيمةبأنها ا لقيمةهذه ا سقيا ميتإن خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية. 

المتعددة المستقبلية  يةدقتصاالسيناريوهات اال نتيجةأن تستلمها  عةولمجما قعوتت لتيا يةدلنقا تفقادلتوا دلعقا بجوبم عةوللمجم لمستحقةا يةدلنقا

 .للألص لفعليا دةلفائا رسع ة على أساسمومخصالمرجحة، 

 قات ، فإن خسائر االئتمان المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفوغير القابلة لإللغاء بالنسبة إلى التزامات القروض غير المسحوبة
حامل االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها إذا تم سحب القرض؛ النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام 

 و
   ا أي                                                                                                                               بالنسبة لعقود الضمان المالي، فإن خسائر االئتمان المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين المضمونة ناقص

 حاملها أو من المدين أو أي طرف آخر.مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من 
 

المتوقعة على أساس فردي أو على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص المخاطر االقتصادية  تقوم المجموعة بقياس الخسائر اإلئتمانية
، بغض النظر لالمماثلة. يستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألص

 س فردي أو على أساس جماعي.عما إذا تم قياسها على أسا
 

األدوات عندما يتم تقييمها  تجميعكيفية  حول، بما في ذلك تفاصيل 3في إيضاح قياس خسارة االئتمان المتوقعة مزيد من المعلومات حول تم إدراج 
 على أساس جماعي.
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 منخفضة ذات قيمة إئتمانية موجودات مالية )ه( 
 

" عند وقو  حدب أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. يشار ذات قيمة إئتمانية منخفضةاألصل المالي "يعتبر 
مكن مالحظتها بيانات ي ةالثالثة. تشمل األدلة على اإلنخفاض في القيمة االئتماني المرحلةمنخفضة كموجودات ذات قيمة إئتمانية إلى الموجودات المالية 
 حول األحداب التالية:

 
 ؛ المصدر المقترض أو صعوبات مالية هامة يواجهها 
  ؛ أوتسديدالتأخير في العجز أو الإخالل في العقد، على سبيل المثال 
 يأخذها والتي لم يكن لمنح المقترض امتياز )أو امتيازات( ب، يواجهها المقترضلصعوبات مالية ألسباب اقتصادية أو  نتيجةرض، المققوم ي أن

 ؛ أوبخالف ذلكالمقرض باإلعتبار، 
 .إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية 
 .شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة 
 

تمانية ذات قيمة إئتسبب في تحول الموجودات المالية يالتأثير المشترك لعدة أحداب قد  فإن             بدال  من ذلك،  -قد ال يكون من الممكن تحديد حدب واحد 
الدخل  لخال نم لةدلعاا ةأو بالقيم ةفأطلما بالتکلفةقياسها  مت لتيا مالية وداتجومتعتبر  لتيا نيدلأدوات ا تکانإذا  ما مبتقيي عةولمجما ومتق. منخفضة

فإن  ،القيمة اإلئتمانيةمنخفضة  تکارلشوا يةدلسياا نيدلأدوات ا تکانإذا  ما ملتقيي. ريرتق لک يخرتا في ذات قيمة إئتمانية منخفضةالشامل اآلخر هي 
 .ليولتما الحصول على علی رضلمقتا درةقو الئتمانيةا تلتصنيفاوا داتلسنا داتعائ لمثالعوامل  تأخذ باإلعتبارالمجموعة 

 
عند منح االمتياز للمقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، ما لم يكن هناك دليل على أنه نتيجة لمنح  ذات قيمة إئتمانية منخفضةالقرض  يعتبر

بشكل هام وال توجد مؤشرات أخرى إلنخفاض القيمة. بالنسبة للموجودات  قد إنخفض خطر عدم الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية فإناالمتياز، 
ا إلى اإلمتيازات ولكن ال يتم منحها، يتم اعتبار الموجودات اإلئتمانية منخفضة القيمة عندما يكون هناك أدله ملحوظة على التي يتم النظر فيه ةالمالي

 يدالتسدشرات مؤيمة االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد. يشمل تعريف التخلف عن السداد )انظر أدناه( عدم وضوح في قإنخفاض 
 أكثر.         يوم ا أو 90لمبالغ مستحقة الدفع لمدة إذا كانت ا

 
 منخفضةذات قيمة إئتمانية المالية المشتراة أو الناشئة  الموجودات)و( 
 

ا ألن األصل يكون  ذات قيمة إئتمانية منخفضةالمالية المشتراة أو الناشئة  الموجوداتيتم التعامل مع  نخفضة عند قيمة ائتمانية مب                                 بطريقة مختلفة نظر 
المبدئي  رافاإلعتمنذ  الحياةالمتوقعة مدى  اإلئتمانبجميع التغيرات في خسائر باإلعتراف االعتراف األولي. بالنسبة لهذه الموجودات، تقوم المجموعة 

 قيمة.إلى تحقيق مكاسب انخفاض اليؤدي  التغيير اإليجابي لمثل هذه األصولإن أي تغييرات في الربح أو الخسارة. اإلعتراف بكمخصص خسارة مع 
 

 تعريف التخلف عن السداد)ز( 
 
. يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس مبلغ خسائر االئتمان هو أمر جوهري في تحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة تعريف التخلف عن السدادإن 

، ألن التخلف عن السداد هو الحياةمدى  على         شهرا  أو 12 لمدةالمتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى خسائر ائتمانية متوقعة 
ر إيضاح )أنظ في مخاطر االئتمان هامةالزيادة الئر االئتمان المتوقعة وتحديد من قياس خسا                                                      أحد مكونات احتمال التخلف عن السداد الذي يؤثر على كل  

12). 
 

 لتخلف عن السداد:لتعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدب 
 
 يوم ا على أي التزام ائتماني مادي إلى المجموعة؛ أو 90كثر من أل تجاوز المقترض إستحقاق السداد                                                  
  بتسديد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل.من غير المحتمل أن يقوم المقترض 
 

 تم تصميم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنوا  مختلفة من الموجودات.
 

عتمد وعية والكمية. تعند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتسديد التزامه االئتماني، تأخذ المجموعة باإلعتبار المؤشرات الن
، فإن المؤشر النوعي المستخدم هو اإلخالل بالعهود، وهو أمر للشركاتالمعلومات التي تم تقييمها على نو  األصل، على سبيل المثال في اإلقراض 

 لمقابل، هي مدخالت رئيسية فيلتزام آخر من نفس الطرف ال. إن المؤشرات الكمية، مثل التأخر في السداد وعدم السداد ألفراداغير مناسب إلقراض 
ا من ه                                                                                                                             هذا التحليل. تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التخلف عن السداد والتي يتم تطويرها داخلي ا أو الحصول علي

 مصادر خارجية.
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 )تابع( الموجودات المالية
 

 زيادة هامة في مخاطر االئتمان)ح( 
 

القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما  تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات
ياس إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان، ستقوم المجموعة بق

       شهرا . 12اإلئتمانية المتوقعة لمدة  ة           بدال  الخسار مدى الحياةمخصصات الخسارة على أساس 
 

المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوب التخلف  اةكانت مخاطر االئتمان على األد عند تقييم ما إذا
اق المتبقية                         كان متوقع ا لفترة االستحق تخلفالمتبقي لألداة مع وجود خطر حدوب                                                                    عن السداد على األداة المالية في تاريخ التقرير استنادا  إلى اإلستحقاق

                                          المجموعة باالعتبار كل  من المعلومات الكمية  تأخذفي تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، 
                                                                                                   ا في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناء  على الخبرة والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بم

 .3قم لمزيد من التفاصيل حول المعلومات المستقبلية، راجع إيضاح ر .المستقبليةالتاريخية للمجموعة وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات 
 

نتج عن يتمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة أساس تحديد احتمالية التخلف عن السداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ التقارير الالحقة. س
ل المرجح احتماإلشكل أساس يالسيناريوهات المختلفة  أن المرجح من هذهالسيناريوهات االقتصادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن السداد. 

 للتحلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام.
 

لشركات، تشمل المعلومات المستقبلية التوقعات المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للمجموعة، والمستمدة لبالنسبة لإلقراض المقدم 
ادر مماثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصاألبحاب والهيئات الديين، المحللين الماليين، الهيئات الحكومية، مراكز من تقارير الخبراء االقتصا

توقعات االقتصادية نفس ال المستقبلية، تشمل المعلومات المقدم لألفراد لإلقراضالداخلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. بالنسبة 
إقراض الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية المحلية، خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة، باإلضافة إلى معلومات  مثل

 داخلية عن سلوك دفع العمالء. 
 
 بارباإلعت. تأخذ المجموعة                                                              مخاطر ائتمانية داخلية ذات صلة وفقا  لنوعيه االئتمان الخاصة بها          بناء  علىألطراف المقابلة ا بتوزيع عةولمجما ومتق

على أساس مستمر طوال فترة  اإلئتمانفي مخاطر  هامةإذا كانت هناك زيادة  وفيما باألصلالمبدئي  اإلعترافالتخلف عن السداد عند  إحتماالت
 في کما وداتجولما علی حدثت التي التخلف طرمخا نةربمقا عةولمجما ومتق، نالئتماا طرمخا في هامة دةياز كناه تکانإذا  ما في ملتقييالتقرير. 

. على والمعلومات المستقبلية المدعومةالمعلومات المتاحة والمعقولة  وتأخذ باإلعتبار. ئيدلمبا للتسجيا يخرتا في فلتخلا طرمخا مع ريرلتقا يخرتا
 التالية: اتالمؤشر إدراج يتم التحديدوجه 
 
 ؛درجة المخاطر الداخلية 
 التصنيف االئتماني الخارجي )بقدر ما هو متاح(؛ 
 رض على                 ا  في قدرة المقتهام                أن تحدب تغييرا  المتوقع  يةلمالية أو االقتصادااألوضا   ،متوقعة في األعمالالفعلية أو ال الهامةسلبية التغيرات ال

 الوفاء بالتزاماته؛
  الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترض؛التغييرات الهامة 
 في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المقترض؛ لهامةالزيادات ا 
  ؛يةتحسينات االئتمانالالتغييرات الهامة في قيمة الضمانات الداعمة لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالب أو 
 وعة والتغيرات لمقترضين في المجملدى افي األداء والسلوك الفعلي أو المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع  الهامةتغييرات ال

 في النتائج التشغيلية للمقترض؛ و
 ( كجزء من نموذج التصنيف الداخلي.الناتج المحلي اإلجماليأو  النفط)مثل أسعار  ةالكلي يةمعلومات االقتصادال دمج 
  
 

كثر من إستحقاق السداد التعاقدي أل قد تجاوز وجود زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان إذا كان العميل افتراضيتم بغض النظر عن التحليل أعاله، 
  .يوما 30
 

 ب.في الوقت المناس إحتمال اإلخالل باإللتزامالعوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان في نماذج تم عكس 
 

ل كبير. كبشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بش أخذ بعين اإلعتبار، ال تزال المجموعة تمع ذلك
في "قائمة المراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم على قائمة المراقبة عندما  جةرالموجودات المد، هناك تركيز خاص على بالنسبة إلقراض الشركات

 من تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل. مخاوفيكون هناك 
  

 30 السداد حقاقإست يتجاوزعندما اإلفالس أو الوفاة.  ،، تأخذ المجموعة بعين االعتبار درجات االئتمان واألحداب مثل البطالةاألفرادبالنسبة إلقراض 
قياس  يتمأنه في مخاطر االئتمان ويكون األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، أي  هامة حدوب زيادة باإلعتبار المجموعة تأخذ       يوم ا، 

 .الحياةمدى على مخصص الخسارة كخسائر ائتمانية متوقعة 
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 المالية تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات)ط( 
 

قة أخرى التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديلها بطري تنظميحدب التعديل في األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي 
خ مستقبلي. في تاري أو           إما فورا  بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية 

ية على الجديدة أو المعدلة على التدفقات النقدالعهود                                                                                           باإلضافة إلى ذلك، سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديال  حتى إذا لم تؤثر هذه 
لذي ينشأ المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة ا                            عهد مستوفيا  أم ال )على سبيلتعلى ما إذا كان ال       بناء  الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية 

 عندما يتم خرق العهود(.
 
. يتم دادلسا نع فلتخلا طرمخا لتقليو للتحصيا ميظلتع مالية تباوصعالذين واجهون  ءلعمالا مع روضلقا علی وضلتفاا دةبإعا عةولمجموم اتق

خطر ن يكون أقرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية، التيسير شروط سداد 
قد حدب بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشروط المعدلة. تشمل الشروط المعدلة في معظم  التقصيرأو  ادمن التخلف عن السد هام

 قةالنقدية المستح صل والفائدة(، تخفيض مبلغ التدفقاتتسديد األمديد فترة استحقاق القرض، التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض )الحاالت ت
 صل واالعفاء من الفائدة( وتعديالت العهود.األ)
 
ؤدي إلى يفإن التعديل                           ف. وفق ا لسياسة المجموعة، إلعترااء اندما يتم تعديل أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغع

  .شروطاالعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في ال إلغاء
 

افي القيمة لتحديد ص إلغاء اإلعتراف خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ لخسارة القياس مخصص  يتم إعادة األصل المالي،ب إلغاء اإلعتراففي حالة 
والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي  المدرجة المعدلةلألصل في ذلك التاريخ. إن الفرق بين هذه القيمة  المدرجة

ا  12 دةلم                                                                                . سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه بناء  على خسائر ائتمانية متوقعة إلغاء اإلعترافإلى الربح أو الخسارة عند        شهر 
للقرض مة العادلة حالة التي يتم فيها االعتراف بالقيال. ينطبق هذا فقط في خسارة إئتمانب        ناشئا  باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد 

مجموعة بمراقبة التعديل. تقوم ال نتيجةه ألنه ال يزال هناك خطر كبير للتخلف عن السداد ولم يتم تخفيض المعدللمبلغ القيمة االسمية  هام بخصمالجديد 
الشروط  سابقة بموجبتخلف مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقترض في حالة 

 الجديدة.
 

ده )باستثناء قبل التعديل وبع المدرجةمقارنة إجمالي القيمة بخسارة التعديل ، تقوم المجموعة باحتساب ربح / إلغاء اإلعترافعندما ال يؤدي التعديل إلى 
نقدية المتوقعة التدفقات ال يتم إدراجخسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل، حيب  بقياس المجموعة تقوم(. بعد ذلك، ةمخصص خسائر االئتمان المتوقع

 .مبدئيالمتوقع من األصل ال عجزالساب تحإعن األصل المالي المعدل في  تجةالنا
 
ة )بما في ذلك انتهاء الصالحي ألصللالمتعلقة باستالم التدفقات النقدية الحقوق التعاقدية عند إنتهاء  لماليا لباألص رافالعتا ءبإلغا عةولمجما ومتق

أما . رخطرف آ لیإاألصل  ملکية دئواعو المخاطر کافةو لماليا لألصا تقوم بتحويل مادعنالناتجة عن التعديل مع شروط مختلفة إلى حد كبير( أو 
جموعة مفي حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول، تقوم ال

المتوقع دفعها. أما في حالة إحتفاظ المجموعة بكافة مخاطر المتعلق به في حدود المبالغ  واإللتزامباإلعتراف بحصتها المستبقاة في األصل المحول 
 .مةلومنافع الملكية لألصل المالي المحول بشكل جوهري، فإن المجموعة تستمر باإلعتراف باألصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المست

 
                                                              لمدرجة لألصل ومجمو  كل  من المبلغ المستلم والمستحق والمكاسب أو عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة ا

ر في مع استثناء االستثماوق الملكية في الربح أو الخسارة، الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حق
، حيب ال يتم إعادة تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها الدخل الشامل اآلخرمن خالل القيمة العادلة ب تم قياسه الذي حقوق الملكية المحدد

 .      الحقا   إلى الربح أو الخسارة اآلخر الشاملالدخل           سابق ا في 
 

 شطب)ي( 
 

وم تقفي خطه سداد مع المجموعة.  بالمشاركة، مثل عدم قيام المدين لإلستردادتوقعات معقولة  هناكعندما ال يكون  الموجودات الماليةيتم شطب 
لقروض البيع  السداد يوما مستحقه 180 ألكثر منقرض أو مستحق لشطبه عندما يعجز المدين عن القيام بمدفوعات تعاقديه  المجموعة بتصنيف

اولة استرداد نفاذ لمحاإل ةقيام بأنشطالب تستمر المجموعة، الذمم المدينةأو  غندما يتم شطب القروضبالتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
 .الخسارةأو  الربحبهذه المبالغ في  يتم اإلعتراف، إستردادهايتم  عندماالمبالغ المستحقة. 
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 )تابع( الموجودات المالية
 

 ةالمرحلي ةالموحد ةالموجز المعلومات الماليةعرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في )ك( 
 

 كما يلي:المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في 
 
 القروض والسلف، األرصدة المستحقة من البنوك المركزية والبنوك األخرى، عمليات  بالتكلفة المطفأة التي تم قياسهاللموجودات المالية  بالنسبة(

 للموجودات؛ لمدرحةالقيمة ا إجمالي من تنزيل: كإعادة الشراء العكسي والموجودات المالية األخرى(
 م كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة التقيي: الدخل الشامل اآلخرقيمة العادلة من خالل الدخل ألدوات الدين التي تم قياسها بال بالنسبة

 و في االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمعترف بها في الدخل الشامل اآلخر؛
 و؛ كمخصصلتزامات القروض وعقود الضمان المالي: ال بالنسبة 
 

 المالية المطلوبات
 

 )أ( التصنيف والقياس الالحق
 
 بالتكلفة المطفأة، باستثناء:       الحقا   تم قياس المطلوبات الماليةي

  ألخرىاالمالية المشتقة والمطلوبات المالية  ألدواتالربح أو الخسارة: يتم تطبيق التصنيف على ا خاللالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
، المحددة بالقيمة العادلة من ، بخالف األدوات المشتقةوالخسائر على المطلوبات المالية المكاسبالمبدئي. يتم عرض  اإلعترافعند  المحددة

يرات في إلى التغ عودخالل الربح أو الخسارة بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي ي
إلى تغييرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق(  يعود، والتي يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال اإللتزامتمان لذلك مخاطر االئ

، عدم يزيد ، أوسوف ينشيءمثل هذا العرض  إال إذا كانوجزئيا في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي من التغيير في القيمة العادلة لاللتزام(. 
 و الخسارة.في الربح ألإللتزام ، وفي هذه الحالة يتم عرض المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالتغيرات في المخاطر االئتمانية يطابق المحاسبتال

 يلتحو . عندةأو عند تطبيق نهج المشاركة المستمر لغاء اإلعترافة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة التجالمطلوبات المالية النا 
 لتحويل.مقابل االمستلم  للبدلااللتزام المالي اإلعتراف ب، يتم غير المؤهلة إللغاء اإلعترافالموجودات المالية 

 
 إلغاء اإلعتراف( ب)

 

 )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته(. إنقضاؤهاالمطلوبات المالية عند ب لغاء اإلعترافتم اي
 
يب االلتزامات تعديالت جوهرية من ح باإلضافة إلىدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير، أل ومقرضيها األصليينيتم احتساب التبادل بين المجموعة  

للتدفقات  ومةلمخصاإذا كانت القيمة الحالية  جوهري إختالفشروط تختلف ال. ديدج التزام ماليب واإلعترافالمالي األصلي لإللتزام  كإلنقضاءالقائمة، 

باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي،  ومخصومةمقبوضة رسوم  ةأيمدفوعة صافية من ، بما في ذلك أية رسوم بموجب الشروط الجديدة النقدية 

خذ باإلعتبر يتم األفة إلى ذلك، المتبقية من االلتزام المالي األصلي. باإلضا المخصومة لتدفقات النقديةلمن القيمة الحالية  ٪10يختلف على األقل بنسبة 

ر في العهود. تغييالو الملحقة باألداةالتحويل الجديدة  خصائصالتغيرات في نو  سعر الفائدة،  ،بها األداة العوامل النوعية األخرى مثل العملة المقومة

ح أو بها كجزء من الرب اإلعترافيتم  تم تكبدهاأي تكلفة أو رسوم فإن ، منقضيةشروط باعتبارها الإذا تم احتساب تبادل ألدوات الدين أو تعديل 

، المدرجة لإللتزامة القيمتقوم بتعديل  تم تكبدهاأي تكلفة أو رسوم فإن ، كإنقضاءأو التعديل   التبادل . إذا لم يتم احتسابعن اإلنقضاءالخسارة الناتجة 

 .اإللتزام المعدلمدى الفترة المتبقية من  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على ويتم إطفاؤها

 
 عقود ضمانات مالية

 
ُ    الم صدرقتضي من يعقد  والضمان المالي ه إن عقد محدد في  طرفبأداء دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل  يقومأن   

 .وشروط أداة الدين                      إستحقاقها وفقا  ألحكام  أداء الدفعات عند

 

لم تنشأ و من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة يتم تصنيفهابقيمها العادلة، وإذا لم  من قبل المجموعةيتم قياس عقود الضمانات المالية الصادرة 

 :بالمبلغ األعلى بين       الحقا  ، يتم قياسها من خالل تحويل أصل مالي

 

  ؛ و9رقم  للتقارير المالية الدولي ، كما هو محدد وفقا للمعيارمخصص الخسارةمبلغ 
  يرادات.اإلب اإلعترافالمجموعة المتعلقة بالمتراكم وفقا لسياسات  اإلطفاء، إذا كان ذلك مناسبا،            مخصوما  منهالمبلغ المعترف به في البداية 
 
 رضع متو دحولما لماليا زکرلما نبيا في كمخصصات الربح أو الخسارة لخال نم لةدلعاا بالقيمة المصنفة رغي لماليا نلضماا ودعق رضع مت

 .رىألخا راداتإليا في سلقياا
 
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةعقود ضمان مالي  ةأي بتصنيف المجموعة قم ت لم
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 االستثمارات العقارية 2-6
 

أو لكليهما، وتكون غير مخصصة للبيع في  قيمتهاأو لزيادة  التأجيراالستثمارات العقارية هي عبارة عن عقارات محتفظ بها إما لجني إيرادات من 

قييم على التسياق العمل االعتيادي، وتستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو في األغراض اإلدارية. يتم إدراج االستثمارات العقارية عند 

                                                                    يتم تحديد القيمة العادلة بصورة  منتظمة من قبل خبراء تقييم مستقلين. تاريخ بيان المركز المالي.  أساس القيمة العادلة في

لتكلفة، بما في ا                                                                                                                           إن االستثمارات العقارية قيد التطوير التي يجري بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمارات عقارية يتم قياسها مبدئيا  ب

م قياس االستثمارات ي، يتلتسجيل األولل        والحقا                                   ُ                                                            ذلك جميع التكاليف المباشرة التي ت عزى إلى تصميم وبناء العقار شاملة تكاليف الموظفين ذات الصلة. 

 العقارية قيد التطوير بالقيمة العادلة. 

 الموجز يان الدخلب فيقيد التطوير  واإلستثمارات العقارية يتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 خالل الفترة التي تنشأ فيها. المرحلي الموحد 

                                                                                                   عند استبعاده أو سحبه نهائيا  من الخدمة وعندما ال يكون من المتوقع أن تنتج منافع اقتصادية مستقبلية من  العقاري إلغاء االعتراف باالستثماريتم 

القيمة المدرجة و اإلستبعاد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة من إلغاء االعتراف بالعقار )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي عوائد االستبعاد

 لألصل( في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف بالعقار.

 
 ةالمتوقع الخسائر اإلئتمانيةقياس  .3
 
 لمتغيرات التالية:العناصر األساسية لالمدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي إن 
 
 إحتمال اإلخالل باإللتزام؛ 
 ؛ والخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام 
 التعرضات عند اإلخالل باإللتزام. 
 

وعة المستخدمة من قبل المجمومن البيانات التاريخية األخرى     ا  من النماذج اإلحصائية التي تم تطويرها داخلي المؤشراتهذه  سوف يتم الحصول على
 أدناه: كما هو مبينلتعكس المعلومات التطلعية  سوف يتم تعديلها

 
تخدام أدوات تقييمها باسيتم نماذج التصنيف اإلحصائي و          بناء  على إحتسابهايتم  محددهي تقديرات في تاريخ إحتمال اإلخالل باإللتزام قديرات إن ت

      ل  من كداخليا تشمل  ةهذه النماذج االحصائيه إلى بيانات مجمع تستند. اتالتصنيف المصممة خصيصا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرض
اف المقابلة لألطر بالنسبةللحصول على إحتمال اإلخالل باإللتزام ، ةاستخدام بيانات السوق، حيثما تكون متاح    ا  نوعيه. يمكن أيضالكميه والعوامل ال

إحتمال قدير تغيير في تال سيؤدي إلىذلك  فإنبين فئات التصنيف، أو التعرض المقابل  إنتقل الطرفإذا  .الجهات السياديةلشركات الكبيرة أو من ا
 .قدمة المقدرةومعدالت الدفعات الم اتأو التعرض اإلستحقاقات التعاقدية إحتمال اإلخالل باإللتزام مع األخذ باإلعتبارتقدير  سوف يتم. اإلخالل باإللتزام

 
راض بتقدير الخسارة بافت سوف تقوم المجموعة. بافتراض اإلخالل باإللتزامالخسارة المحتملة  مقياسهي  اإلخالل باإللتزامالخسارة بافتراض إن 

سوف تأخذ نماذج الخسارة بافتراض اإلخالل . المتعثرةاألطراف المقابلة  مناستنادا إلى تاريخ معدالت االسترداد أو المطالبات  اإلخالل باإللتزام
جزءا ال يتجزا  رتعبوتكاليف استرداد اي ضمانات  التي يعمل فيها الطرف المقابل، الصناعة ةأقدمية المطالبالضمان، باإللتزام بعين اإلعتبار الهيكل،

لخسارة رئيسي في تحديد ا عاملالتجزئة، من المرجح ان تكون نسب القروض إلى القيمة  بعقاراتللقروض المضمونة  بالنسبةالمالية.  الموجوداتمن 
لمختلف السيناريوهات االقتصادية ولالقراض العقاري لتعكس التغيرات المحتملة في  اإلخالل باإللتزامالخسارة بافتراض  تحديد. سيتم المفترضة

 الفائدة الفعلي كعامل خصم. معدلباستخدام  المخصومة ةالنقدي اتأساس التدفق ىعل سوف يتم إحتسابهاأسعار العقارات. 
 
من  اإلخالل باإللتزام التعرضات عند سوف تستمد المجموعة. اإلخالل باإللتزام ةلالتعرض المتوقع في حا التعرض عند اإلخالل باإللتزاممثل ي

 ألصل الماليا . سيكون تعرضاإلطفاءالتعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد، بما في ذلك 
 التعرضات ارسيتم األخذ باإلعتب. فيما يتعلق بالتزامات االقراض والضمانات المالية، اإلخالل باإللتزامعند  اإلخالل باإللتزام إجمالي القيمة المدرجة عند
التعرض م تحديد مالية، يتموجودات البالنسبة لبعض ال. على المالحظة التاريخية والتوقعات المستقبلية      بناء  المبلغ المسحوب، ب اإلخالل باإللتزام عند

 .ئياتاواإلحص هاتفي نقاط زمنية مختلفة باستخدام تقنيات السيناريو لمحتملةالتعرض ا نتائحمن  نماذجوضع  خاللن م باإللتزامعند اإلخالل 
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 خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل: على أساس األدوات الماليةسيتم تقييم ، يأساس جماع ىنماذج علال التي يتم فيها إدراجفي الحاالت 
 

   ؛األداةنو 
 مخاطر االئتمان؛ درجة 
 ؛اتنو  الضمان 
 ؛لتعرضات األفرادالقروض إلى القيمة  نسبة 
 تاريخ االعتراف االولي؛ 
 فترة اإلستحقاق المتبقية 
 و؛ الصناعة 
 .الموقع الجغرافي للمقترض 
 

 مناسب. ة بشكلمعينه متجانس ةمجموع ات تبقى ضمنالتعرض ة للتأكد من أنمنتظم لمراجعة التجميعاتستخضع 

 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد . 4
 

القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات متعلقة  اإلدارة، يتطلب من 3و  2في طور تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والموضحة في إيضاح رقم 
خية يبالقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات عند عدم وجود مصادر أخرى متوفرة. يتم تحديد هذه التقديرات واالفتراضات على أساس الخبرة التار

 والعوامل األخرى ذات العالقة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 
 

ة هذه عيتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم تسجيل اإلختالف في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إعادة مراج
راجعة التقديرات م التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفترة،. أو في حالة كون التعديالت الناتجة عن إعادة

 تؤثر في فترة المراجعة والفترات المستقبلية فيتم تسجيلها في تلك الفترات.
 
 القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1
 

وعة والتي ت المحاسبية للمجم، والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسااسة، عدا تلك التي تتضمن تقديراتفيما يلي القرارات الحس
 المالية الموجزة الموحدة المرحلية. المعلوماتلها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في 

 
 تحدد لألعماا وذجنم رختبااألصل والفائدة فقط وا تعاوفدلما نتائج علی لماليةا وداتجولما سقياو فتصني ديعتم: لألعماا وذجنم متقيي .

                                                                                                       ل على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول المالية مع ا لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم اعماأل المجموعة نموذج
تها ثر على أداء األصول وكيفية إداراألدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء األصول وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤ جميعالذي يعكس 

 آلخرل االدخل الشام خاللوكيف يتم تعويض مديري األصول. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 
. من أجله هاب اإلحتفاظعمال التي تم األمتفقة مع هدف  ألسبابوما إذا كانت ا إستبعادهاقبل استحقاقها لفهم سبب  إلغاء اإلعتراف بهاتم  والتي

لم  إذا        ناسب ا وم يبقىبالموجودات المالية المتبقية  يحتفظالذي  األعمالللمجموعة حول ما إذا كان نموذج  ستمر                    جزء ا من التقييم الم مراقبةعتبر الت
 .من المحتمل تغيير تصنيف تلك األصول هفانل وبالتالي اعمإذا كان هناك تغيير في نموذج األ يكن مناسب

 حلةرلما ولألص رشه 12 دةلم قعةولمتا نالئتماا رةخسا يعادل صکمخص قعةولمتا نالئتماا رخسائ سقيا ميت: نالئتماا طرمخا في الهامة دةيازال 
مخاطر  تزيد. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما 3 حلةرلمأو ا 2 حلةرلما ولألص رلعما دىم علی قعةولمتا نالئتماا رةخسا، أو لیوألا

 عنديشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. الذي ما  9بشكل كبير منذ االعتراف األولي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  اناالئتم
 مةووالمدعالمعقولة المعلومات النوعية والكمية  اإلعتبارتأخذ المجموعة في  ملموسألصل قد زادت بشكل  اإلئتمانتقييم ما إذا كانت مخاطر 

 .تي قد تطرأ في المستقبلال
  إنشاء مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة: عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي، يتم تجميع

تراف األولي، األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة )مثل نو  األداة، درجة مخاطر االئتمان، نو  الضمانات، تاريخ االع
(. تراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل الخ، الصناعة، الموقع الجغرافي للمقترض، تاريخ اإلستحقاقالفترة المتبقية ل

 قسيمتهناك إعادة تكون مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، األمر هذا إن مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مشابهة. 
لألصول بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل أصول إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان 

طر اة في مخ                                أكثر شيوع ا عند حدوب زيادة ملحوظيكون والحركات بين المحافظ  المحافظالمماثلة لتلك المجموعة من األصول. إن إعادة تقسيم 
ا إلى مدى الحياة، أو العكس،  12عكس تلك الزيادة الكبيرة( وبالتالي تنتقل األصول من خسارة االئتمان المتوقعة لمدة االئتمان )أو عندما ت                                 شهر 

ا أو مدى ال 12المتوقعة لمدة  اإلئتمان                                                              تحدب أيض ا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس لخسارة ولكن قد  قد ولكن ، حياة               شهر 
 ئتمان للمحافظ.اإلمخاطر  نتيجة إختالفئتمانية المتوقعة اإليتغير مقدار الخسائر 

   م تطبيق لألصول المالية. يتخسائر االئتمان المتوقعة النماذج واالفتراضات المستخدمة: تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قياس
لقة عالحكم في تحديد النموذج األنسب لكل نو  من األصول، وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات المت

 لمزيد من التفاصيل حول خسارة االئتمان المتوقعة. 3 رقم إيضاح راجعبالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان. 
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 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4-2
 

لى المبالغ ع فيما يلي القرارات الحساسة والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها أكثر تأثير جوهري
 المرحلية: الموحدةالموجزة المالية  المعلوماتالمعترف بها في 

 
  و  من أنوا  المنتجات / السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل للسيناريوهات المستقبلية لكل نواألوزان النسبية تحديد العدد

، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى االفتراضات لحركة ند قياس خسارة االئتمان المتوقعةسيناريو: ع
 بعضها البعض. على المحركاتوكيف تؤثر هذه  اإقتصادية المحركاتمستقبلية لمختلف 

 و تقدير ه إحتمال اإلخالل باإللتزامإن                                               مدخال  رئيسيا  في قياس خسارة االئتمان المتوقعة.  إحتمال اإلخالل باإللتزام: يمثل إحتمال اإلخالل باإللتزام
 المستقبلية. لظروفلواالفتراضات والتوقعات البيانات التاريخية  والتي تشمل إحتساب، علي مدي فتره زمنيه معينه اإلخالل باإللتزامالحتمال 

 ستند إلى يهو ة عن التخلف عن السداد. وتجهي تقدير للخسارة النا الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام: الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام
 والتعزيزاتلضمانات التدفقات النقدية من ا إلعتبار، مع األخذ في اإستالمها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض

 .المكملةاالئتمانية 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية. 5
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 2,729,930  1,661,772 الصندوقنقد في 
 2,779,542  2,148,260 أرصدة لدى البنوك المركزية

 10,814,651  11,222,571 احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية
 3,673,000  3,673,000 شهادات إيدا  لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 -  33,845 شراء عكسي مع المصرف المركزي
 19,997,123  18,739,448 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية إجمالي

 -  (379) (12                                  ناقصا : مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 

 19,997,123  18,739,069 ، بالصافيمجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

    يلي:إن التركيزات الجغرافية هي كما 
 19,950,521  18,644,489 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 46,602  94,959 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 18,739,448  19,997,123 
 -  (379) (12                                  ناقصا : مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 

 18,739,069  19,997,123 
 

الودائع و االحتياطيات المحتفظ بها لدى البنوك المركزية ودائع لدى البنوك المركزية بنسب محددة فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع التوفير تمثل
 ألجل والودائع األخرى. إن هذه االحتياطيات متاحة فقط للعمليات اليومية وبشروط محددة.

 

 ، بالصافيمستحقة من البنوكودائع وأرصدة . 6
 

 كما في  كما في  

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 مدققة  غير مدققة 

 ألف درهم  ألف درهم   
    

 1,700,600  2,273,084 أرصدة مستحقة من البنوك
 18,989  269,892 ودائع هامشية
 3,808,135  6,804,142 ودائع ألجل

 810,100  2,536,912 حسابات وكالة
 5,241,378  5,905,370 قروض وسلفيات مقدمة إلى البنوك

 11,579,202  17,789,400 الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك إجمالي

(12                                  ناقصا : مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح   (29,860)  (127,246) 

 11,451,956  17,768,540 ، بالصافيمجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 3.285.682  7,031,173 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 8.293.520  10,758,227 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 17,789,400  11,579,202 

 (127,246)  (20,860) (12 إنخفاض القيمة )إيضاح             ناقصا : مخصص 

 17,768,540  11,451,956 
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 )تابع( ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك. 6
 

للودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي،  المجموعةتحوط ت

درهم  ألف 87 مبلغ 2018مارس  31لهذه المقايضات كما في  السالبةالقيمة العادلة صافي                                               صن ف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغتو

 درهم(. 4,708 السالبةالقيمة العادلة صافي  بلغ – 2017ديسمبر  31)

ة واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابللبنوك المقدمة إلى االقروض والسلفيات  حيب تم بموجبها رهن شراءالإعادة تمويل المجموعة اتفاقيات  أبرمت

تفاقيات بموجب إات خدمة الضمان يتفاقال القروض المرهونةتخضع . المرهونة القروضة بهذه المتعلق والعوائدبالمخاطر  المجموعةحتفظ ت. كضمانات

 :المتعلقة بهاالمالية  والمطلوباتلهذه القروض  المدرجةالدولية للمبادالت والمشتقات. يبين الجدول التالي القيمة  الجمعية

 )مدقق( 2017ديسمبر  31كما في   )غير مدقق(2018مارس  31كما في  

 

المدرجة القيمة 
  للموجودات المرهونة

 المدرجةالقيمة 
  للمطلوبات المتعلقة بها

 المدرجةالقيمة 
  للموجودات المرهونة

 المدرجةالقيمة 
 للمطلوبات المتعلقة بها 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 269.677  412.711  132,284  229,061 تمويل إعادة الشراء
        

 
 ، بالصافيإيداعات الشراء العكسي. 7

 كما في  كما في  

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 مدققة  غير مدققة 

 ألف درهم  ألف درهم   

 
 98,578  123,196 بنوك ومؤسسات مالية

 -  (185) (12إيضاح )                           ناقصا : مخصص إنخفاض القيمة 

 98,578  123,011 مجموع إيداعات الشراء العكسي، بالصافي

    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:

 48,443  13,015 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 50,135  110,181 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 123,196  98,578 

 -  (185) (12إيضاح )                           ناقصا : مخصص إنخفاض القيمة 

 123,011  98,578 
 

-2017ديسمبر  31)ألف درهم  131,295سندات بقيمة عادلة تبلغ  تم بموجبها الحصول علىإعادة الشراء العكسي اتفاقيات  ت المجموعةأبرم

كضمان ألف درهم(  275 – 2017ديسمبر  31) ألف درهم 187ضمانات نقدية بمبلغ والحصول على ( ألف درهم 99,832سندات بقيمة عادلة تبلغ 

اتفاقات ى إلتخضع أحكام وشروط هذه الضمانات ة بهذه السندات. بالمخاطر والمزايا المتعلق ةالمقابل األطرافحتفظ تمقابل إيداعات الشراء العكسي. 

 إعادة الشراء الرئيسية العالمية.

 أوراق مالية بغرض المتاجرة. 8
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

    
 485,301  580,765 سندات

    
    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 177,175  324,968 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 308,126  255,797 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 580,765  485,301 

 
 القطا  العام. تستند القيمة العادلة لألوراق المالية بغرض المتاجرة على األسعار المدرجة في السوق. البنوك وتمثل السندات استثمارات معظمها في 
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 أدوات مالية مشتقة. 9
 

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

 القيم العادلة  

 القيم اإلسمية  المطلوبات  الموجودات  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  )غير مدققة(2018مارس  31كما في 

       مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 237,984,773  553,406  691,524  مشتقات صرف أجنبي 

 231,285,972  2,881,289  2,821,163  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 57,874,091  589,051  535,923  معدالت الفائدة والسلع خيارات 

 6,222,083  1,794  228  عقود معدالت آجلة

 18,203,459  76  536  متداول( عقود مستقبلية )صرف

 4,018,854  259,046  276,177  مقايضات السلع والطاقة 

 25,073,243  183,979  216,881  خيارات المقايضات 

 580,662,475  4,468,641  4,542,432  مصدرة بغرض المتاجرةالمجموع المشتقات المحتفظ بها أو 

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

 59,730,117  1,396,673  513,791  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 6,461,598  344,751  3,790  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 17,380,875  7,591  128,129  عقود صرف أجنبي آجلة

 23,842,473  352,342  131,919  مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

       

 664,235,065  6,217,656  5,188,142  مجموع األدوات المالية المشتقة

   

       )مدققة(2017ديسمبر  31كما في 

       مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 160,934,849  379,890  484,546  مشتقات صرف أجنبي 

 218,983,622  2,313,951  2,225,651  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 35,840,619  333,158  314,164  معدالت الفائدة والسلع خيارات 

 1,979,419  163  159  عقود معدالت آجلة

 22,360,899  1,267  1,670  متداول( عقود مستقبلية )صرف

 4,060,914  248,041  256,134  مقايضات السلع والطاقة 

 16,704,214  94,311  129,968  خيارات المقايضات 

 460,864,536  3,370,781  3,412,292  مصدرة بغرض المتاجرةالمجموع المشتقات المحتفظ بها أو 

 مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
      

 57,337,746  621,855  287,165  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 6,492,894  217,367  8,753  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 15,908,953  24,478  112,154  عقود صرف أجنبي آجلة

 22,401,847  241,845  120,907  بها كتحوطات للتدفقات النقديةمجموع المشتقات المحتفظ 
       

 540,604,129  4,234,481  3,820,364  مجموع األدوات المالية المشتقة

   

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

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  ألف درهم ) 21,771القيمة العادلة والتدفقات النقدية بقيمة غير الفعالة والمتعلقة بتحوطات المن  مكاسبتم تسجيل صافي 
 بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.ألف درهم( في  20,480بقيمة  مكاسبصافي  – 2017مارس 31في 
 

 وحصلتألف درهم(  340,556 – 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 463,343على ضمان نقدي بقيمة  المجموعة ت، حصل2018مارس  31كما في 
 ألف درهم( مقابل القيمة العادلة الموجبة للموجودات المشتقة.  40,239 –2017ديسمبر  31ألف درهم ) 77,821على سندات بقيمة عادلة تبلغ 

 
وكذلك ألف درهم(  26,225 – 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 282,454بإيدا  ضمان نقدي بقيمة  المجموعة ت، قام2018مارس  31كما في 

تتضمن  القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة.ألف درهم( مقابل  1,631,481 – 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 2,062,573بقيمة  سندات

موجب بات خدمة الضمان يتفاقالتخضع هذه الضمانات .أخرى في هيكلة ترتيبات تم إستالمها من قبل المجموعةتلك التي  ضمانك المودعة سنداتال

 إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات.
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 استثمارات في أوراق مالية. 10
 

 
 اإلمارات 
 العربية 
 المتحدة

 دول أخرى في
مجلس التعاون 

 الخليجي

  

  باقي  

 دول  
 المجموع العالم

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدققة( 2018مارس  31

     مدرجة:

 17,978,120 7,652,379 5,226,093 5,099,648 أوراق مالية حكومية 

 9,333,986 3,702,693 341,255 5,290,038 قطا  عام  -سندات مالية  

 8,396,306 3,840,365 867,796 3,688,145                    بنوك ومؤس سات مالية -سندات مالية  

 1,154,406 306,055 174,914 673,437 شركات -سندات مالية  

 453 - - 453 أدوات حقوق الملكية 

 166,482 87,864 - 78,618 صناديق مشتركة 

 37,029,753 15,589,356 6,610,058 14,830,339 مجموع االستثمارات المدرجة
     غير مدرجة:

 9,985,313 - - 9,985,313 أوراق مالية حكومية 

 134,818 - 134,818 -                    بنوك ومؤس سات مالية -سندات مالية  

 348,928 10,150 - 338,778 أدوات حقوق الملكية 

 10,469,059 10,150 134,818 10,324,091 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 47,498,812 15,599,506 6,744,876 25,154,430 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 

     )مدققة(2017ديسمبر  31كما في 

     مدرجة:

 18.967.418 9,167,331 4,988,214 4.811.873 أوراق مالية حكومية 
 8,642,460 3,186,957 312,498 5,143,005 قطا  عام  -سندات مالية  
 9.282.303 4,198,707 933,557 4.150.039                    بنوك ومؤس سات مالية -سندات مالية  
 892,122 259,062 88,869 544,191 شركات -سندات مالية  
 490 - - 490 أدوات حقوق الملكية 
 163,343 85,802 - 77,541 صناديق مشتركة 

 37,948,136 16,897,859 6,323,138 14,727,139 مجموع االستثمارات المدرجة
     غير مدرجة:

 10,910,384 - - 10,910,384 أوراق مالية حكومية 
 333,137 13,635 - 319,502 أدوات حقوق الملكية 

 11,243,521 13,635 - 11,229,886 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 49,191,657 16,911,494 6,323,138 25,957,025 ماليةفي أوراق مجموع االستثمارات 

 

 190.466بمبلغ  الدخل الشامل اآلخرمخصص انخفاض قيمة أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل  إدراج، تم  2018مارس  31كما في 

والمعترف بها في الدخل الشامل  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  المدرجة( في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 12ألف درهم )إيضاح 

 اآلخر.

دالت ل مقايضات معضد مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خال المجموعةتحوط ت

ة كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادل بتصنيف هذه األدواتقوم تالفائدة والمقايضات فيما بين العمالت، و

ما  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  – 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 333.147ما قيمته  2018مارس  31لمقايضات أسعار الفائدة كما في  السالبة

 .المرحلي الموحدالموجز هذه التحوطات ضمن بيان الدخل  فعاليةوخسائر عدم  مكاسبألف درهم(. تم إدراج  314.720قيمته 
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خاطر بالم المجموعة تحتفظاتفاقيات إعادة شراء حيب تم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات.  المجموعة تأبرم

تخضع السندات المحتفظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات إتفاقيات إعادة الشراء العكسي الرئيسية والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. 

 لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها: المدرجةالجدول التالي القيمة  ة. يبينالعالمي

 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في   )غير مدققة(2018مارس  31كما في  

 
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
 المدرجةالقيمة 

  للمطلوبات المتعلقة بها
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
 المدرجةالقيمة 

 للمطلوبات المتعلقة بها 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 301.180  323.660  263.497  276.231 تمويل إعادة الشراء
        

 

ألف درهم(  1.305.506 – 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 2.114.016                                                     أيضا  برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ  المجموعة تقام

 بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. وبقيت المجموعة محتفظةكضمان مقابل حسابات هامشية تحت الطلب. 

 
 ، بالصافيللعمالء قروض وسلفيات. 11
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

     

 4,420,471  4,444,833  سحوبات على المكشوف )أفراد وشركات(

 30,006,710  29,168,125  قروض أفراد

 125,438,313  126,815,810  قروض شركات

 4,367,578  4,244,766  بطاقات ائتمان

 4,955,902  5,220,844  تسهيالت أخرى 

 169,188,974  169,894,378  للعمالء إجمالي القروض والسلفيات

 (5,906,744)  (7,070,261)   (12)إيضاح                                ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

 163,282,230  162,824,117  ، بالصافيللعمالء مجموع القروض والسلفيات

 
 كما يلي:هي التمويل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله  إن موجودات

 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدقق  
 ألف درهم  ألف درهم  

 3,453,938  3,511,374  المرابحة

 11,452,962  11,588,766  تمويل إجارة

 7,044,886  6,946,441        الس لم

 150,381  154,605  أخرى

 22,102,167  22,201,186  اإلسالميإجمالي موجودات التمويل 

 (434,002)  (651,955)                                ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

 21,668,165  21,549,231  صافي موجودات التمويل اإلسالمي

 
قوم بتصنيف تذات المعدالت الثابتة والمتغيرة باستخدام مقايضات معدالت الفائدة، و للعمالء بالتحوط على بعض القروض والسلفيات المجموعةقوم ت

ما  2018مارس  31لهذه المقايضات كما في  السالبةهذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة 

 ألف درهم(. 49.785ما قيمته  السالبةلغ صافي القيمة العادلة ب – 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 51.604قيمته 
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واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة  والسلفيات للعمالء القروضحيب تم بموجبها رهن مهيكلة إعادة شراء تمويل اتفاقيات  المجموعة تأبرم

بحيب تخضع هذه الضمانات إلتفاقيات القروض كضمان  تم وضعالمرهونة.  بالقروضبالمخاطر والعوائد المتعلقة  إحتفظت المجموعةكضمانات. 

 المتعلقةية المال والمطلوباتلهذه القروض  المدرجة. يبين الجدول التالي القيمة خدمة الضمان بموجب إتفاقيات الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات

 بها:

 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2018مارس  31كما في  

 

 المدرجةالقيمة 
  المرهونة للقروض

 المدرجةالقيمة 
  للمطلوبات المتعلقة بها

 المدرجةالقيمة 
  المرهونة للقروض

  المدرجةالقيمة 
 للمطلوبات المتعلقة بها

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 22.848  30.618  19.033  25.504 تمويل إعادة الشراء

 
 شيء درهم ال بلغتبقيمة اسمية  يات إلى العمالءقروض وسلف تقديمبموجبها تم أوراق مالية، والتي وإقتراض ترتيب إقراض  المجموعة تأبرمكذلك، 

 554.630 - 2017ديسمبر  31ال شيء درهم ) بلغتقيمة اسمية بمقابل سندات ذات جودة عالية و (ألف درهم 766.629 - 2017ديسمبر  31)

طراف المعنية. يخضع هذا الترتيب وفقا األوالسندات المقترضة مع  الممنوحة المتعلقة بالقروضبالمخاطر والعوائد  المجموعة تحتفظ. (ألف درهم

 (.GMSLA) جلوبال ماستر سيكيوريتيز ليندنج إتفاقيةألحكام وشروط 

 بحسب قطا  النشاط االقتصادي:للعمالء فيما يلي محفظة القروض والسلفيات 
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2018مارس  31كما في  

 
داخل دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربية 

  المجموع المتحدة

 داخل دولة
اإلمارات العربية 

 المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربية 

 المجمو  المتحدة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        القطاع االقتصادي
 209,241 - 209,241  209,590 - 209,590 الزراعة 
 1,747,802 454,944 1,292,858  1,844,352 458,251 1,386,101 الطاقة 
 6,152,306 1,036,909 5,115,397  6,612,974 1,119,551 5,493,423 التجارة 

 61,411,937 1,524,985 59,886,952  61,783,510 1,372,355 60,411,155 االستثمار العقاري والضيافة
 2,969,272 1,153,523 1,815,749  2,895,578 1,122,791 1,772,787 النقل والمواصالت 

 39,901,083 178,963 39,722,120  38,937,414 147,802 38,789,612 األفراد
 34,618,261 255,388 34,362,873  34,374,387 255,388 34,118,999                              الحكومة ومؤس سات القطا  العام

 14,044,154 3,576,142 10,468,012  14,113,753 3,622,887 10,490,866                      المؤس سات المالية )*(
 4,338,120 2,028,034 2,310,086  4,693,025 2,062,004 2,631,021 التصنيع
 3,074,123 263,441 2,810,682  3,555,915 302,489 3,253,426 الخدمات 
 722,675 51,757 670,918  873,880 51,757 822,123 أخرى

 159,379,103 10,515,275 169,894,378  158,664,888 10,524,086 169,188,974 
 (5,906,744)    (7,070,261)   (12)إيضاح                            ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

 163,282,230    162,824,117   ، بالصافيللعمالء مجموع القروض والسلفيات

 )*( تشمل شركات االستثمار. 
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 القيمةمخصصات انخفاض . 12
 

 :الحركة في مخصص إنخفاض القيمةفيما يلي 
 
 

 
 كما في

 مارس 31

2018 

 غير مدقق

 ألف درهم

 )مدقق( 2017ديسمبر  31كما في  

 
  

 إنخفاض القيمة 

  الفردي
إنخفاض القيمة 

 المجموع  الجماعي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

         
 6,045,744  3,194,421  2,851,323  6,090,677  الرصيد اإلفتتاحي )*(

  9تأثير التغير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 -  -  -  1,510,228  (1-2)إيضاح 

 6,045,744  3,194,421  2,851,323  7,600,905  إعادة بيان الرصيد اإلفتتاحي

         

 1,929,269  (22,764)  1,952,033  431,203  المحرر( للفترة/ السنةالمحمل/ )

 (   258,906)  -  (258,906)  (50,909)  مستردات خالل الفترة/ السنة

 1,670,363  (22,764)  1,693,127  380,294  صافي المحمل/ )المحرر( للفترة/ السنة

 (51,515)  -  (51,515)  (11,759)  حل الخصم

 (1,631,744)  -  (1,631,744)  (324,451)  صافي المبالغ المشطوبة

 1,142  385  757  (384)  أسعار الصرف

 6,033,990  3,172,042  2,861,948  7,644,605  الرصيد الختامي

 (1-2 إيضاحستثمارية )راجع إأوراق مالية إستثمار في )*( يتضمن الرصيد االفتتاحي مخصص انخفاض قيمة 

 
 

 توزيع مخصص انخفاض القيمة:فيما يلي 
  

 كما في

 مارس 31

2018 

 غير مدقق

 ألف درهم

 
 )مدقق( 2017ديسمبر  31كما في 

 إنخفاض القيمة    

  الفردي
إنخفاض القيمة 

 المجموع  الجماعي

   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 
        

 -  -  -  379  (5)إيضاح نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

 127,246  127,246  -  20,860  (6)إيضاح  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 -  -  -  185  (7)إيضاح  إيداعات الشراء العكسي

 -  -  -  190,466  (10مالية )*( )إيضاح  أوراقإستثمار في 

 5,906,744  3,044,796  2,861,948  7,070,261  (11قروض وسلفيات مستحقة للعمالء )إيضاح 

 -  -  -  13,373  (14موجودات أخرى )إيضاح 

 -  -  -  349,081  (19ضمانات والتزامات أخرى )إيضاح  ات مستندية وخطاباتاعتماد

 6,033,990  3,172,042  2,861,948  7,644,605  مجموع مخصص إنخفاض القيمة

 .الدحل الشامل اآلخر وتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخرالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل  اإلستثماراتتقييم  احتياطي إعادة ضمنمخصص انخفاض القيمة  إدراجتم  )*(



 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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 استثمارات عقارية. 13
 

 

   
 ألف درهم   

    

 659.776   2017يناير  1كما في 

 9.177   خالل السنة إضافات

 (34.173)   إعادة تقييم استثمارات عقارية

 634.780   )مدقق( 2017ديسمبر  31كما في 

 (1.900)   إستبعادات خالل الفترة

 632.880   )غير مدقق(2018مارس  31كما في 

 
تقييمها.  متأعمال التقييم بواسطة خبراء تقييم مستقلين مسجلين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات في موقع وفئة العقارات التي  تمت

 . 2017سنة تم تقييم العقارات خالل الربع األخير من 
 

 هو إستخدامها الحالي. عند تقدير القيم العادلة للعقارات، فإن اإلستخدام األعلى واألمثل للعقارات
 

 العادلالتقييم 
 

 من قبل خبراء التقييم المستقلين ما يلي: المستخدمةتتضمن منهجيات التقييم 
 
 ة مع إجراء ورطريقة المقارنة المباشرة: تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق المجا

 ت الالزمة لبيان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.التعديال
  لذي يتوقعه اطريقة االستثمار: تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار من خالل رسملة صافي اإليرادات التشغيلية للعقار على أساس العائد المناسب

 المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفا  الخاضعة للتقييم.
 

 قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. للمجموعةاالستثمارات العقارية  إن جميع
 

 ، بالصافيموجودات أخرى. 14
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 1,867,461  1,732,739  فوائد مدينة
 7,129  7,472  ضرائب مقدمة

 76,196  89,736                       مصاريف مدفوعة مقدما  
 12,593,697  9,828,182  (19)إيضاح أوراق قبول 

 18,800  18,800  أصل غير ملموس
 312,555  489,413  أخرى 

 14,875,838  12,166,342  مجموع الموجودات األخرى

 -  (13,373)  (12القيمة )إيضاح  ناقصا: مخصص إنخفاض

 14,875,838  12,152,969  ، بالصافيمجموع الموجودات األخرى
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 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 822,121  583,537  أرصدة مستحقة للبنوك

 327,814  363,528  ودائع هامشية

 4,027,194  3,755,801  ودائع ألجل

 5,177,129  4,702,866  مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

 
ت الصرف ايقوم البنك بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغيرة باستخدام مقايض

 31كما في  تلهذه المقايضاالموجبة                                                                                                   األجنبي ومقايضات معدالت الفائدة ويصن ف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 

 ألف درهم(. 2ما قيمته  الموجبةبلغ صافي القيمة العادلة  - 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 114ما قيمته  2018مارس 

 ودائع العمالء. 16
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 80,765,754  80,862,786  ودائع ألجل

 55,741,567  57,060,078  ودائع حسابات جارية

 13,758,208  14,339,985  ودائع توفير

 11,190,454  12,893,070  ودائع مرابحة

 397,282  377,014  ودائع حكومية طويلة األجل

 1,225,121  1,348,019  ودائع هامشية

 163,078,386  166,880,952  مجموع ودائع العمالء

     

 
 :هي كما يليالودائع اإلسالمية )باستثناء ودائع المرابحة( المدرجة في الجدول أعاله 

 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 882,892  835,553  ودائع مضاربة ألجل

 2,498,714  2,723,331  وكالةودائع 

 4,751,338  5,032,312  ودائع حسابات جارية

 6,530,040  6,871,989  ودائع توفير مضاربة

 61,028  63,662  ودائع هامشية

 14,724,012  15,526,847  مجموع الودائع اإلسالمية

 
بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغيرة باستخدام مقايضات الصرف  البنكقوم ي

لة مة العاد. بلغ صافي القيأو كتحوطات للقيمة العادلة كتحوطات للتدفقات النقديةإما هذه األدوات  ويتم تصنيفاألجنبي ومقايضات معدالت الفائدة 

ما قيمته  الموجبةبلغ صافي القيمة العادلة  - 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 49.279ما قيمته  2018مارس  31لهذه المقايضات كما في  الموجبة

 ألف درهم(. 38.976
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 : هي كما يليبموجب برنامج البنك المتعلق بهذه األوراق  تفاصيل األوراق التجارية الصادرة باليوروإن 
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  

 ألف درهم  ألف درهم  العملة

 1,159,843  1,093,551  أمريكيدوالر 

 1,279,166  1,802,640  يورو

 470,836  212,045  جنية استرليني

 2,909,845  3,108,236  مجموع األوراق التجارية باليورو

 
هذه األدوات      صن فيلبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي و يتحوط البنك

ديسمبر  31ألف درهم ) 71.924ما قيمته  2018مارس  31كما في  لهذه المقايضاتالموجبة كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 

 ألف درهم(.  71.418ما قيمته  الموجبةبلغ صافي القيمة العادلة  – 2017

 سالببين  - 2017ديسمبر  31)        سنويا   %2.60 موجبإلى         سنويا   %0.33 سالب بينيتراوح معدل الفائدة الفعلي إلصدار األوراق التجارية باليورو 

  (.       سنويا   %2.11 موجبإلى         سنويا   0.35%
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 كالتالي:هي )غير مدققة(  2018مارس  31تفاصيل القروض كما في إن 
 

 المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 3  سنوات 3 - 1  خالل سنة واحدة    

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  العملة  األداة

 2,002,492  418,645  872,279  711,568  -  دوالر أسترالي  سندات عالمية متوسطة األجل

 555,993  -  -  555,993  -  رينمينبي صيني  

 329,781  91,605  -  238,176  -  يورو  

 977,619  -  977,619  -  -  سويسريفرنك   
 52,426  -  -  52,426  -  ين ياباني  
 544,557  173,656  222,608  148,293  -  دوالر هونج كونج  
 22,510,448  10,803,052  2,895,256  6,071,037  2,741,103  دوالر أمريكي  
             

    2,741,103  7,777,493  4,967,762  11,486,958  26,973,316 

             

 4,032,596  -  -  3,481,646  550,950  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 
 3,668,586  -  -  2,199,607  1,468,979  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم - قرض مشترك

 362,704  -  -  -  362,704  روبية هندية  ودائع مصدرةشهادات 
 1,933,683  -  -  1,933,683  -  دوالر أمريكي  

 3,770,178  1,097,441  2,672,737  -  -  دوالر أمريكي  سعر فائدة ثابت -سندات ثانوية 

 386,312  386,312  -  -  -  فرنك سويسري  

 357,286  202,333  -  -  154,953  دوالر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 57,528  -  -  -  57,528  روبية هندية  
             

    5,336,217  15,392,429  7,640,499  13,173,044  41,542,189 

             

 
يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو و، أو عقود مقايضات العمالت األجنبيةالفائدة  مقايضات معدالتما إ باستعمالالفائدة  معدالتمخاطر تبادل العمالت ولمخاطر  لبعض القروضمجموعة ال تتحوط

 ألف درهم.  839.783ما قيمته  2018مارس  31. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في للتدفقات النقدية
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 )مدققة( كالتالي: 2017ديسمبر  31تفاصيل القروض كما في 
 

   
 

  خالل سنة واحدة
  إلىسنة 

  سنوات 3
  5 إلى 3

  سنوات
 أكثر من 

 المجموع  سنوات 5

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  العملة  األداة

 2,040,861  427,269  887,069  726,523  -  دوالر أسترالي  عالمية متوسطة األجلسندات 

 393,335  -  -  393,335  -  رينمينبي صيني  

 317,227  87,677  -  229,550  -  يورو  

 301,908  -  301,908  -  -  فرنك سويسري  
 48,973  -  -  48,973  -  ين ياباني  
 553,259  178,076  225,346  149,837  -  دوالر هونج كونج  
 20,373,034  8,968,534  146,833  8,503,789  2,753,878  دوالر أمريكي  
             

    2,753,878  10,052,007  1,561,156  9,661,556  24,028,597 

             

 4,031,550  -  -  2,746,000  1,285,550  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 
 3,666,292  -  -  2,932,211  734,081  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم - مشتركقرض 

 283,304  -  -  -  283,304  روبية هندية  ودائع مصدرةشهادات 
 3,786,285  -  -  1,934,096  1,852,189  دوالر أمريكي  

 3,786,625  3,786,625  -  -  -  دوالر أمريكي  ثابتسعر فائدة  -سندات ثانوية 

 378,837  378,837  -  -  -  فرنك سويسري  

 507,363  202,333  -  -  305,030  دوالر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 86,342  -  -  -  86,342  روبية هندية  
             

    7,300,374  17,664,314  1,561,156  14,029,351  40,555,195 

             

 
يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو و، أو عقود مقايضات العمالت األجنبيةالفائدة  مقايضات معدالتما إ باستعمالالفائدة  معدالتمخاطر تبادل العمالت ولمخاطر  لبعض القروضمجموعة ال تتحوط

 ألف درهم.  196.811ما قيمته  2017 ديسمبر 31لهذه المقايضات كما في  السالبةللتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 
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 : )غير مدقق( 2018مارس  31؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في كدفعات متأخرةالفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل  تستحق

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5 إلى 3 سنوات 3إلىسنة  خالل سنة واحدة العملة األداة

  دوالرأسترالي سندات عالمية متوسطة األجل

- 
إلى  %3.73 معدل فائدة ثابت يتراوح من        سنويا   %4.75معدل فائدة ثابت يبلغ 

وقسائم ربع سنوية بمعدل     ا  سنوي 3.92%

نقطة أساس على سعر مبادلة فاتورة  138

 البنك

        سنويا   %4.50معدل فائدة ثابت يبلغ 

 %5.02إلى  %3.85 معدل فائدة ثابت يتراوح من - رينمينبي صيني 

    ا  سنوي
- - 

نقطة أساس  59 إلى 46بمعدل  ربع سنويةقسائم  - يورو 

 .يوريبورمضافة إلى سعر 
        سنويا   %0.75معدل فائدة ثابت يبلغ  -

 -        سنويا   %0.385معدل فائدة ثابت يبلغ  - - فرنك سويسري 

 - -        سنويا   %0.68معدل فائدة ثابت يبلغ  - ين ياباني 

           سنويا  إلى  %2.30يتراوح بين معدل فائدة ثابت  - دوالر هونج كونج 

        سنويا   2.46%

       سنويا   %2.69يتراوح بين معدل فائدة ثابت 

        سنويا   %3.20إلى 

 %2.84يتراوح بين معدل فائدة ثابت 

        سنويا   %2.87           سنويا  إلى 

إلى        سنويا   %2.63 يتراوح بينمعدل فائدة ثابت          سنويا   %3معدل فائدة ثابت يبلغ  دوالر أمريكي 

إلى  61بمعدل  ربع سنويةقسائم         سنويا  و 2.75%

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 90

ربع قسائم         سنويا  و %4معدل فائدة ثابت يبلغ 

نقطة أساس  105 إلى 100بمعدل  سنوية

 مضافة إلى سعر ليبور.

 %4.30يتراوح بين معدل فائدة ثابت 

 )*(        سنويا   %5.14           سنويا  إلى 

      
      

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 85بمعدل شهرية   قسائم دوالر أمريكي سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 

 

نقطة أساس  80 إلى 60بمعدل شهرية  قسائم

دل بمع ربع سنويةقسائم و مضافة إلى سعر ليبور

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 60

- - 

قسائم و نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 73بمعدل شهرية  قسائم دوالر أمريكي سعر فائدة عائم - قرض مشترك

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 60بمعدل  ربع سنوية

 

نقطة أساس مضافة إلى  95بمعدل  ربع سنويةقسائم 

 سعر ليبور.
- - 

 - - -        سنويا   %7.60إلى        سنويا   %6.60بين معدل فائدة ثابت يتراوح  روبية هندية ودائع مصدرةشهادات 

إلى        سنويا   %2.41بين معدل فائدة ثابت يتراوح  - دوالر أمريكي 

 114بمعدل  ربع سنويةقسائم و        سنويا   2.48%

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور.

- - 

        سنويا   %3.13معدل فائدة ثابت يبلغ         سنويا   %4.50معدل فائدة ثابت يبلغ  - - دوالر أمريكي ثابتسعر فائدة  -سندات ثانوية 

        سنويا   %1.89معدل فائدة ثابت يبلغ  - - - سويسري فرنك 

نقطة أساس مضافة إلى سعر  145إلى  130بمعدل  ربع سنويةقسائم  دوالر أمريكي قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 ليبور.
إلى  20بمعدل سالب  نصف سنويةقسائم  - -

نقطة أساس مضافة إلى  18معدل سالب 

 .سعر ليبور

 - - -        سنويا   %7.0إلى        سنويا   %6.50بين معدل فائدة ثابت يتراوح  هنديةروبية  
      

سنوات  10سبع سنوات أو  ،سنواتستة  ،سنوات ويستحق طلبها بنهاية كل فترة خمس        سنويا   %5.14         سنويا  و  %4.30                       عاما  بعائد يترواح بين  30ألف درهم مستحقة على مدى  10.108.999)*( تشمل سندات بقيمة  

 من تاريخ إصدارها.
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 2018 نةس ُ                                                                                                                     ت درج السندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت بالكامل كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال ألول فترة خمس سنوات حتى 

(. وقد تم اعتماد ذلك من 33وذلك ألغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال )إيضاح  2023               سنويا  حتى عام  %20ثم يتم إطفاؤها بعد ذلك بمعدل 

لب ولكنها تحت الط 2023 سنةألف درهم مستحقة في  1.483.753اإلمارات العربية المتحدة. هناك سندات ثانوية بقيمة  المركزي في مصرفالقبل 

 بعد فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

 

 مطلوبات أخرى. 19
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 1,015,277  979,902  فوائد دائنة

 453,866  462,136  عن التزامات المنافع المحددة إلتزام معترف به

 249,627  239,084  حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 631,168  649,539  إيرادات مؤجلة

 12,593,697  9,828,182  (14أوراق قبول )إيضاح 
)إيضاح  اعتمادات مستندية وخطابات ضمانات والتزامات أخرىمخصص إنخفاض القيمة على 

12) 
 

349,081 
 

- 

 1,659,684  1,977,065  )*( أخرى

 16,603,319  14,484,989  مجموع المطلوبات األخرى
 ألف درهم(. 77.075: 2017ديسمبر  31) تم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي  البيع قصيرة للمتاجرة ألف درهم مقابل أوراق مالية 80.715مبلغ تشمل )*( 

 
 رأس المال . 20

 
ح به                           المصد ر والمدفوع بالكامل           المصر 

 كما في كما في  
 ديسمبر 31 مارس 31  
  2018 2017 
 مدققة غير مدققة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 5.198.231 5.198.231 10.000.000 درهم للسهم 1أسهم عادية بقيمة 

                                                                      

 
( من رأس مال البنك المصدر %62.523 – 2017ديسمبر  31) %62.523، احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته 2018مارس  31كما في 

 والمدفو  بالكامل. 
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 )غير مدققة( احتياطيات أخرى. 21
 

 :2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةحركة االحتياطيات لفترة 
 

 
حوافز  أسهم خطة

 إحتياطي طواريء إحتياطي عام إحتياطي قانوني إحتياطي نظامي الموظفين، بالصافي

 تحويلاحتياطي 
 عمالت أجنبية

ط               احتياطي تحو 
 لتدفق النقديل

إحتياطي إعادة تقييم 

مصنفة  إستثمارات

بالقيمة العادلة من 

الدخل الشامل خالل 

 المجموع )*( اآلخر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

          
 7,484,927 59,808 (190,370) (65,195) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (64,914)                       )كما تم بيانها سابقا ( 2018يناير  1في  كما

)إيضاح  9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم اتأثير التغير في السياسة المحاسبية على 

2-1) - - - - - - - 149,349 149,349 

 7,634,276 209,157 (190,370) (65,195) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (64,914) )معاد بيانه( 2018يناير  1في  كما

 (4,553) - - (4,553) - - - - - فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 

 (99,485) - (99,485) - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقديةصافي 
 يالموجز المرحل إلى بيان الدخل معاد تصنيفها صافي التغيرات في القيمة العادلة

 (31,684) - (31,684) - - - - - - الموحد
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة ألدوات الدين  في  تغيراتالصافي 

 (180,300) (180,300) - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر
القيمة العادلة معاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة ألدوات الدين في تغيرات الصافي 

 100 100 - - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة  المصنفة
 فةالمصن إلستثمارات في أدوات حقوق الملكية القيمة العادلة في تغيرات الصافي 

 (2,227) (2,227) - - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة 

 (318,149) (182,427) (131,169) (4,553) - - - - - مجموع الخسارة الشامل األخرى للفترة
 6,448 - - - - - - - 6,448 الجزء المكتسب -أسهم 

 7,322,575 26,730 (321,539) (69,748) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (58,466) 2018مارس  31كما في 

          
 7,437,283 13,978 (143,493) (78,741) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (100,059) 2017يناير  1في كما 

 9,809 - - 9,809 - - - - - فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 
 113,211 - 113,211 - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقديةصافي 

 يالموجز المرحل إلى بيان الدخل معاد تصنيفها صافي التغيرات في القيمة العادلة
 (129,264) - (129,264) - - - - - - الموحد
 237,267 237,267 - - - - - - - العادلة الستثمارات متاحة للبيعالتغيرات في القيمة صافي 
 حدالمو الموجز المرحليالمحررة إلى بيان الدخل التغيرات في القيمة العادلة صافي 

 (407) (407) - - - - - - - استثمارات متاحة للبيعند إستبعاد ع

 230,616 236,860 (16,053) 9,809 - - - - - ة األخرى للفترة(الشاملالخسارة)الدخل/ مجموع 
 (1,141) - - - - - - - (1,141) تعديالت القيمة العادلة 

 8,161 - - - - - - - 8,161 الجزء المكتسب -أسهم 

 7,674,919 250,838 (159,546) (68,932) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (93,039) 2017مارس  31في  كما

 يرات متراكمة في القيمة العادلة.يتغ ،في الفترة السابقة تم تسميتها)*( 
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، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول من رأس المال في بنك أبوظبي 2009في فبراير 
 ألف درهم )"السندات"(.  4.000.000تبلغ  رئيسيةالتجاري بقيمة 

 
ح، وليس لها تاريخ استرداد محدد. إن خيار االسترداد متوفر للبنك فقط.                                                                  ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجم عة لألربا

لي متمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على البنك وتتساوى في تصنيفها دون أي تفاضل بينها، وتأتي حقوق والتزامات حا
، ومعدل فائدة 2014يستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير  %6ائدة سنوي بنسبة السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين. تخضع السندات لمعدل ف

                                                                                     سنويا  بعد ذلك، إال أنه يحق للبنك وفقا  لتقديره الحصري أن يختار عدم إجراء دفعات قسائم  %2.3لستة أشهر بسعر إيبور باإلضافة إلى نسبة  عائم
ت القسائم وال يعتبر خيار البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. وباإلضافة إلى ذلك، األرباح. ال يحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعا

 هناك ظروف معينة يحظر على البنك في ظلها إجراء دفعات القسائم بتاريخ الدفعة المعنية )حدب يستوجب عدم الدفع(.  
 

لدفع، فإنه ال يحق للبنك: )أ( اإلعالن عن أي توزيعات أو أرباح أو دفعها؛ أو )ب( في حال قام البنك باختيار عدم الدفع أو ظهور حدب يستوجب عدم ا
ندات للساسترداد 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 

بنودها على اإللزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية، في أي حالة إال إذا تم، أو لحين، سداد  أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص
 دفعتين متتاليتين بالكامل.

 
 )غير مدققة( إيرادات الفوائد. 23

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

 135,050  103,245 قروض وسلفيات للبنوك
 1,730,603  1,896,187 قروض وسلفيات للعمالء

 278,090  368,896  أوراق ماليةإستثمار في 

 2,143,743  2,368,328 مجموع إيرادات الفوائد

 
 

 )غير مدققة( مصاريف الفوائد. 24

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

 9,908  17,958 ودائع من البنوك
 504,834  528,624 ودائع العمالء

 30,267  13,697 أوراق تجارية باليورو
 189,248  250,450 قروض

 734,257  810,729 مجموع مصاريف الفوائد

 
 

 ()غير مدقق صافي إيرادات الرسوم والعموالت. 25

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

    إيرادات الرسوم والعموالت
    

 199,555  211,808 رسوم متعلقة بالبطاقات
 145,750  122,724 رسوم دراسة ومعالجة القروض

 13,523  14,894 رسوم متعلقة بالحسابات
 65,146  70,367 عمولة معامالت مالية

 18,534  15,108 عمولة تأمين
 27,548  27,489 خدمات إدارة األصول واإلستثمارات

 6,484  2,463 رسوم وساطة
 20,717  42,204 أخرى

 497,257  507,057 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
 (123,997)  (156,810) مصاريف الرسوم والعموالت

 373,260  350,247 والعموالتصافي إيرادات الرسوم 



 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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 ()غير مدقق صافي إيرادات المتاجرة. 26
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

 22,937  14,030 صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات
 144,421  121,416 صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية

 (1,308)  (3,998) من األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة الخسائر صافي

 166,050  131,448 صافي إيرادات المتاجرة

 
 )غير مدققة( إيرادات أخرى من العمليات. 27
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

 37,703  33,215 إيرادات إدارة العقارات
 14,157  12,912 إيرادات إيجار

 407  (100) صافي )الخسائر(/ المكاسب من إستبعاد إستثمار في أوراق مالية
 -  (5,035) خسائر ناتجة عن تقاعد التحوطات

 6,492  3,332 أخرى

 58,759  44,324 مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

 
 )غير مدققة( مصاريف العمليات. 28
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

 441,124  468,181 مصاريف موظفين
 38,810  42,599 استهالك 

 260,205  259,371 مصاريف عمومية وإدارية

 740,139  770,151 مجموع مصاريف العمليات

 
 )غير مدققة( مخصصات انخفاض القيمة. 29
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف درهم

    
 504,475  431,203 محمل للفترة

 (118,091)  (50,909) مستردات خالل الفترة

 386,384  380,294 نخفاض القيمةإمجموع مخصصات 

 
 )غير مدقق( العائد على السهم. 30
 

                                    العائد األساسي والمخف ض للسهم الواحد
 

ائمة. يتم احتساب العادية القالمتوسط المرجح لعدد األسهم كذلك إلى والبنك  لمساهمين فيلاحتساب العائد األساسي للسهم إلى صافي الربح العائد يستند 
ها في حساب ب                                                                                                                          العائد المخف ض للسهم من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باآلثار المخفضة لألسهم العادية المحتملة المحتفظ

 خطة حوافز الموظفين.
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 )غير مدقق( )تابع(العائد على السهم . 30
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   

 

 2018 
  ألف درهم

2017 
 ألف درهم

 1,105,312  1,207,046  صافي أرباح الفترة العائدة إلى المساهمين في البنك
 (76,915)  (83,931)  (22)إيضاح ناقصا : قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

 1,028,397  1,123,115  العائدة إلى المساهمين في البنك )أ( للفترةصافي األرباح المعدلة 

   

 عدد األسهم باآلالف  

 5,198,231  5,198,231  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل الفترة

 (17,682)  (12,702)  خطة حوافز الموظفين ناقصا : المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم

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

 

5,185,529  5,180,549 

     

 17,682  12,702  زائدا : المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة والمستخدمة في احتساب العائد المخف ض على 
 5,198,231  5,198,231  السهم الواحد )ج(

     

 0.20  0.22  العائد األساسي للسهم الواحد )بالدرهم( )أ( / )ب(

     

 0.20  0.22  )بالدرهم( )أ( / )ج(العائد المخف ض للسهم الواحد 

 
 التزامات ومطلوبات طارئة. 31
 

 لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية:
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2018  2017 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

     

 3,869,821  5,526,240  اعتمادات مستندية
 25,214,764  26,932,270  ضمانات

 12,024,786  11,937,374  )*(قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 
 11,877,423  12,313,456  غير قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 

 52,986,794  56,709,340  مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء
 380,094  383,373  التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية
 59,683  98,495  التزامات استثمارات في أوراق مالية

 53,426,571  57,191,208  مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة
 .المسحوبة يرغ يةاالئتمان بطاقاتال بجدول يتعلقألف درهم(  6.805.627: 2017ديسمبر  31) درهم ألف 7.007.528)*( تشمل مبلغ 
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 القطاعات التشغيلية. 32
 

                                                                                             ُ                أربعة قطاعات ألغراض رفع التقارير، كما هو موضح أدناه. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وت دار بشكل  منفصل  المجموعةيوجد لدى 
قوم لجنة تتقوم لجنة اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بتوزيع الموارد على هذه القطاعات، بينما . المجموعة                                          وفقا  لهيكل اإلدارة والتقارير الداخلية لدى 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم من األقسام                                                                       المجموعة،بناء  على الصالحيات الممنوحة لهامن قبل لجنة اإلدارة التنفيذية، دارة األداء لدى إ
 . بصورة منتظمة

 
 :المجموعةموضح أدناه بإيجاز عمليات كل قطا  تشغيلي لدى 

 
 شمل القروضت. وواإلستثمار في شركة زميلة وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي األفرادقروض يتألف من  -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

 ق.لصناديوالودائع والمعامالت األخرى وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة إدارة ا
 

األعمال المصرفية وإدارة النقد والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة يتألف من  - قطاع الخدمات المصرفية للشركات
مؤسسات و والمتوسطة والخدمات المصرفية االستثمارية والعمليات في الهند والتمويل اإلسالمي والبنية التحتية وتمويل األصول والمؤسسات الحكومية

 ئع والمعامالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من الشركات.القطا  العام؛ كما يشمل القروض والودا
 

 ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت ومشتقات للمجموعةيتألف من عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية  - قطاع االستثمارات والخزينة
دار من خالل القروض وإص للمجموعةطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية السلع والتمويل اإلسالمي. يتولى قطا  االستثمارات والخزينة تنفيذ أنش

قوم بتنفيذ أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات واالستثمار في األصول النقدية تسندات الدين واستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر، كما 
 ات والحكومات.السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشرك

 
يتألف من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية للشركات التابعة وهي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م وشركة  - قطاع إدارة العقارات

 . لبنك أبوظبي التجاري أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م وإيرادات اإليجارات
   

                                                                                                                             المتعلقة بنتائج كل قطا  تشغيلي. يتم قياس األداء استنادا  إلى أرباح القطا  قبل خصم ضريبة الدخل وفقا  لما يتم بيانه في التقاريرمبين أدناه المعلومات 
كثر هي األ لومات                                                             ُ                                                           اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة األداء. ت ستخدم أرباح القطا  في قياس األداء حيب ترى اإلدارة أن هذه المع

ألسعار فيما ا مالءمة لتقييم نتائج القطاعات لتسهيل المقارنة بينها وبين نتائج القطاعات في المنشآت األخرى العاملة في نفس قطا  العمل. يتم تحديد
 بين القطاعات على أساس تجاري بحت.

 
 )غير مدققة(: 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة من حيب القطا  التشغيلي  اونتائج عملياته المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 

 
 الخدمات  

 المصرفية 
 لألفراد

الخدمات المصرفية 
 للشركات

 االستثمارات 
 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1,557,599 17,812 370,271 490,363 679,153 صافي إيرادات الفوائد

 270,818 1,587 70,706 73,218 125,307 التمويل اإلسالمي من صافي إيرادات 

 1,828,417 19,399 440,977 563,581 804,460 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي مجموع 

 526,019 52,185 94,007 182,692 197,135 فوائد ال تحمل إيرادات

 (770,151) (29,236) (55,616) (207,824) (477,475) مصاريف العمليات

 1,584,285 42,348 479,368 538,449 524,120 انخفاض القيمة مخصصات أرباح العمليات قبل

 (380,294) - 15,043 (58,546) (336,791) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 1,203,991 42,348 494,411 479,903 187,329 الربح التشغيلي بعد مخصصات إنخفاض القيمة

 2,682 - - - 2,682 الحصة في أرباح شركة زميلة

 1,206,673 42,348 494,411 479,903 190,011 األرباح قبل الضريبة

 373 - - 373 - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 1,207,046 42,348 494,411 480,276 190,011 الفترةصافي أرباح 

      

 25,534     إنفاق رأسمالي

      

      )غير مدققة(2018مارس  31كما في 

 266,649,106 603,978 82,506,514 109,422,929 74,115,685 موجودات قطاعية

 236,936,888 45,279 106,146,219 79,166,572 51,578,818 مطلوبات قطاعية
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 )تابع( القطاعات التشغيلية. 32
 

 )غير مدققة(: 2017 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةمن حيب القطا  التشغيلي لفترة  اونتائج عملياته المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 
 

 الخدمات  
 المصرفية 

 لألفراد
الخدمات المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1,409,486 23,927 315,739 414,806 655,014 صافي إيرادات الفوائد

 221,402 1,144 57,237 49,366 113,655 التمويل اإلسالمي من صافي إيرادات 

 1,630,888 25,071 372,976 464,172 768,669 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي مجموع 

 598,069 58,117 133,554 180,768 225,630 فوائد ال تحمل إيرادات

 (740,139) (29,748) (54,856) (191,845) (463,690) مصاريف العمليات

 1,488,818 53,440 451,674 453,095 530,609 انخفاض القيمة مخصصات أرباح العمليات قبل

 (386,384) (400) - (95,077) (290,907) مخصصات انخفاض القيمة

 1,102,434 53,040 451,674 358,018 239,702 الربح التشغيلي بعد مخصصات إنخفاض القيمة

 3,475 - - - 3,475 في أرباح شركة زميلة الحصة

 1,105,909 53,040 451,674 358,018 243,177 األرباح قبل الضريبة

 (597) - - (597) - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 1,105,312 53,040 451,674 357,421 243,177 الفترةصافي أرباح 

      

 55,842     إنفاق رأسمالي

 
      )مدقق( 2017ديسمبر 31كما في 

 265,003,295 607,060 77,549,185 110,022,054 76,824,996 قطاعيةموجودات 

 232,558,355 49,103 96,711,511 83,237,479 52,560,262 مطلوبات قطاعية

 

 .قارير عنهاتعلى القطاعات التي يتم إصدار كافة الموجودات والمطلوبات  توزيعالموارد فيما بينها، فإنه يتم  وتوزيعلغرض مراقبة أداء القطاعات 
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 )تابع( القطاعات التشغيلية. 32
 

 إفصاحات أخرى
 

 فيما يلي تحليل إلجمالي اإليرادات من عمليات كل قطا  مصنفة من حيب اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات: 
 

 )غير مدققة( بين القطاعات  )غير مدققة( خارجية 

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة  مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة 

 2018 2017  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

 (234,145) (283,700)  1,228,444 1,285,295 الخدمات المصرفية لألفراد

 (193,214) (249,454)  838,154 995,727 الخدمات المصرفية للشركات

 397,870 504,478  108,660 30,506 االستثمارات والخزينة

 29,489 28,676  53,699 42,908 إدارة عقارات

 - -  2,228,957 2,354,436 إيرادات العمليات إجمالي

 
 المعلومات الجغرافية

 
ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلي والسوق الدولي. إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل القطا  المحلي لعمليات  المجموعةعمل ت

التي  عةالمجموفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما يمثل السوق الدولي عمليات  للمجموعةالتي تنشأ من الفرو  والشركات التابعة  المجموعة
التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن المعلومات المتعلقة بإيرادات  افي الهند وجيرسي ومن خالل شركاته انشأ من فروعهت

 غير المتداولة بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي: اوموجوداته المجموعة
 

 )غير مدققة( دولي  )غير مدققة( محلي 

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة  مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة 

 2018 2017  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      اإليرادات
 (612) 774  1.631.500 1.827.643 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 2.435 1.293  595.634 524.726 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 
 دولي  محلي 

 
 
 
 

 كما في
 مارس 31

2018 
 غير مدققة

 كما في 
 ديسمبر  31

2017 
  مدققة

 كما في
 مارس 31

2018 
 غير مدققة

 كما في 
 ديسمبر 31

2017 
 مدققة

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      موجودات غير متداولة
 - -  205,372 197,770 إستثمار في شركة زميلة

 - -  634,780 632,880 استثمارات عقارية
 5.399 5.799  954,697 937,232 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 -   18,800 18,800 موجودات غير ملموسة 



 

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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 نسبة كفاية رأس المال. 33
 

 كالتالي: 3                                  النسب المحتسبة وفقا  لمقررات بازل 
 

 كما في  كما في 

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 مدققة  غير مدققة 

 ألف درهم  ألف درهم 

    الشق األول من رأس مال حقوق الملكية العادية 
 5,198,231  5,198,231 (20رأس المال )إيضاح 

 2,419,999  2,419,999 عالوة إصدار

 7,680,403  7,675,850 (21)إيضاح  احتياطيات أخرى

 13,124,950  10,517,890 مستبقاةأرباح 

    الرقابية الخصومات والتعديالت 

 (15,040)  (18,800) ( )*(14الموجودات غير الملموسة )إيضاح 

 (152,296)  (321,539) ( )*(21إحتياطي تحوط التدفق النقدي )إيضاح 

 (51,932)  (58,466) ( )*(21)إيضاح  ، بالصافيينأسهم خطة حوافز الموظف

 26,914  12,029 (21)إيضاح  إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مصنفة بالقية العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 28,231,229  25,425,194 من رأس مال حقوق الملكية العادية  الشق األولمجموع 
 

    من رأس المال اإلضافي الشق األول

 4,000,000  4,000,000 (22سندات رأس المال )إيضاح 

 (27,408)  - (2017لسنة  %10) مال اإلضافيالخصم انتقالي من الشق األول من رأس 
 3,972,592  4,000,000 من رأس المال اإلضافي الشق األولمجموع 

 32,203,821  29,425,194 مجموع الشق األول من رأس المال

    
    الثاني من رأس المالالشق 

 2,212,762  2,246,875 مخصص عام مؤهل
 4,233,619  4,241,620 (18سندات ثانوية )إيضاح 

 (27,408)  - (2017لسنة  %10)من رأس مال  الثانيخصم انتقالي من الشق 

 6,418,973  6,488,495 مجموع الشق الثاني من رأس المال
    

 38,622,794  35,913,689 الرقابيمجموع رأس المال 
    

حة بالمخاطر                                الموجودات المرج 

 177,020,965  179,750,004 مخاطر االئتمان
 10,718,938  10,488,354 مخاطر السوق 
 14,529,229  15,262,739 مخاطر التشغيل

 202,269,132  205,501,097                                  مجموع الموجودات المرج حة بالمخاطر

 
 %13.96  %12.37 من رأس مال حقوق الملكية الشق األولنسبة 

 %1.96  %1.95 من رأس المال اإلضافي الشق األول نسبة

 %15.92  %14.32 الشق األول نسبة

 %3.17  %3.16 الثانيالشق  نسبة

 %19.09  %17.48 نسبة كفاية رأس المال

 (2017لسنة  %80) حقوق الملكية من رأس مال األولخصم انتقالي من الشق )*( 
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عالمي، لتعزيز  نظام، وهي إطار 3بازل  وثيقة باإلشراف المصرفي المعنية، أصدرت لجنة بازل (2011)المعدل في يونيو  2010في ديسمبر 

مال متطلبات رأس لحد أدنى جديد  وتقديمبشكل جوهري،  الرقابي المالجودة رأس  تحسينإلى  3بازل  وثيقةالمعايير الدولية لرأس المال. تهدف 

بمصدات لحماية رأس وعليه يتعين على المؤسسات المصرفية اإلحتفاظ رأس المال لالحد األدنى متطلبات  3بازل  رفعتالعادية. كما  حقوق الملكية

اإلمارات المركزي قوانين مصرف  أصدر، 2017في فبراير  .الرقابي األدنىبرأسمال يتجاوز الحد  من خالل اإلحتفاظ المال والتقلبات الدورية

 اإلماراتفي دولة  3 اتفاقية بازل قامت بتنفيذالتي  60/2017و  52كفاية رأس المال بموجب التعاميم أرقام  وأنظمة وتعاميم معززة بخصوص نظام

 العربية المتحدة.

د حماية وباإلضافة لمتطلبات مص، اإلئتمان المفرط في إجمالي نموالالمصرفي من  النظامالكلي المتمثل في حماية  األوسع لإلحتراز هدفالولتحقيق 

ألول من مصد التقلبات الدورية باستخدام الشق اطلبات مت مقابلةالبنوك ى . يجب علالبنوك بتطبيق "مصد التقلبات الدورية" يتم إلزام، قد رأس المال

سيقوم المصرف ومن األصول المرجحة،  %2.5 - %صفر متطلبات مصد التقلبات الدورية ما بينسيتراوح مستوي و. رأس مال حقوق الملكية

همية األبفشل المؤسسات المحلية ذات  المتعلقةذلك، وللحد من المخاطر  باإلضافة إلى. مالئمة إخطارفترة  بإخطار البنوك بشأنه خاللالمركزي 

كأحد . تم ادراج بنك أبوظبي التجاري %0.5بنسبة  األهمية النظاميةذات مصد البنوك المحلية المصرف المركزي لدوله االمارات  قدم، النظامية

 .2019 سنة من %0.5بنسبة  لنظاميةاألهمية اذات وعليه اإلحتفاظ بمصد البنوك المحلية  األهمية النظاميةذات البنوك المحلية 

. تؤدي المتطلبات 2019يناير  1حتى  2017يناير  1المعايير الجديدة، يتضمن اإلخطار ترتيبات انتقالية تبدأ من  مقابلةالبنوك من  حتى تتمكن

طلب من البنوك ت، سي2019يناير  كما فيت. سنوا 3على مدى  األهمية النظاميةذات رأس المال والبنوك المحلية  مصدات حمايةاالنتقالية إلى مرحلة 

 أدناه: مذكورلمخاطر كما هو لالجديدة المتعلقة بالموجودات المرجحة  األدنىالحد  متطلباتب الوفاء

 2019 2018 2017 الترتيبات اإلنتقالية

    العادية بما في ذلك المصدات من رأس مال حقوق الملكية الشق األول
 %7.000 %7.000 %7.000 مال حقوق الملكية العاديةالشق األول من رأس  -

 %2.500 %1.875 %1.250 مصد حماية رأس المال -

 %0.500 %0.375 %0.250 ذات األهمية النظاميةالبنوك المحلية مصد  -

 %10.000 %9.250 %8.500 العادية اإلضافي بما في ذلك المصدات الشق األول من رأس مال حقوق الملكية

 %1.500 %1.500 %1.500 األول من رأس المال اإلضافيالشق 

 %11.500 %10.750 %10.000 الشق األول

 %2.000 %2.000 %2.000 ثانيالشق ال

 %13.500 %12.750 %12.000 متطلبات الحد األدنى لرأس المال
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 المعترف بها في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةقياسات القيمة العادلة 
 

لقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة، وهذه ايتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل 
 المستويات المختلفة مبينة أدناه:  

 
 األول  المستوى –األسعار المدرجة في السوق 

 
عار سيتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها جديرة بالمالحظة في سوق نشطة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجو  إلى األ
ة في م                                                                                                                           المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشكل  مباشر وتكون مستخد

 معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.   
 

 المستوى الثاني  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات 
 

لمالحظة في ل ابلةقلقد تم تقييم األدوات المالية واالستثمارات العقارية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها األساسية 
                                                                             لمالحظة يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة المقي مة باستخدام أساليب ل القابلةسوق نشطة. إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيات 

 ية. التسعير القياس التسعير القياسية في السوق والخيارات العامة المتداولة في األسواق التي يمكن فيها مالحظة المعطيات الخاصة بأساليب
 

بعض ويشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 
 . في األوراق المالية اتاإلستثمار

 
              ُ                                                                 في سوق نشطة. ي جرى التقييم لألدوات المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات النقدية لمالحظة ل القابلةيتم تقييم هذه األدوات باستخدام المعطيات 

ات رالمخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول به خالل مدة األدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خيارات وباستخدام أساليب تسعير الخيا
 األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خيارات.   القياسية مثل أسلوب بالك سكولز وأساليب التقييم

 
 المستوى الثالث  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير 

 
ظة في لمالحل ةقابل                                                                    ضمن المستوى الثالب إذا تضم ن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات واإلستثمارات العقارية يتم تصنيف األدوات المالية 

إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي تتم في سوق  قابلة للمالحظة(. تعتبر المعطيات لمالحظةل قابلةالسوق )معطيات غير 
 نشطة. 

 
يب طبيعتها مالحظة المشابهة لها من حلل القابلة                      استنادا  إلى المعطيات لمالحظة ل القابلةوعلى وجه العموم، يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير 

                                                                 أو استنادا  إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.  
 
ات لهذه االستثمار المدرجةوالصناديق. يتم تعديل القيم  الخاصة شمل في المقام األول أدوات حقوق الملكيةتهذا المستوى األدوات المالية ضمن إن 

               وفقا  لما يلي:
 
 قيمة دفترية متوفرة.صافي باستخدام أحدب  – الخاصة أدوات حقوق الملكية (أ
 على أساس صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مدير الصندوق. –الصناديق الخاصة  (ب
 

 بعين االعتبار أسعار السوق ذات الصلة المجموعةأخذ تيتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما أمكن 
 والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم. 

 
 .ارات العقاريةملإلستثمنهجية التقييم المستخدمة بفيما يتعلق  13 أنظر إيضاح
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مرحلية في المعلومات المالية ال المعترف بهاللموجودات والمطلوبات المالية  المدرجةاإلدارة أن القيمة  تعتيرفي الجدول التالي،  مبينباستثناء ما هو 
 الموجزة الموحدة تقارب قيمتها العادلة.

 
   المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

 إيضاحات )غير مدقق(2018مارس  31كما في 

 األسعار المدرجة 
 في السوق
 ألف درهم

القابلة المعطيات 
 للمالحظة
 ألف درهم

المعطيات الهامة 
 لمالحظة ل غير القابلة
 ألف درهم

القيمة  مجموع
 العادلة

 ألف درهم
 القيمة المدرجة

 ألف درهم

       موجودات بالقيمة العادلة  
 580,765 580,765 - - 580,765 8 أوراق مالية بغرض المتاجرة  

 5,188,142 5,188,142 - 5,187,606 536 9 أدوات مالية مشتقة 
      10 استثمارات في أوراق مالية  

 37,029,753 37,029,753 - 1,081,446 35,948,307  مدرجة   -     

 10,469,059 10,469,059 348,928 10,120,131 -  غير مدرجة   -     
 632,880 632,880 632,880 - - 13 استثمارات عقارية  

 53,900,599 53,900,599 981,808 16,389,183 36,529,608 مجموعال

       مطلوبات بالقيمة العادلة  

 6,217,656 6,217,656 - 6,217,580 76 9 أدوات مالية مشتقة 
 80,715 80,715 - - 80,715 19 مطلوبات أخرى

       بالتكلفة المطفأةمطلوبات 

 41,542,189 41,609,331 - 24,105,653 17,503,678 18  قروض

 47,840,560 47,907,702 - 30,323,233 17,584,469 مجموعال

       

       )مدقق(2017ديسمبر  31كما في 
       موجودات بالقيمة العادلة  

 485,301 485,301 - - 485,301 8 أوراق مالية بغرض المتاجرة  
 3,820,364 3,820,364 - 3,818,694 1,670 9 أدوات مالية مشتقة 

      10 استثمارات في أوراق مالية  

 37,948,136 37,948,136 - 2,278,940 35,669,196  مدرجة   -     

 11,243,521 11,243,521 333,137 10,910,384 -  غير مدرجة   -     
 634,780 634,780 634,780 - - 13 استثمارات عقارية  

 54,132,102 54,132,102 967,917 17,008,018 36,156,167 مجموعال

       مطلوبات بالقيمة العادلة  

 4,234,481 4,234,481 - 4,233,214 1,267 9 أدوات مالية مشتقة 

 77,075 77,075 - - 77,075 19 مطلوبات أخرى

       بالتكلفة المطفأةمطلوبات 

 40,555,195 39,883,439 - 23,176,117 16,707,322 18 قروض

 44,866,751 44,194,995 - 27,409,331 16,785,664 مجموعال

 
                                                                                                                تصن ف المشتقات المتداولة خارج السوق ضمن المستوى الثاني حيب يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في السوق.  

 
ادلة من خالل والمصنفة بالقيمة الع فيما يلي المطابقة التي تظهر الحركة في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ضمن المستوى الثالب

 :ل الشامل اآلخرالدخ
 

 كما في  كما في 
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

                 337,254                  333,137 الرصيد اإلفتتاحي
 13,991  21,378 خالل الفترة/ السنة مشتريات، بالصافي

 (20,004)  (265) خالل الفترة/ السنة بما فيها مرتجعات رأس المال استبعادات
 -  56,687 (1-2 إيضاح) 9لمعيار الدولي للتقارير المالية لتعديل االنتقال 

 1,896  (62,009) خالل الفترة/ السنة تعديل من خالل الدخل الشامل

                 333,137  348,928 الختاميالرصيد 

 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  والمصنفة من استبعاد استثمارات مدرجة ضمن المستوى الثالب درهم ال شيءتم تحرير مكسب بمبلغ 

 .درهم(ألف  773 مكسب يبلغ :2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ) خالل الفترة 
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. وحيب إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه الدعاوى على اإلعتيادي                                                           طرفا  في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل  المجموعة هي إن
ال تعتقد بأنه سيكون لهذه الدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المجموعةوجه التأكيد، فإن إدارة 

 . المجموعةإذا لم يتم الفصل فيها لصالح  للمجموعة
 


