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%16.2 نسبة حقوق الملكية الملموسة 

%2.5 العائد على ا�صول المرجحة للمخاطر 

25.9%معدل المصروفات إلى ا�يرادات  (باستثناء تكاليف االندماج) 

معدل القروض المتعثرة              %3.1

نسبة تغطية المخصصات              %110

تكلفة المخاطر (على القروض 
والسلفيات)

%118 معدل تغطية السيولة 

معدل حقوق الملكية – 
%12.4 الشق ا�ول لمتطلبات بازل 3  

15.7%معدل كفاية رأس المال  لمتطلبات بازل 3 هو 

أداء مالي قوي  - السنة المالية 2018

يتميز بنك أبوظبي ا�ول بأقوى تصنيف ائتماني مجمع في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

الجوائز

Aa3
موديز 

AA-
إس آند بي

AA-
فيتش

1#
في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة 
والشرق ا�وسط

5
انتشار عالمي

قـــارات 
79

فرع في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة 

7
شبكة محلية

إمـــارات 

465
مليار درهم 

ودائع العمالء

18% + نمو سنوي  

12
مليار درهم 

صافي ا�رباح

%10+ نمو سنوي  

19.4
مليار درهم 

إيرادات

نمو سنوي
 مستقر

154
مليار درهم 

القيمة السوقية

38% + نمو سنوي  

353
مليار درهم 

القروض والسلفيات 

نمو سنوي
بنسبة %7 +  

أكبر بنك في دولة ا�مارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم

البنك ا�كبر في دولة ا�مارات العربية المتحدة 

81#
على مستوى العالم

116#
على مستوى العالم 
(من حيث ا�صول)  

بحسب تصنيف مجلة جلوبال فاينانس 
للبنوك ا�كثر أمن� في العالم

أكتوبر 2018

4#
في ا�سواق

الناشئة

1#
في ا�مارات العربية 

المتحدة والشرق 
ا�وسط

21#
أكثر البنوك 

التجارية أمن± في 
العالم 

كما في 31 ديسمبر 2018 

1 - من حيث قوة رأس المال
من الشق ا�ول، يوليو 2018

744
مليار درهم 

إجمالي ا�صول

 10% + نمو سنوي  

أفضل بنك في
دولة ا�مارات العربية 

المتحدة

جلوبال 
فاينانس

2018

أفضل بنوك 
في الشرق ا�وسط
على مستوى آسيا

آسياموني
2018

أفضل بنك
استثماري على مستوى 

ا�مارات العربية 
المتحدة

يوروموني
2018 ،2017 

أفضل بنك
للتمويل التجاري 

في الشرق ا�وسط 
وشمال أفريقيا

جي تي آر
2018 ،2017

أفضل بنك
�دارة السيولة في دولة 
ا�مارات العربية المتحدة

إنترناشيونال 
فاينانس

2018

أفضل صفقة
اندماج واستحواذ في 

ا�سواق الناشئة

جوائز ذا
إم آند آيه 

أطلس 

2018

48
نقطة أساس

بحسب تصنيف مجلة ذا بانكر
�فضل 11,000 بنك في العالم 

لمحة عن بنك أبوظبي األول

لمحة عن بنك أبوظبي األول02
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يواصل بنك أبوظبي األول تعزيز وتسهيل 
التدفقات التجارية واالستثمارية على مستوى 

الدولة وخارجها من خالل شبكته الدولية 
التي تنتشر في خمس قارات إلى جانب دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

فرنسا | المملكة المتحدة | سويسرا | أوروبا واألمريكيتان
الواليات المتحدة األمريكية | البرازيل

اإلمارات العربية المتحدة | البحرين | مصر | الكويت الشرق األوسط وأفريقيا
ليبيا | ُعمان | المملكة العربية السعودية 

الصين | هونغ كونغ | الهند آسيا والمحيط الهادئ
ماليزيا | سنغافورة | كوريا الجنوبية

05

تواجدنا الدولي
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توسيع أعمالنا في المملكة العربية السعودية؛ حيث 
حصلنا على التراخيص الالزمة لألعمال المصرفية 

التجارية واالستثمارية، إلى جانب إطالق البنك لبوابة 
الدفع الرقمية لحكومة أبوظبي، والتي تم تطويرها 

بالتعاون مع هيئة األنظمة والخدمات الذكية في 
أبوظبي. 

وكان البد من تحقيق هذا األداء المتميز خالل 
“عام زايد”، حرصنا منا على مواصلة مسيرة الوالد 

المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل 
ثراه”، والذي يعّد مصدر إلهام لنا للمضي قدمًا في 

طريق النمو واالزدهار. 

وأود هنا، وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي 
األول، أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة “حفظه اهلل”، على قيادته الرشيدة ودعمه 

المتواصل، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات على توجيهاتهم الحكيمة.

كما يسعدني أن أعرب عن امتناني لكل من مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة األوراق 
المالية والسلع، وسوق أبوظبي لألوراق المالية، 

ولشركائنا وعمالئنا على والئهم والدعم الذي قدموه 
لنا خالل مسيرة االندماج.

وال يسعني كذلك سوى أن أشكر أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفينا األكفاء على 

جهودهم الحثيثة التي جعلت من عام 2018 مرحلة 
انتقالية تاريخية في مسيرة بنك أبوظبي األول. 

 سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي األول

مّثل 2018 عامًا استثنائيًا 
بالنسبة لبنك أبوظبي األول؛ 

حيث واصلنا التزامنا بتقديم 
أفضل العوائد لمساهمينا، 

كما استكملنا المرحلة 
النهائية من مسيرة االندماج.

12
مليار درهم

صافي األرباح

74
فلس 

 توزيعات نقدية
للسهم الواحد

يسعدني اليوم أن أعلن عن تسجيل بنك أبوظبي 
األول أداًء ماليًا جيدًا في عام 2018؛ حيث بلغ صافي 

أرباح المجموعة 12.0% مليار درهم، بارتفاع نسبته 
10% مقارنة مع عام 2017. وحافظ البنك بحلول 
نهاية عام 2018 على أسسه الراسخة، ورأسمال 

ومعدالت سيولة قوية، وجودة أصول جيدة. وبالتزامن 
مع أدائه المتميز؛ أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 
أرباح نقدية بقيمة 74 فلسًا للسهم، ليبلغ إجمالي 

قيمة التوزيعات 8.6 مليار درهم لعام 2018، بارتفاع 
نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

تعكس النتائج القوية لبنك أبوظبي األول، ونجاح 
توحيد أنظمته، األسس المتينة والنهج الحكيم الذي 

يتبعه البنك لتحقيق النمو في ظل ظروف السوق 
الصعبة، فضاًل عن التركيز على تحقيق استراتيجيتنا 

وفقًا للخطة الموضوعة؛ األمر الذي تجسد في 

07

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة يسجل عامًا تاريخيًا
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السادة المساهمون،

يسرني أن أقدم لكم أبرز إنجازات بنك أبوظبي األول 
ونتائجه المالية للعام الماضي. 

سيبقى لعام 2018 دائمًا مكانة خاصة ألنه حمل 
شعار “عام زايد” من جهة، وشهد من جهة أخرى إتمام 
مسيرة االندماج محليًا، بعد االنتهاء من كافة الخطوات 
األساسية لتوحيد أنظمتنا التقنية بنجاح وفق الجدول 

الزمني الموضوع، بهدف تقديم خدمات ومنتجات 
مصرفية متطورة لعمالئنا. 

وحقق بنك أبوظبي األول أداًء ماليًا قويًا خالل عام 
2018؛ حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 12.0 مليار 

درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع عام 2017. كما 
تحسن معدل المصروفات إلى اإليرادات للسنة الكاملة 

ليبلغ 25.9% مقارنة مع 27.7%، ما يعكس التقدم 
المتواصل في كفاءة التكاليف ضمن مختلف أعمال 

المجموعة. 

كما تم حتى اآلن تحقيق ما يصل إلى 75% من خطط 

استيعاب تكاليف االندماج المقررة للعام 2020، حيث 
من المتوقع تحقيق المزيد من الوفورات نتيجة لتبسيط 

العمليات، وتحسين أداء الشبكة.

ومع تواصل تركيز بنك أبوظبي األول على النمو 
االستراتيجي والمنظم لألعمال؛ واصل البنك توسعة 
عملياته على الصعيد الدولي؛ حيث دشن أعماله في 

المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر اقتصادات 
المنطقة. كما قمنا بتطوير عروضنا المصرفية الخاصة 
بالشركات واألفراد في مصر، الدولة العربية األكبر من 

حيث عدد السكان. 

ومع االنتهاء من توحيد ودمج األنظمة التقنية للبنك 
في اإلمارات العربية المتحدة، ستنصب جهود البنك 

خالل عام 2019 كليًا نحو العمل بكامل إمكانياته 
باعتباره أحد أكبر المؤسسات المصرفية وأكثرها 

أمنًا في العالم. وبالنظر قدمًا نحو المستقبل، 
سنواصل االستثمار في ابتكار وتطوير أفضل التجارب 

المصرفية في المنطقة، والتي تمتاز بالسهولة والراحة. 
كما نتطلع بشكل خاص إلى دعم خطة أبوظبي 

للمسرعات التنموية »غدًا 2021« التي أطلقها صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس 

المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، بتوجيهات من 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة “حفظه اهلل”، وهي حزمة اقتصادية بقيمة 50 
مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية 

واالقتصادية خالل السنوات الثالث المقبلة.

وباعتباره أكثر البنوك اإلماراتية انتشارًا على مستوى 

العالم؛ سيلعب بنك أبوظبي األول دورًا هامًا في مد 
جسور التواصل الدولي والثقافي خالل “عام التسامح”. 

نشكركم على ثقتكم الدائمة ببنك أبوظبي األول

مع أطيب التمنيات

 عبدالحميد سعيد 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

12 
مليار درهم 

صافي أرباح المجموعة

 زيادة بنسبة %10 +
سنويًا 

%16.2  
حقوق الملكية 

الملموسة
  )مقارنة مع %14.6

في عام 2017( 

19.4 
مليار درهم

اإليرادات 

)مشابهة إليرادات 2017(

%25.9
 معدل

المصروفات
 إلى اإليرادات

 )مقارنة مع %27.7
في عام 2017( 

09

مع االنتهاء من توحيد ودمج 
األنظمة التقنية في اإلمارات 

العربية المتحدة؛ ستنصب 
جهود البنك كليًا خالل عام 

2019 نحو العمل بكامل 
إمكانياته باعتباره أحد 

أكبر المؤسسات المصرفية 
وأكثرها أمنًا في العالم. 

االنتهاء من توحيد األنظمة وبدء
العمل بكامل اإلمكانيات 
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استعراض األداء المالي

مسيرة متواصلة من اإلنجازات
حقق بنك أبوظبي األول نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018؛ حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 12.0 مليار 

درهم بزيادة قدرها 10% عن عام 2017، كما حقق البنك إنجازًا الفتًا 
تمثل في إتمام مسيرة االندماج في اإلمارات العربية المتحدة بتوحيد 

األنظمة التقنية للبنكين السابقين بنجاح.

جاءت إيرادات عام 2018 مماثلة لتلك التي حققها 
البنك في 2017، لتعكس األداء الجيد في ظل ظروف 

السوق التنافسية، حيث شملت هذه اإليرادات أرباحًا 
استثمارية. وتم اإلعالن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 74 
فلسًا للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.6 مليار 
درهم لعام 2018، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام 2017، في خطوة تؤكد على التزامنا 

بتعزيز عائدات المساهمين. 

كما عزز بنك أبوظبي األول من ميزانيته العمومية 
والنسب المالية خالل عام 2018، حيث بلغت القروض 

والسلفيات 353 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة 
مع عام 2017. وبلغت ودائع العمالء 465 مليار درهم، 

بارتفاع نسبته 18% مقارنة مع عام 2017. وحافظنا 
كذلك على معدالت سيولة مرتفعة ومحفظة تمويل 

متنوعة؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة %118. 

تحسن معدل المصروفات إلى اإليرادات؛ حيث بلغ 
25.9% )باستثناء تكاليف االندماج( مقارنة مع %27.7 

في عام 2017؛ حيث واصل بنك أبوظبي األول التوفير 
في تكاليف االندماج، وتوطيد مكانته كأحد أبرز البنوك 

العالمية وأكثرها كفاءة. 

واعتبارًا من 31 ديسمبر 2018، بلغ إجمالي األصول 
744 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع عام 
2017، كما حافظنا على مكانتنا من حيث اإلقراض؛ 
إذ يعتبر بنك أبوظبي األول أكبر مقرض في اإلمارات 
العربية، وأحد أبرز المقرضين في المنطقة. وواصلت 

المجموعة تحقيق مستوى جيدًا في جودة األصول عبر 
محفظة األفراد والشركات حتى نهاية شهر ديسمبر 

2018؛ فقد بلغت القروض المتعثرة )صافي( 11.5 
مليار درهم، وحافظ معدل القروض المتعثرة )صافي( 

على استقراره عند 3.1%. وحققت المجموعة مستويات 
تغطية مرتفعة عقب تطبيق المعايير المحاسبية 

)المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9( و”تخصيص 
سعر الشراء”، بالتزامن مع مراجعة محفظة قروض 

الخدمات المصرفية لألفراد، األمر الذي نتج عنه انخفاضًا 
في صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة %28 

مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، والذي أدى إلى 
انخفاض تكلفة المخاطر )على القروض والسلفيات( 

ليصل إلى 48 نقطة أساس، بعد انخفاض بمعدل 21 
نقطة أساس خالل عام 2018. 

حافظنا كذلك على رسملة جيدة ومريحة تتوافق مع 
المتطلبات التنظيمية؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية 
– الشق األول 14.0% أو 12.4% بعد احتساب توصيات 
توزيع األرباح، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.7% وهو 

أعلى من متطلبات بازل 3 لعام 2018 البالغة %10، 
وذلك باعتباره مصنفًا من قبل مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي كأحد البنوك المحلية ذات األهمية 
النظامية. كما واصل بنك أبوظبي األول االستفادة 

من مكانته كصاحب أقوى تصنيف ائتماني )-AA( في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأحد أكثر 

البنوك أمنًا في العالم. شكل عام 2018 نقلة نوعية 
بالنسبة لمصادر التمويل؛ حيث قامت المجموعة بجمع 

أكثر من 2.3 مليار دوالر من عدد من أسواق العمالت 
والتمويل على الرغم من ظروف السوق المتقلبة. 

ويشمل ذلك إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دوالر في 
الربع األول من عام 2018. كما شهد عام 2018 زيادة 

في تنويع قاعدة المستثمرين لدى البنك في كل من 
أوروبا وآسيا من خالل اإلصدار الناجح لسندات العملة 

المحلية في دول مختلفة.

األداء بحسب األعمال
حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 

واالستثمار أداًء قويًا خالل عام 2018؛ حيث سجلت 
ارتفاعًا ملحوظًا في الميزانية العمومية واإليرادات 

على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق 
والتنافسية العالية. وتحقق هذا األداء المميز نتيجة 

لقوة أعمال العمليات المصرفية الدولية، واألسواق 
العالمية، وتمويل الشركات العالمية. وانخفضت تكاليف 

العمليات التشغيلية بشكل ملحوظ مقارنة مع عام 
2017، ما يعكس التوفير في التكاليف عقب االندماج 

وتحسن كفاءة أعمالنا.

أبرز النتائج المالية

معدالت قوية 
للسيولة والميزانية 

العمومية 

قوة رأس 
المال 

والعوائد 

مستوى قوي 
لجودة ا�صول 

معدل القروض
إلى الودائع 

%76
معدل تغطية 

السيولة

%118

نمو ودائع العمالء 

%18+
نمو ودائع 

الحسابات الجارية 
وحسابات التوفير

%6+

معدل القروض 
المتعثرة

%3.1

معدل حقوق 
الملكية – الشق 
ا�ول لمتطلبات 

بازل 3 

%14.0 
(قبل توزيع ا�رباح) 

حقوق الملكية 
الملموسة 

%16.2

نسبة تغطية 
المخصصات

%110

األداء المالي
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استعراض األداء المالي

مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد

حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد أداًء جيدًا 
في عام 2018 على الرغم من الظروف التنافسية 

العالية. وحققت صافي األرباح والعوائد بعد احتساب 
نسبة المخاطر تحسنًا كبيرًا مقارنة مع عام 2017، 
ويعود ذلك إلى االنخفاض الملحوظ في مخصصات 

انخفاض القيمة نتيجة مراجعة محفظة القروض 
وانخفاض النفقات التشغيلية. 

وخالل الربع األخير، قمنا بتوحيد ودمج األنظمة القديمة 
ضمن منصة تقنية واحدة أتاحت لعمالء بنك أبوظبي 

األول الوصول إلى حساباتهم وإداراتها عبر قنوات 
وعمليات موحدة خاصة ببنك أبوظبي األول. وتماشيًا 

مع التزامها بتحقيق االبتكار؛ وقعت مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد مذكرة تفاهم مع حكومة أبوظبي 

لتطوير حلول سداد رقمية متكاملة. كما أطلقت 
إصدارات محدثة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر 

الهاتف المتحرك للعمالء خالل الربع األخير. 

مجموعة الخدمات المصرفية 
الدولية

ارتفعت إيرادات األعمال الدولية بنسبة 7% مقارنة مع 
الفترة نفسها من عام 2017، والتي ساهمت بنسبة 
13.3% من إيرادات المجموعة، مقارنة مع 12.4% في 

عام 2017. وسجلت محفظة القروض الدولية نموًا 
ملحوظًا مقارنة مع عام 2017 بفضل المساهمة 

الملحوظة ألعمالنا في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بينما حافظت السيولة 

على مستوى جيد.

وكانت عروض القيمة الدولية للمجموعة قيد المراجعة، 
حيث تمت إعادة تنظيم العمليات خارج اإلمارات لتوفير 

قيمة أكبر لألعمال المستقبلية.

اإليرادات بحسب الموقع الجغرافي اإليرادات بحسب األعمال

7
18

6
11
(0)
0

الميزانية العمومية – موجز (مليار درهم)

القروض والسلفيات، صافي
ودائع العمالء

الحسابات الجارية وحسابات التوفير (ودائع)
إجمالي ا�صول 

حقوق الملكية (سندات الشق ا�ول من رأس المال)
حقوق الملكية الملموسة

المؤشرات الرئيسية (%)

هامش صافي الفوائد
معدل المصروفات إلى ا�يرادات (باستثناء تكاليف االندماج) 

تكلفة المخاطر (نقطة أساس)
معدل القروض المتعثرة

تغطية المخصصات
نسبة تغطية السيولة

العائد على حقوق الملكية الملموسة
العائد على ا�صول المرجحة للمخاطر

معدل حقوق الملكية – الشق ا�ول
معدل كفاية رأس المال

العائد على السهم ا�ساسي بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء   (A
فوائد الشق ا�ول من رأس المال (523 مليون درهم – لعام 2018) وأسهم مستحقة الدفع

تشمل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات تحت الطلب؛ تم إعادة التصنيف حتى شهر ديسمبر 2017 لتشمل   (b
حسابات تحت الطلب. 

حقوق الملكية الملموسة هي صافي حقوق ملكية المساهمين من حقوق الملكية (سندات الشق ا�ول من رأس المال)،   (c
الشهرة وا�صول غير الملوسة. 

بيان الدخل – موجز (مليون درهم)

إيرادات صافي الفوائد 
الرسوم والعموالت، صافي

إيرادات االستثمار والعمالت ا�جنبية، صافي 
الدخل ا´خر من غير فوائد 

إجمالي ا�يرادات التشغيلية
مصاريف تشغيلية

شاملة تكاليف االندماج
استهالك ا�صول غير الملموسة (متعلقة باالندماج)

مخصص انخفاض القيمة، صافي 
الحصص غير المسيطرة والضرائب 

صافي ا�رباح

العائد على السهم (درهم)

تستند معدالت عام 2018 إلى المعيار رقم 9 من المعايير الدولية �عداد التقارير المالية، وتستند معدالت الفترات السابقة إلى   (d
المعيار المحاسبي الدولي 39، وعليه قد ال تكون هذه ا�رقام قابلة للمقارنة

على القروض والسلفيات  (e

العائد السنوي على حقوق الملكية: بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق ا�ول من رأس   (f
المال

بناًء على إطار عمل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي التفاقية بازل 3، فإن معدالت ديسمبر 2017 دون احتساب   (g
الترتيبات االنتقالية 

Äسنوي  (h

قد تظهر اختالفات تقريبية في الجدول أعاله

لعام 2017لعام 2018مالحظة

 التغيير خالل عاملعام 2017لعام 2018مالحظة
(نقطة أساس)

التغيير خالل
عام %

التغيير خالللعام 2017لعام 2018
عام % مالحظة

ا�يرادات
 للسنة المالية

2018 
19.4 مليار

درهم 

ا�يرادات
للسنة المالية

 2018
19.4 مليار 

درهم 

%87

%10

%3
%51

%10

%1

%38 الخدمات
المصرفية ل�فراد

الشركات التابعة

 المقر الرئيسي

الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار

 دولة ا�مارات العربية
 المتحدة

 أوروبا، امريكيتان،
والشرق اوسط، وأفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

ا�يرادات
 للسنة المالية

2018 
19.4 مليار

درهم 

ا�يرادات
للسنة المالية

 2018
19.4 مليار 

درهم 

%87

%10

%3
%51

%10

%1

%38 الخدمات
المصرفية ل�فراد

الشركات التابعة

 المقر الرئيسي

الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار

 دولة ا�مارات العربية
 المتحدة

 أوروبا، امريكيتان،
والشرق اوسط، وأفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

الموجز المالي
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وفي لحظة تاريخية فارقة بالنسبة ألعمال المجموعة، 
أنهى بنك أبوظبي األول عام 2018 ككيان مصرفي 

موحد، ليستكمل بذلك مسيرة توحيد األنظمة 
التقنية في غضون أقل من عامين. وشكلت عملية 

توحيد األنظمة اإلنجاز األبرز خالل هذه المسيرة، وهي 
عميلة تقنية معقدة قام بها البنك خالل الربع األخير 

شكل نجاحها داللة واضحة استمرار تركيز البنك 
المتواصل على التنفيذ واإلنجاز وقوة استراتيجية إدارة 

المخاطر لديه. وشملت االستعدادات لهذه العملية 
خمسة تدريبات مستقلة على مدار تسعة أشهر 

وغطت مختلف السيناريوهات المتوقع حدوثها خالل 
هذه العميلة المعقدة، وساهمت في إنجاز عملية 

توحيد األنظمة بأقل نسبة من االنقطاع في العمليات 
التشغيلية للبنك. 

كما تم إنجاز كافة المهام الرئيسية المتعلقة بعملية 
توحيد األنظمة في الوقت المحدد لها خالل عام 2018؛ 
بما في ذلك تنسيق منتجات وأسعار مجموعة الخدمات 

المصرفية لألفراد، إلى جانب تغير الهوية المؤسسية 
ألعمال الخدمات المالية اإلسالمية التابعة للبنك لتصبح 

أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي. وتواصلت جهود 

التوفير في التكاليف عامة، حيث بلغت نسبة التوفير 
75% من تكاليف االندماج المتوقع تغطيتها بحلول 

عام 2020، كما تحسن معدل المصروفات إلى اإليرادات، 
حيث بلغ 25.9% مقارنة مع 27.7% في عام 2017. 

وتعكس هذه اإلنجازات استراتيجية النمو المدروسة، 
فمن المتوقع تحقيق المزيد من التوفير في تكاليف 

االندماج جراء مواصلة تحسين وتبسيط وأتمتة 
العمليات خالل عامين 2019 و2020. 

وبالنظر قدمًا نحو المستقبل، بات بإمكان البنك اآلن 
العمل كمؤسسة مصرفية موحدة والتركيز على 

تجربة العمالء والعمليات الرقمية ومواصلة النمو. وفي 
هذا الصدد، شارفت المراجعة االستراتيجية لعروض 

القيمة الدولية لبنك أبوظبي األول على االنتهاء، حيث 
تمت إعادة تنظيم العمليات خارج اإلمارات العربية 

المتحدة لتعزيز النمو، وتحقيق أعلى قيمة لألعمال في 
المستقبل. ويتضح هذا األمر من خالل توسعة أعمال 
البنك في المملكة العربية السعودية، وتعزيز عروض 

ومنتجات البنك في مصر وهما من أهم األسواق للبنك 
خالل عام 2019 وما بعده. 

مسيرة االندماج

توسعة شبكة الفروع وتحسين مكانة رائدة في السوق
الكفاءة التشغيلية

تقدم هام في التوفير 
بتكاليف االندماج

التوسع في المملكة 
العربية السعودية

2 أبريل 2017
إتمام االندماج وبدء تداول 

األسهم الجديدة

3 ديسمبر 2018
شكل توحيد ودمج األنظمة القديمة اإلنجاز 
األخير واألبرز في مسيرة االندماج في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 

أبرز محطات مسيرة 
االندماج الناجحة

إتمام البنية 
المؤسسية 
ونموذج األعمال

إعادة تنظيم 
استراتيجية 
أعمال البنك على 
الصعيد الدولي

تنسيق سياسات 
المجموعة وإدارة 
المخاطر

تنسيق األسعار 
والمنتجات

تغير الهوية 
المؤسسية 

لقنوات األعمال 
وشبكة الفروع

مواصلة تحسين 
وتطوير الشبكة 

تحديث وتطوير 
العمليات واألتمتة 

إطالق عدد 
من المبادرات 
االستراتيجية

3 يوليو 2016
اإلعالن عن االندماج 

)AA-( أقوى تصنيف ائتماني مجمع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

“إن توحيد ودمج األنظمة القديمة يعتبر من العمليات التقنية 
المعقدة جدًا، ويعد استكمالنا الناجح لمسيرة توحيد ودمج األنظمة 
التقنية للبنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة في غضون أقل من 

سنتين داللة واضحة على قوة استراتيجية إدارة المخاطر وتركيزنا 
المتواصل على التنفيذ واإلنجاز. لقد بدأنا عام 2019 كمؤسسة 

مصرفية موحدة جاهزة لتوفير أفضل قيمة لمساهمينا وعمالئنا 
وموظفينا”

 عبدالحميد سعيد 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

إتمام عملية توحيد 
األنظمة بنجاح
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شهدت األسواق العالمية حالة من عدم االستقرار 
خالل عام 2018، حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة 

األمريكية، والحروب التجارية، والمخاوف بشأن خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، والتوترات السياسية 

المتزايدة، بشكل كبير في تباطؤ النمو االقتصادي 
في عدد من األسواق الرئيسية. 

وشكلت الصناعات الهيدروكربونية المساهم 
الرئيسي للنمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 
2018، حيث ارتفع اإلنتاج إلى مستوى قياسي بلغ أكثر 

من 3.3 مليون برميل يوميًا بنهاية عام. وارتفع إنتاج 
النفط الخام في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة %3 

تقريبًا عن عام 2017، األمر الذي ساعد في التخفيف من 
وطأة التباطؤ الذي شهدته القطاعات االقتصادية غير 
النفطية. ومع ذلك، فإن عمليات إعادة التسعير القوية 

التي شهدتها أسواق الفائدة، وتحول المستثمرين نحو 
نماذج األعمال قليلة المخاطر، أدى إلى عكس المكاسب 

التي حققتها أسعار النفط السنوية. 

وبقيت معدالت التضخم مستقرة في المنطقة خالل 
عام 2018، مع تباطؤ توقعات النمو العالمي، بعد 

ارتفاع هذه المعدالت خالل الربع األول من عام 2018 
في أعقاب تطبيق اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية السعودية لضريبة القيمة المضافة.

ومع ذلك، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس 
التعاون الخليجي خالل عام 2018 إلى 2.7%، من 

0.5% خالل عام 2017 وفقًا لصندوق النقد الدولي، 
ومن المتوقع تسجيل المزيد من المكاسب خالل عام 

2019 ليصل الناتج اإلجمالي المحلي إلى 3.5% مع 
ارتفاع أسعار النفط بدعم من التعديالت التي تجريها 

كل من منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( 
ومشروع منع التكتالت االحتكارية إلنتاج وتصدير 

النفط )نوبك(.

وبقيت دولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر 
االقتصاديات تنوعًا في المنطقة خالل عام 2018، إال 

أن دول مجلس التعاون الخليجي الست باتت تعتمد 
كلها تغييرات هيكلية مماثلة، وال سيما المملكة 

العربية السعودية التي شرعت في برنامج إصالح 
اقتصادي واجتماعي واسع النطاق يسمى “رؤية 

المملكة 2030”.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 معدالت نمو 
متواضعة في ظل تراجع وتيرة تشديد السياسة 

النقدية نظرًا لتباطؤ التجارة العالمية، وضعف 
معنويات المستثمرين في السوق المالية، وحاالت 

عدم اليقين المتزايدة. ويتوقع صندوق النقد الدولي، 
تراجع معدالت النمو العالمية من 3.7% خالل عام 

2018 إلى 3.5% خالل 2019.

وعلى صعيد الشرق األوسط، يتوقع لالنتعاش الذي 
شهدته أسعار النفط خالل األسابيع األولى من عام 

2019، والتوقعات بزيادة االستثمارات عامة المقرونة 
بسياسات التخفيف المالي، أن يشكل دعمًا للدول 

المصدرة للنفط، في حين سيواصل مستوردو النفط 
االستفادة من اإلصالحات السياسية.

وفيما يخص اإلمارات العربية المتحدة، نتوقع تسارع 
وتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ليصل 

إلى 3.2% خالل عام 2019، مقارنة مع 2.9% خالل عام 
2018، بدعم من ارتفاع اإلنفاق الحكومي االتحادي 

الذي بلغ 17%. ومن المتوقع أن تساهم اإلصالحات 
والخطط التحفيزية التي تم اإلعالن عنها خالل عام 
2018 في تحسين القدرات التنافسية لألعمال في 

اإلمارات على المدى المتوسط، واستقطاب المزيد من 
االستثمارات األجنبية المباشرة، والمساهمة في نمو 

القطاع الخاص غير النفطي.

وعلى صعيد أبوظبي، فمن المتوقع أن تساهم 
الحزمة التنموية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 

“غدًا 21” بما تتراوح قيمته من 60 – 70 مليار درهم 
في الناتج اإلجمالي المحلي على مدار السنوات الثالثة 

القادمة، بما يدعم خطط النمو والتنويع االقتصادي 
وبما يتماشى مع الرؤية االقتصادية ألبوظبي 2030. 

ومن الميزانية التحفيزية البالغة 50 مليار لثالث 
سنوات، تم تخصيص 20 مليار لبرنامج التنمية للعام 

.2019

رؤيتنا – تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وعمالئنا، وموظفينا 
ومجتمعاتنا عبر التميز والمرونة واالبتكار.

17

ركائز االست�ا�يجية 

��ادة إقليمية و�نافسية دولية لمجموعة 
الخدمات المصرفية للشركات واالس�ثمار 

النمو وال��ادة في مجال 
الخدمات المصرفية لألف�اد 

التحول الرقمي القائم
على التقنيات الجوالة 

إمكانيات أكبر
لتحقيق أفضل قيمة

الكفاءات
والمواهب

االستفادة من مكا�تنا الف��دة 
كأكبر مؤسسة مصرفية للشركات 

وأكثرها تقدمًا في المنطقة

إحداث ثورة في مجال الع�وض 
والخدمات ونماذج التو��ع في 
دولة اإلما�ات العر�ية المتحدة، 
وتع£¢ز وتيرة نمو األعمال على 

المستوى الدولي

تحسين تجربة العمالء وتع£¢ز 
الكفاءة ونمو اإلي�ادات 

(داخل وخاªج إطار الخدمات 
المصرفية)

قيادة مسيرة التحول والنمو 
كف�¢ق واحد، والعمل على 
استقطاب أفضل الكفاءات 

والمواهب العالمية

تجسيد الفوائد المتأµية من 
اإلمكانيات والقد�ات الك·يرة 
للبنك وباالستفادة من مكا�تنا 
الحالية كأحد أكبر البنوك في 

المنطقة 

استراتيجيتنانظرة عامة على السوق 

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول 2018  نظرة عامة على السوق 16
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إنجازاتنا

حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار أداًء قويًا خالل عام 2018، وواصلت التأكيد 

على قدراتها القوية في مجال اإلقراض على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي على الرغم من التنافسية العالية 

وتقلب األسواق. كما شهدت كافة فرق التغطية لدينا 
عامًا مميزًا، حيث نجحت في تحقيق األهداف الموضوعة 

والتأكيد على قوة األعمال باعتماد نهج يرتكز على 
خدمة العمالء. 

تمويل الشركات العالمية

يتخصص قسم تمويل الشركات العالمية في إدارة 
القروض والسندات واألسهم الخاصة بالشركات، ويتمتع 

بخبرة كبيرة في تأسيس وهيكلة وتسعير وتوزيع 
منتجات الدين واألسهم. 

شهدنا خالل عام 2018 ارتفاعًا ملحوظًا في نشاطات 
أسواق رأس مال الدين في آسيا ودول المحيط الهادئ 

والشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي قيمة 
الصفقات 4.4 مليار دوالر أمريكي. كما قامت المجموعة 
بتنفيذ أول صفقة في أسواق الدين عام في المملكة 

العربية السعودية عبر شركة الخدمات المصرفية 
االستثمارية التابعة للبنك والتي أنشئت حديثًا. 

وشكلت هذه الصفقة إنجازًا هامًا للمجموعة نظرًا 
الستفادتها االستراتيجية من الفرص المتاحة في هذه 

السوق الجديدة واالقتصاد األكبر في المنطقة.

وقد أدار بنك أبوظبي األول صفقات أكثر من أي بنك 
آخر في أسواق رأس المال المقترض في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا ودول الخليج العربي خالل عام 2018، 
وذلك مع استمرار تأثر الجداول الدورية للسندات 

والصكوك بالصفقات السيادية الرئيسية.

األسواق العالمية

تعتمد عملياتنا في األسواق العالمية على مكانتنا 
باعتبارنا أقوى بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وإمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة من السيولة، 
كما لدينا القدرة على الوصول إلى األسواق في منطقة 
الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، ويقوم فريقنا المختص 

بدراسة السوق بتقديم أحدث المعلومات المتعلقة 
بتغيرات السوق. وتوفر التجارة اإللكترونية منصة تتيح 

لعمالئنا التحكم بتداوالتهم بشكل تام باستخدام أحدث 
الوسائل التكنولوجية على مستوى العالم. وارتفعت 

اإليرادات التشغيلية بنسبة 14% مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام 2017 وذلك نتيجة لتحقيق عوائد أعلى 

في إدارة األصول وااللتزامات والمحافظ االئتمانية على 
الرغم من ظروف السوق المتقلبة، وقلة السيولة مقارنة 
مع عام 2017. كما نتج عن األنشطة المتزايدة للعمالء، 
وتواصل توفر المنتجات نمو كبير في إيرادات مبيعات 
األسواق العالمية والتي تجاوزت المليار درهم ألول مرة. 

العمليات المصرفية الدولية

حققت أعمال العمليات المصرفية الدولية أداء جيدًا 

خالل عام 2018. وارتفعت اإليرادات بنسبة 22% مقارنة 
مع الفترة نفسها من عام 2017 نتيجة أعمال إدارة 

النقد وارتفاع نسب الفوائد والعمالء الجدد وحسابات 
الضمان. وحافظ التمويل التجاري على زخم أنشطته، 

األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة خطابات الضمان 
وخطابات االعتماد وارتفاع إيرادات الرسوم. وارتفع عدد 

العمالء الجدد والمتعاملين عبر القنوات اإللكترونية 
للعمليات المصرفية الدولية بشكل كبير خالل عام 

2018، وشهدت تحسنًا في سرعة العمليات، إلى جانب 
الشفافية وسهولة االستخدام. 

ريادة إقليمية وقدرة تنافسية دولية

مع استكمال عملية توحيد األنظمة التقنية بنجاح 
في الربع األخير من عام 2018، بات البنك قادرًا اآلن 

على توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعمالء، 
والعمل كشريك مصرفي مفضل للشركات الكبيرة 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وحافظت األعمال الدولية على ميزتها التنافسية من 
خالل اعتمادها على عمق عالقاتها ومعرفتها الواسعة 
باألعمال في المنطقة إلى جانب تواجدها في 19 دولة 

باإلضافة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتركز 
استراتيجية البنك الدولية على الشركات؛ حيث تساهم 

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار 
بشكل كبير في تنويع مصادر السيولة والمخاطر. 

وحافظت أنشطة اإلقراض في اإلمارات العربية المتحدة 
والمنطقة ودول آسيا والمحيط الهادئ على زخمها 

خالل عام 2018، حيث ارتفعت القيمة السنوية اإلجمالية 
لمحفظة القروض الخاصة بمجموعة الخدمات المصرفية 

للشركات واالستثمار.

الجوائز

توجت إنجازاتنا التي حققناها خالل عام 2018 بعدد من 
الجوائز المرموقة التي حصلنا عليها خالل عام. من هذه 

الجوائز: 

أفضل بنك استثماري مبتكر في الشرق األوسط -   
مجلة ذا بانكر )للسنة الثالثة على التوالي(

أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية   
المتحدة - يوروموني  )للسنة الثانية على التوالي(

أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية   
المتحدة - جلوبال فاينانس

أفضل بنك لخدمات األسهم في الشرق األوسط -   
جلوبال فاينانس

IFN – أفضل بنك إسالمي جديد  
أفضل بنك للتمويل التجاري في الشرق األوسط   

وشمال أفريقيا - جلوبال تريد ريفيو
أفضل بنك في مجال إدارة النقد في دولة اإلمارات   

العربية المتحدة – مجلة إنترناشيونال فاينانس 

الرؤية المستقبلية

تتمثل أولويتنا الرئيسية في تعزيز مكانتنا الرائدة في 
اإلمارات العربية المتحدة وأن نصبح الشريك المصرفي 

المفضل لعمالء الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار. كما سنركز جهودنا لكي نصبح العبًا هامًا 

في األسواق الدولية الرئيسية مثل المملكة العربية 
السعودية، ومصر، وفي مختلف أنحاء آسيا، إلى جانب 

مواصلة توسعة األعمال وتبسيط المنتجات والعروض، 
واالستثمار في إمكانياتنا الرقمية لمواكبة احتياجات 

عمالئنا المتغيرة باستمرار.

توفر مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار محفظة 
واسعة وقوية من المنتجات والخدمات مثل القروض االئتمانية، 

وخدمات العمليات المصرفية الدولية، وتمويل الشركات، والتمويل 
اإلسالمي، ومنتجات األسواق العالمية للعمالء في اإلمارات العربية 

المتحدة والعمالء الدوليين.

المساهمة في 
أعمال المجموعة 

للسنة المالية 2018

القروض والسلفيات

ودائع العمالء

ا�يرادات

ا�رباح بعد
احتساب الضريبة  

%72

%80

%51

%56

1#1#1# 5#

المرتبة ا�ولى في 
مجال القروض 

المجمعة في الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا

المرتبة الخامسة في مجال 
السندات والصكوك

البنك ا�ول في إدارة 
ا�صول في الشرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا

المرتبة ا�ولى من حيث 
الوصاية على ا�صول 

في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة 

تصنيف الجداول الدورية للقروض

للسنة الثانية على التوالي - 
أقرب بنك منافس يحتل 

المرتبة رقم 10

مدير االكتتاب ا�ول
في الشرق ا
وسط وشمال أفريقيا للقروض المجمعة 

مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واالستثمار

18
استعراض أداء مجموعة الخدمات 

المصرفية للشركات واالستثمار



21 التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول 2018 

إنجازاتنا

حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد أداًء 
جيدًا في عام 2018، حيث تحسنت األرباح نتيجة 

النخفاض التكاليف التشغيلية، واالنخفاض الملحوظ 
في مخصصات انخفاض القيمة. وانخفضت اإليرادات 

التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، 
نتيجة مراجعة محفظة القروض لمصادر اإليرادات 

المولدة للفوائد والغير مولدة للفوائد. 

وارتفعت محفظة القروض لمجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد مقارنة مع الربع األخير من عام 2017 بفضل 

الحمالت التسويقية الرقمية للمنتجات، األمر الذي أدى 
إلى ارتفاع الطلب على اإلقراض الشخصي وبطاقات 

االئتمان. كما شهدت ودائع العمالء نموًا جيدًا خالل عام 
2018 نتيجًة الرتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات 

التوفير. 

وخالل الربع الثاني من عام 2018، أعلن بنك أبوظبي 
األول عن خططه لدمج أعمال وحدة التمويل 

االستهالكي “دبي فيرست” التابعة له ضمن مجموعة 
الخدمات المصرفية لألفراد، وذلك كجزء من مسيرة 

االندماج وجهود البنك الرامية إلى تحسين العمليات 
والمنتجات والخدمات. كما نظم بنك أبوظبي األول 

معرض قروض اإلسكان للمواطنين في شهر سبتمبر، 
والذي حضره أكثر من 7,000 عميل محتمل. 

واعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018، بلغ عدد الفروع 
والمكاتب النقدية لبنك أبوظبي األول 79، مقارنة مع 

103 فرع في السنة السابقة، نظرًا لمواصلة البنك 
مسيرة تحسين الكفاءة التشغيلية، واالستفادة من 
الحلول الرقمية من خالل القنوات المتعددة، واعتماد 

نموذج التوزيع “الذكي”.

مع التركيز على االحتياجات المتنوعة للعمالء األفراد، وعمالء النخبة، 
والخدمات المصرفية الخاصة، والعمالء من الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، توفر مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد مجموعة متنوعة 
من المنتجات بدايًة من الحسابات الجارية، والودائع، وبطاقات االئتمان 

والقروض التي تلبي االحتياجات المصرفية اليومية وصوالً إلى الحلول 
االستثمارية األكثر تطورًا والخدمات والمنتجات المصرفية الصغيرة. 

تجربة عمالء محسنة

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد تركيزها 
خالل عام 2018 على توفير المنتجات ذات القيمة 

العالية، وتحسين تجربة العمالء، وزيادة حصتها 
في السوق التي تشهد تنافسية عالية، إلى جانب 

زيادة االعتماد على القنوات الرقمية لتعزيز المبيعات 
واإلنتاجية. وعقب االتمام الناجح لعملية توحيد األنظمة 

خالل الربع الماضي، أطلق بنك أبوظبي األول منصة 
جديدة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، وتطبيق 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحرك، فيما يعكس 
التزامنا بمسيرة التحول الرقمي لتوفير أعلى مستوى 

من خدمة العمالء. كما واصلت مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد العمل على تعزيز عروضها الخاصة 

بالخدمات المصرفية الخاصة، وعمالء النخبة، والخدمات 
المصرفية لألعمال. 

العروض الجديدة

خالل عام 2018، أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد المحفظة الرقمية المتكاملة “payit” والتي 
تمكن مستخدميها من إرسال واستقبال األموال 

بشكل فوري وعلى مدار الساعة، والدفع عن طريق 
تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركاء التجاريين، 

أو عبر المواقع اإللكترونية، أو من خالل عملية المسح 
 ،)QR( الضوئي باستخدام رمز االستجابة السريعة
باإلضافة إلى المزايا األخرى كتمكين األصدقاء من 

اقتسام الفواتير فيما بينهم ومتابعة مدفوعاتهم. 
كما واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد تعزيز 

محفظتها التجارية مطلقة بوابة الدفع للمحالت التجارية 
مطلع هذا عام، في حين قام فريق الخدمات المصرفية 

لألعمال بالعمل على تنمية الودائع. وكذلك أطلقت 
المجموعة خدماتها في المملكة العربية السعودية. 

الجوائز 

تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز؛ حصل مدراء 
االستثمار في بنك أبوظبي األول على جائزة “أفضل 

مدير أصول في دولة اإلمارات” وجائزة “أفضل مدير 
صكوك لعام 2018” من جلوبال إنفستور. 

الرؤية المستقبلية

مع مضينا نحو المستقبل، سنواصل التركيز بشكل 
أساسي على تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال الخدمات 

المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة، إلى 
جانب العمل على تأسيس حضور قوي لنا في عدد من 

األسواق الدولية كالمملكة العربية السعودية ومصر. 
كما ستنصب جهودنا على تطوير إمكانياتنا الرقمية، 

ومواصلة العمل لالستفادة من الخبرات والتجارب لتوفير 
أفضل الخدمات والعروض التنافسية لمختلف فئات 

العمالء. 

ا�رباح بعد
33%احتساب الضريبة  

مساهمة مجموعة 
الخدمات المصرفية في 

نتائج السنة المالية 2018

ا�يرادات القروض 

ودائع العمالء

%38

فرع ومكتب خدمة في دولة 
ا�مارات العربية المتحدة مع 

تواجد في كافة ا�مارات السبع 2.5 مليون79 عميلأكثر من 

شبكة توزيع 
واسعة

مجموعة 
كاملة من 
المنتجات 

خدمات مصرفية 
لمختلف أنواع 

العمالء
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%27
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العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعلى صعيد 
األعمال الدولية للبنك. 

وقد أثبت بنك أبوظبي األول أنه من أبرز المؤسسات 
المرغوب بالعمل لديها في المنطقة، فقد استلمنا عبر 

منصاتنا المختلفة كقنوات التواصل االجتماعي، وأيام 
التوظيف المفتوحة في الجامعات، ومعارض التوظيف، 

واإلعالنات المختلفة، أكثر من 400,000 طلب توظيف 
من مختلف أنحاء العالم خالل عام 2018 الختيار أفضل 

الكوادر القادرة على دعمنا لتحقيق رؤيتنا. كما فاز 
فريق التوظيف لدينا بجائزة “أفضل فريق الستقطاب 

المواهب في اإلمارات العربية المتحدة”، وجائزة “أفضل 
جهة توظيف” خالل حفل توزيع جوائز شبكة لينكد إن 

للمواهب، وذلك عقب عملية مشاركة قوية شهدت 
تنافس أكثر من 1,000 جهة توظيف من مختلف أنحاء 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويشكل هذا اإلنجاز 
دلياًل واضحًا على التزامنا باستقطاب وتطوير الكفاءات 

المهنية المناسبة لدعم األولويات االستراتيجية لبنك 
أبوظبي األول، واالستفادة من مختلف قنوات التوظيف 

لجذب المواهب من مختلف أنحاء العالم. 

تطوير الكوادر اإلماراتية 

باعتباره األكبر في اإلمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك 
أبوظبي األول باالستثمار بالكوادر البشرية القادرة على 
المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، 

والمضي بها نحو آفاق جديدة. وتركز استراتيجية 
التوطين لدينا على توفير قيمة كبيرة للموظفين 

استنادًا إلى ثالث ركائز أساسية هي: الموهبة، والتنمية، 
والمشاركة. 

وأبرم بنك أبوظبي األول هذا عام شراكة مع وزارة 
الموارد البشرية والتوطين لتوظيف مواطني دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. كما وظف البنك 253 مواطن 
إماراتي جديد منهم 87 موظف من الخريجين الجدد 

الذين بدأوا مسيرتهم المهنية لدينا عبر برنامج 
التدريب اإلداري “نجوم”، وهو برنامج تدريب مهني 
مكثف ينظم على مدار 18 شهرًا لتطوير أفضل 

الكوادر والكفاءات المستقبلية. كما وظف البنك 99 
مواطنة إماراتية من اإلمارات الشمالية كجزء من برنامج 
“العمل من المنزل” الذي يهدف إلى دعم المرأة عاملة 
للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية الخاصة. 

فرص التعليم والتطور المهني لكوادرنا 
الوطنية 

خالل عام 2018، أعلن بنك أبوظبي األول عن عدد من 
برامج التدريب والتطوير المهني للموظفين اإلماراتيين. 

وهدفت هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف 
والمهارات الالزمة التي تمكنهم من شغل المناصب 

القيادية في المستقبل لدى البنك والمؤسسات األخرى 
في أنحاء المنطقة. وشارك أكثر من 1300 مواطن 

إماراتي في هذه البرامج خالل عام 2018، وتراوحت بين 
برامج ابتدائية لتطوير القدرات التقنية، وبرامج متقدمة 

في مهارات اإلدارة. وقد نظمت هذه البرامج بالتعاون 
مع أبرز الشركات والهيئات التدريبية المرموقة على 

مستوى العالم. 

أرسينا في بنك أبوظبي األول ثقافة عمل 
تجعل عمالئنا محور اهتمامنا، وتوفر 

أعلى مستويات القيمة والنمو المستدام 
لمساهمينا. 

أبرز معطيات عام 2018 

كجزء من جهودنا الرامية لتعزيز الكفاءة 
وتحسين إدارة التكلفة؛ قمنا بمراجعة سياسة 
التعويضات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

كما قمنا بتنسيق السياسات واإلجراءات في 
فروعنا الدولية بهدف ضمان تناسق وتوافق 

األعمال على مستوى المجموعة. 

ل*
ألو

ي ا
ظب

بو
ك أ

بن
و 

ظف
مو

عدد الموظفين خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

عدد الموظفين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

إجمالي عدد الموظفين  )دوام كامل(

عدد جنسيات الموظفين )دوام كامل(

نسبة الموظفات

نسبة التوطين

إجمالي عدد اإلماراتيين عاملين في البنك

5,451
4,184 
1,267 
%39
82

%32.8
253

* الموظفون بدوام كامل، وال يشمل ذلك الموظفين الذين يعملون بعقود خارجية. 

كما نواصل االستثمار في موظفينا وتسخير 
التكنولوجيا لتوفير تجربة مصرفية فريدة تمتاز بأعلى 

مستويات الراحة لعمالئنا، وتدعم طموحات النمو 
لمساهمينا. 

استقطاب المواهب

بهدف مواكبة طموحات النمو االستراتيجية للبنك، 

قام فريق الموارد البشرية بتوظيف عدد من الكفاءات 
المميزة ضمن مختلف المستويات المؤسسية خالل 

عام 2018، وشمل ذلك عدد من المناصب في مجاالت 
توليد اإليرادات وإدارة المخاطر وتوحيد األنظمة. وهدفت 

التعيينات األخرى إلى دعم نمو األعمال في مصر، 
وتوسعة األعمال في المملكة العربية السعودية، كما 
تم اإلعالن عن عدد من الترقيات في المناصب اإلدارية 

يركز برنامج القيادة على خطط 
التعاقب الوظيفي للكوادر 
الوطنية، وتطوير المهارات 

والقدرات القيادية لشغل 
المناصب ا�دارية العليا لدى بنك 

أبوظبي ا�ول. 

يهدف برنامج المسار إلى مساعدة 
الكوادر الوطنية في البنك على 

تحقيق طموحاتهم الوظيفية من 
خالل تحديد ا�مكانيات الحالية، 

واقتراح ا�فكار والحلول التي تساهم 
في تطوير قدراتهم المهنية، 

ودعمها خالل مسيرة تطورهم. 

برنامج 
المسار

برنامج 
القيادة 

يوفر البرنامج دورات تدريب 
وتطوير مهني خاصة 

بالمواطنين لتحقيق 
طموحاتهم المهنية وشغل 

المناصب غير ا�دارية. 

برنامج 
تمكين 

يعمل البرنامج على تعزيز 
قدرات الكوادر الوطنية الشابة 
من الخريجين ا�ماراتيين ضمن 

دورات تدريبية تمتد لثمانية 
عشر شهر§. 

برنامج ”نجوم“ 
للتدريب 

ا�داري

موظفونا؛
ثروتنا
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تتمثل رؤيتنا في ضمان حصول كل موظف من كوادرنا 
اإلماراتية على أفضل األدوات التعليمية التي تساعده 
في تطوير منصبه الحالي، وتحسين قدراته ومهاراته 
الرتقاء بالسّلم الوظيفي. ولتحقيق هذا الغرض، قمنا 

بتوفير مجموعة من برامج التدريب المهنية لموظفينا 
من الكفاءات الوطنية.

كما يوفر البنك برامج تدريب لذوي اإلمكانيات والقدرات 
العالية من الكوادر الوطنية بهدف تحديد وتطوير 

المهارات. وقد أبرمنا أيضًا شراكات مع سوق أبوظبي 
العالمي وشركة استشارات مرموقة لتوفير برامج 

وظيفية كجزء من المنهاج التعليمي الخاص بكلية 
بنك أبوظبي األول لألعمال، وذلك بهدف تطوير مهارات 

موظفينا ممن يشغلون المناصب العليا والمحورية 
في المجموعة. وقد وفرت هذه البرامج حتى اآلن الدعم 
ألكثر من 100 موظف إماراتي، وساعدتهم في تحقيق 

التطور الوظيفي وشغل مناصب عليا، كما مكنتهم 
من التعامل مع مهام وتحديات جديدة. 

كلية بنك أبوظبي األول لألعمال

نحرص في بنك أبوظبي األول على تزويد موظفينا 
بأفضل برامج التدريب والتطوير المهني التي 

تساعدهم على تعزيز إدراكهم ومعرفتهم بما يخدم 
تطوير مسيرتهم المهنية. ونظرًا لألهمية الكبيرة 

التي أوالها البنك لعملية توحيد ودمج األنظمة خالل 
عام 2018، قامت كلية بنك أبوظبي األول لألعمال 

بتصميم وتقديم أكثر من 200 وحدة تعليمية على 
اإلنترنت لضمان إعداد الموظفين وتزويدهم بالمعرفة 

والدراية التامة بكافة األعمال واألنظمة والعمليات 
المتعلقة بتوحيد ودمج األنظمة. وقد تم تصميم هذه 
الوحدات التعليمية لتتناسب مع االحتياجات والوظائف 

المحددة في مختلف أعمال البنك، والتي ستمكننا 
اآلن عقب إتمام عملية توحيد األنظمة من توفير تجربة 

مصرفية موحدة لكافة عمالئنا. 

وتعاونت كلية بنك أبوظبي األول لألعمال كذلك مع 
عدد من أبرز الشخصيات المتخصصة بالعلوم المالية 

والمصرفية لتزويد موظفينا بالدورات والمؤهالت 
والشهادات التي تساعدهم في تطوير قدراتهم 

الوظيفية والسلوكية. وفي إطار جهودنا المستمرة 
لتطوير المهارات، قام “مركز التميز في الريادة” بتطبيق 

برامج تنمية المهارات القيادية بالشراكة مع مؤسسات 
وهيئات عالمية مرموقة مثل جامعة نيويورك، وكلية 

إنسياد إلدارة األعمال، ودار النشر التابعة لكلية هارفارد 
لألعمال في الشرق األوسط، وذلك لضمان توفير خطط 

التنمية والتطوير المناسبة للجميع في البنك. 

كما قامت كلية بنك أبوظبي األول لألعمال خالل عام 
2018 بإطالق برنامج “المصرفي المسؤول”، والذي 

يوفر معلومات أساسية هامة حول موضوعات المخاطر 
واالمتثال والعمليات األساسية والمنتجات، باإلضافة 

إلى توعية الموظفين وتثقيفهم حول كيفية االلتزام 
بالقيم التي يؤمن بها بنك أبوظبي األول. 

التطوير المؤسسي 

في عام 2018، قام فريق التطوير المؤسسي بتطبيق 
برامج متنوعة ساعدت في ترسيخ قيمنا ضمن مختلف 

أعمال البنك، وأسهمت في إرساء ثقافة عمل قائمة 
على التفاعل مع الموظفين وتقديرهم. كما قمنا 

على مدار عام بتقديم مجموعة من برامج المشاركة 
لمساعدة موظفينا على بناء عالقات إيجابية، وتقدير 

اإلنجازات، وتحسين مستوى الرفاهية، إلى جانب التأكيد 
على قيم ورؤى بنك أبوظبي األول. وفي هذا الصدد، 

قمنا بتنفيذ عدد من مبادرات التكريم والتقدير 
الفصلية والسنوية لالحتفاء بالموظفين الذين يتميزون 

في تجسيد القيم التي يؤمن بها البنك. 

باعتباره البنك األكبر في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر 
المؤسسات المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يتمتع 
بنك أبوظبي األول بفرصة فريدة لرسم مالمح مستقبل مستدام في 

كافة المناطق التي يعمل ضمنها؛ إذ ينعكس نهج االستدامة للبنك 
في كافة عملياته الرامية لتحقيق أفضل قيمة اقتصادية واجتماعية 

وبيئة للمساهمين والعمالء والموظفين.  

االستدامة لدى
بنك أبوظبي األول 

فريق االستدامة 
المؤسسية الذي يوجه 
وينفذ استراتيجية 
االستدامة لبنك 
أبوظبي األول. 

سياسة استدامة واضحة 
على مستوى الشركة 

تعمل على وضع المبادئ 
العريضة العتماد نهج 

أعمال استباقي ومسؤول. 

 مجموعة من
السياسات التي تهدف 
إلى تضمين مبادئ 

االستدامة في عملياتنا 
التشغيلية اليومية، مثل 
ميثاق أخالقيات العمل، 
والسياسة البيئية. 

استراتيجيتنا 
المؤسسية هي مجموعة 
من اإلجراءات الهامة 

التي تهدف إلى تحقيق 
رؤيتنا، وتركز على 

مجاالت محددة، وتسعى 
إلى الوصول إلى األهداف 

طويلة األمد. 

يعّد 
إدراج االستدامة 

ضمن استراتيجيتنا وثقافتنا 
المؤسسية حجر األساس لنهجنا في 

أداء أعمالنا بأسلوب مسؤول ومستدام. 
ويتمثل هدفنا في تحقيق أفضل قيمة 

لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا من خالل تحديد 
الفرص الجديدة، وعبر اإلدارة الفعالة لمخاطر 

الحوكمة البيئية واالجتماعية. 

ويسعى بنك أبوظبي األول لمعالجة القضايا 
الناشئة عبر إطار االستدامة وسياساتها التي 
تعتمدها لتحديد استراتيجيتنا المؤسسية. 

وتتمثل الجوانب الرئيسية 
لهذا النهج في: 
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حوكمة األعمال، واالستقامة، 
وإدارة المخاطر

يساهم إطار الحوكمة القوي لدينا في إيجاد معايير لإلدارة 
المسؤولة والمحاسبة، واتخاذ القرارات لدى بنك أبوظبي 

األول، وتضمن في الوقت ذاته اتباع قواعد وأخالقيات 
السلوك المهني في كل ما نقوم به. 

األثر اإليجابي في 
المجتمع

نسعى جاهدين لكي نكون الشريك المجتمعي 
الموثوق الذي يتفهم االحتياجات المحلية، 

ويؤسس لعالقات طويلة األمد. 

التوظيف المسؤولاألعمال المصرفية المسؤولة

تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، تتمثل أولويات 
االستدامة لدينا فيما يلي:  

نؤمن بأن اعتماد نهج مسؤول ومستدام لألعمال 
المصرفية هي مسألة هامة جدًا لتحقيق النجاح في 

مجال الخدمات المالية على المدى الطويل. 

يشكل فريقنا المتميز من األفراد الموهوبين 
والمتمكنين أساس نجاحنا الحالي، والعنصر األهم 

الستدامة هذا النمو في المستقبل. 

أولويات االستدامة

يسعى بنك أبوظبي األول إلى الحفاظ على مكانته 
الرائدة في المنطقة في مجال استدامة القطاع 

المالي ومجتمع األعمال بشكل أوسع. وسنواصل 
القيام بعملياتنا التشغيلية بما يتوافق مع أفضل 

الممارسات الدولية كجزء من خارطة طريق مؤسسية 
مدتها ثالث سنوات، كما سنواصل توفير أعلى العوائد 

للمساهمين وبأسلوب مستدام.

ويواصل البنك تحقيق خطوات كبيرة فيما يتعلق 
بمسألة التغير المناخي، واالستثمار واإلقراض 

المستدام، والتوظيف المسؤول وحوكمة األعمال، 
باإلضافة إلى االلتزام بأخالقيات العمل وإدارة المخاطر. 

ومن المقرر تحقيق ذلك من خالل اتباع نهج شامل 
تجاه التنمية المستدامة، والتزامات البنك كمؤسسة 

مسؤولة تجاه المجتمع. ويسعى بنك أبوظبي األول عبر 
برنامج السندات الخضراء )الصديقة للبيئة( لمواصلة 

اإلقراض واستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دوالر من 
التمويل في المشاريع البيئية المستدامة على مدار 

السنوات العشر القادمة.

يلتزم بنك أبوظبي األول بالحفاظ على عالقة قوية مع 
كافة األطراف من مساهمين ومستثمرين، وحكومات 

وجهات تنظيمية ومجتمعات محلية، وموردين 
وموظفين لدى البنك. كما سنحافظ على درجة عالية 
من الشفافية عند اإلبالغ عن أولويات االستدامة لدينا 

وأثر عملياتنا التشغيلية على البيئة. ويلتزم بنك 
أبوظبي األول بتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات 

المحدثة للمساهمين والعمالء والموظفين، وإطالعهم 
عليها من خالل مجموعة متنوعة من اآلليات، المالية 

وغير المالية.

الرؤية المستقبلية أبرز إنجازات االستدامة لعام 2018

إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI لألسواق الناشئة، 
ومؤشر FTSE4Good ما عزز مكانة البنك 

كمؤسسة مالية رائدة في مجال االستدامة في 
المنطقة. 

وضع سياسة عمل تطوعية ألكثر من 300 موظف 
بحيث يمكنهم الحصول على إجازة لمدة أربعة 
أيام للمشاركة التطوعية خالل األلعاب العالمية 

 لألولمبياد الخاص التي استضافتها أبوظبي 
عام 2019. 

عمل البنك كمدير اكتتاب رئيسي إلصدار 
 ،State Bank of India سندات خضراء لبنك

حيث تم تخصيص األموال لتطوير مشاريع 
الطاقة النظيفة. 

خالل الفترة ما بين شهَري يناير ويوليو 2018، 
شارك أكثر من 1,000 موظف في حملة التبرع 

بالدم التي نظمها بنك أبوظبي األول، والتي 
ساهمت في تغيير حياة أكثر من 3,000 مريض. 

تولى البنك مسؤولية تنظيم أول قرض أخضر 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

لتوفير التمويل الالزم لمدينة مصدر لتطوير 
التقنيات العالمية النظيفة والمشاريع العقارية 

المستدامة. 

أصدر بنك أبوظبي األول أول تقرير استدامة لما 
بعد مرحلة االندماج، ليلبي بذلك الطلب المتزايد 

من المستثمرين اإلقليميين والدوليين على 
المعلومات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. 

حصل البنك على تصنيف B من برنامج “سي دي 
بي” للكشف عن انبعاثات الكربون، تقديرًا له على 
مدى التزامه باإلفصاح عن أدائه لمواجهة التحديات 
المناخية والبيئة، ليكون بذلك المؤسسة المالية 

األعلى تصنيفًا في الدولة. 

 إطالق برنامج العمل التطوعي
#أصحاب_األهداف_االجتماعية لدعم االلتزام 
المجتمعي لبنك أبوظبي األول ومساعدة 

الموظفين على تجسيد قيمنا وترسيخها. 
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مجلس اإلدارة 

 سمو الشيخ طحنون بن زايد
آل نهيان

رئيس مجلس اإلدارة
مستشار األمن الوطني

رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال جروب

سعادة محمد ثاني الرميثي
عضو مجلس إدارة

رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة مكتب االتحاد

للمعلومات االئتمانية

سعادة خليفة سلطان السويدي
عضو مجلس إدارة

المدير التنفيذي لدائرة االستثمار المباشر في
مجلس أبوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة في بنك االتحاد الوطني
ومجلس أبوظبي لالستثمار وشركة براكة األولى

السيد عبدالحميد سعيد
الرئيس التنفيذي

لمجموعة بنك أبوظبي األول

 سعادة الشيخ أحمد
محمد سلطان الظاهري

عضو مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة شركة بن سرور للهندسة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي
الوطنية للفنادق

 معالي الشيخ محمد بن سيف 
بن محمد آل نهيان
عضو مجلس إدارة

 رئيس مجلس إدارة شركة
أبوظبي الوطنية للتأمين
 رئيس لجنة المخاطر في

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

سعادة محمد سيف السويدي
عضو مجلس إدارة

المدير عام لصندوق أبوظبي للتنمية
عضو مجلس إدارة في موانئ دبي 

العالمية وشركة أغذية

سعادة جاسم محمد الصديقي
عضو مجلس إدارة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لمجموعة أبوظبي المالية

رئيس مجلس إدارة شركة شعاع 
كابيتال وشركة إشراق العقارية

معالي ناصر أحمد السويدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس “ايتك” إلدارة المشاريع

معالي خلدون خليفة المبارك
عضو مجلس إدارة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لمجموعة مبادلة لالستثمار

رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في 
حكومة أبوظبي

اإلدارة العليا
أندريه صايغ

نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك أبوظبي 

األول ورئيس قطاع الخدمات 
المصرفية للمؤسسات 

واالستثمار للمجموعة

ذو الفقار علي سليمان
رئيس الخدمات المصرفية 
الدولية ورئيس العمليات 

واالندماج للمجموعة

عارف شيخ
رئيس إدارة المخاطر 

للمجموعة

كريم القروي
رئيس الشركات التابعة 

وقطاع االستراتيجية 
والتحّول للمجموعة

هناء الرستماني
رئيس الخدمات المصرفية 

لألفراد للمجموعة

جيمس بورديت
رئيس الشؤون المالية 

للمجموعة

فاضل العلي
رئيس قطاع تجربة العمالء 

والخدمات المصرفية الرقمية 
للمجموعة

شيريش بهيد
رئيس االئتمان للمجموعة

بيتر باكر
رئيس إدارة شؤون الموظفين 

للمجموعة

نورندرا بريرا
رئيس التدقيق للمجموعة

باإلنابة
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التزم بنك أبوظبي األول منذ االندماج باعتماد هيكل 
محكم ومدروس لحوكمة الشركات يساعد في تحسين 
عملية صنع القرار، ويساهم كذلك في توطيد العالقات 

مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا من خالل تعزيز 
الشفافية وجودتها. ويلتزم بنك أبوظبي األول باعتماد 
أعلى المعايير فيما يتعلق بحوكمة الشركات والنزاهة 
والمهنية، ويتماشى تطوير البنك إلطار عمل حوكمة 

الشركات مع أهدافه االستراتيجية، وتعكس أفضل 
الممارسات والمبادئ التوجيهية المعمول بها، بما في 

ذلك توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
والهيئات التنظيمية األخرى. كما تتضمن هيكلة 

الحوكمة لبنك أبوظبي األول ميثاق قوي ألخالقيات 
العمل والذي يتعين على جميع الموظفين معرفته 
وااللتزام به في كافة مهامهم وتعامالتهم اليومية. 

يشرف مجلس اإلدارة على بروتوكوالت الحوكمة 
الشاملة لبنك أبوظبي األول، ويوجه شؤون المجموعة، 

كما يعمل مع اإلدارة التنفيذية لتحديد األهداف 
االستراتيجية للبنك. ويعمل البنك وفق مجموعة 

من االستراتيجيات الفعالة ومنهجيات إدارة المخاطر. 
كما لديه سلطة مراقبة تدعم استقاللية صنع القرار 
وإعداد وتقديم التقارير، مع وجود هيكلية مساءلة 

فردية وجماعية واضحة تؤكد على االمتثال لكافة 
القوانين والتشريعات المعمول بها، لتلبية احتياجات 

المساهمين والعمالء والموظفين باالعتماد على 
الشفافية واإلفصاحات المادية. باإلضافة إلى ذلك، يمتثل 

البنك بشكل تام بكافة االلتزامات التنظيمية ويتمتع 
باإليجابية والشفافية تجاه المجتمع وعمالئه.

يخضع إطار حوكمة بنك أبوظبي األول إلشراف 
لجان البنك وأعضاء مجلس اإلدارة.

وعقب االندماج، قام البنك بمراجعة هيكلية شاملة 
للجان اإلدارة، وذلك كجزء من عمله المتواصل إليجاد 
أسلوب فعال وبسيط إلعداد التقارير للجان مجلس 

اإلدارة. وشمل ذلك مراجعة مواثيق كل لجنة من أجل 
زيادة كفاءة العمليات وضمان خطوط واضحة للمساءلة 

عن القرارات. ويحدد إطار الحوكمة المسؤوليات 
والمساءلة لكل من: مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس 

اإلدارة األفراد، ولجان مجلس اإلدارة، واللجنة التنفيذية 
ولجان اإلدارة الداعمة لها، ووظائف الدعم والرقابة في 

المجموعة.

مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة البنك من تسعة أعضاء، وذلك 
عقب تحديد النظام األساسي لمجموعة بنك أبوظبي 

األول ووفقًا للقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن 
الشركات التجارية.

يعتمد مجلس إدارة البنك في تركيبته على ما يلزم 
لتطبيق ممارسة حوكمة الشركات بشكل عام، حيث 
يعمل الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة وغالبية 

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بشكل منفصل. 
ويعتبر مجلس اإلدارة أن المدير يعمل بشكل مستقل 

في حال لم يكن هو أو أي من أقارب الدرجة األولى عضوًا 
من أعضاء اإلدارة العليا لبنك أبوظبي األول خالل عامين 

الماضيين أو في حال كانت له أي عالقة ينشأ عنها أي 
معامالت مالية أو صفقات مع بنك أبوظبي األول أو أي 
من شركاته التابعة بقيمة إجمالية نسبتها %5  من 
رأس المال المدفوع لبنك أبوظبي األول، أو ما يتجاوز 

قيمة 5 ماليين درهم )أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة 
األجنبية، أيهما أقل(. 

يتولى مجلس إدارة بنك أبوظبي األول مسؤولية 
إدارة شؤون المجموعة لتحقيق أفضل قيمة والحفاظ 

عليها من خالل العمليات التشغيلية للمجموعة، 
مع األخذ بعين االعتبار مصالح المساهمين والعمالء 

والموظفين. ويشرف المجلس، سواء بشكل مباشر أو 
عبر اللجان التابعة له، على المجاالت التالية: التخطيط 

االستراتيجي، قياس قابلية المخاطرة، تحديد وإدارة 
المخاطر، إدارة رأس المال، تعزيز ثقافة النزاهة، الرقابة 
الداخلية، التعاقب الوظيفي، تقيم أداء اإلدارة العليا، 

االتصاالت، اإلفصاحات عامة، والحوكمة. وقد وثقت األدوار 
والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ضمن ميثاق مجلس 

اإلدارة والسياسات الخاصة به، حيث تم مراجعة هذا 
الميثاق وعدد من السياسات المرتبطة به، وتعديله 
وفق ما تقتضيه الضرورة، وبما يعكس تطور أعمال 

البنك بعد عملية االندماج. وتضمن ذلك قواعد أخالقيات 
المهنة للمدراء التي تعكس دورهم في تحديد 

النهج الخاص بسلوكيات وأخالقيات العمل للمجموعة 
بأكملها. ويفوض مجلس اإلدارة سلطته لإلدارة 

التنفيذية من خالل مجلس اإلدارة ولجان المجلس.

 مجلس إدارة
بنك أبوظبي األول

اللجان اإلدارية ومجلس إدارة الشركات التابعة

الشركات التابعة لجنة اإلدارة التنفيذية 

**هيئة الرقابة الشرعية  اللجان الفرعية لمجلس
إدارة بنك أبوظبي األول

* تشير إلى تدفق المعلومات وليس الجهات التي تتولى إدارتها واإلشراف عليها. 
** يتولى البنك العمليات التشغيلية لهيئة الرقابة الشرعية والتي تقدم المشورة لكافة األطراف ذات الصلة بأعمال بنك أبوظبي األول والمتعلقة بالجوانب الرئيسية ألنشطة البنك اإلسالمية. 

تقرير الحوكمة
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تقرير الحوكمة

وإلى جانب بعض الصالحيات التي يحتفظ بها مجلس 
اإلدارة التخاذ القرارات الخاصة به؛ تم تفويض الرئيس 

التنفيذي للمجموعة لتولي مسؤولية اإلدارة والعمليات 
التشغيلية واالمتثال لبنك أبوظبي األول. والستيفاء 

الدور الرقابي، قام مجلس اإلدارة بتحديد هيكل واضح 
للمراقبة، والذي يراقب أنشطة اإلدارة، باإلضافة إلى 

إيجاد ضوابط داعمة وهياكل على الصعيدين الداخلي 
والخارجي للبنك. ويخضع هيكل المراقبة والتفويض 

كذلك إلى االمتثال والمراقبة من قبل الجهات 
التنظيمية واألطراف الخارجية، بما في ذلك مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية 
والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة والهيئات 

التنظيمية القضائية في الدول التي يعمل بنك 
أبوظبي األول ضمنها.

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة

لتمكين مجلس اإلدارة من تحقيق أهدافه؛ سيتم 
تفويض الصالحيات للجان المعّينة من قبل مجلس 

اإلدارة بحسب المطلوب. وقد قام المجلس بتشكيل 
أربع لجان فرعية تابعة له كما يلي: 

اللجنة اإلدارية

تقوم اللجنة اإلدارية بالموافقة على خطة األعمال 
الخاصة بمجموعة بنك أبوظبي األول واإلشراف على 

تنفيذها وفقًا لالستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة، كما تقوم باإلشراف على الجوانب المادية ألعمال 

المجموعة ومراجعتها. 

هيئة الرقابة الشرعية

تتولى هيئة الرقابة الشرعية اإلشراف على بنك أبوظبي 
األول من الناحية الشرعية والتي يتم تعيينها من 
قبل مجلس إدارة البنك. وتتألف الهيئة من علماء 

مؤهلين ومتخصصين بالشريعة اإلسالمية، والذين 
يتولون مسؤولية مراجعة والتأكد من أن كافة منتجات 

وخدمات والعمليات المصرفية اإلسالمية تتماشى مع 
الشريعة اإلسالمية.

وتسعى العمليات المصرفية اإلسالمية للبنك دائمًا 
لالسترشاد بتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية حول كافة 
األعمال المتعلقة بالشريعة اإلسالمية. كما تشرف هيئة 

الرقابة الشرعية على كافة عمليات الشركات اإلسالمية 
التابعة لكل من بنك أبوظبي األول، شركة أبوظبي 

األول اإلسالمي وأصيل للتمويل.  

ولدى بنك أبوظبي األول أيضًا وحدة داخلية للرقابة 
الشرعية تضم مجموعة من المتخصصين بمبادئ 

الصيرفة والتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
تتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ كافة المهام 

واألعمال المرتبطة بالشريعة؛ بما في ذلك المراجعة 
واالستشارات الشرعية، وخدمات السكرتارية لمجلس 

الرقابة الشرعية، والتدريبات واألبحاث المتوافقة مع 
الشريعة، والتدقيق الشرعي وإدارة المخاطر.

اللجان اإلدارية

لدى بنك أبوظبي األول عدد من اللجان اإلدارية، بما 
في ذلك لجنة اإلدارة التنفيذية. وتساعد هيكلة 

اللجان اإلدارية اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بمجموعة من المسائل، بما في ذلك اإلدارة 

االستراتيجية، المالية، رأس المال، المخاطر، التشغيلية 
وتلك المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على بنك 
أبوظبي األول. وحظيت اللجنة التوجيهية الخاصة 

بعملية توحيد األنظمة بأهمية خاصة خالل عام 2018، 
حيث أشرفت على جهود توحيد منتجات وخدمات 

ومنصات بنك أبوظبي األول. وقد خضعت لجان اإلدارة 
لمراجعة هيكلية خالل عام 2018، حيث يتم تطوير إطار 

العمل باستمرار بما يعكس التوجهات الحالية ألعمال 
البنك ويتم تحديد التركيبة والمبادئ التوجيهية 

واألدوار والمسؤوليات المفصلة لكافة اللجان اإلدارية 
لبنك أبوظبي األول عبر المواثيق الخاصة به. 

دبي فيرست، وأصيل للتمويل، وشركة أبوظبي األول 
اإلسالمي، وأبوظبي األول لألوراق المالية، هي شركات 
تابعة لبنك أبوظبي األول ومنظمة من قبل الجهات 

الرقابية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعمل كل 
منها ضمن إطار عمل حوكمة الشركات الشامل، وتقوم 
بتطبيق ترتبيات حوكمة الشركات التابعة بما يتناسب 

مع أعمالها، ولكل منها مجلس إدارة ولجان مجلس 
خاصة بها وفقًا لما تنص عليه القوانين واألنظمة 

المعمول بها. 

وبهدف تقديم المساعدة والتوجيه لإلدارة العليا 
للشركات التابعة لبنك أبوظبي األول، فإن مجلس 
اإلدارة يتألف من نخبة من أبرز رواد األعمال من ذوي 

الخبرة والكفاءة العالية في مجال الخدمات المصرفية 
والمالية واإلسالمية وإدارة المخاطر. ويعتبر هؤالء 

موظفين لدى مجموعة بنك أبوظبي األول في المقام 
األول، ما لم تفرض المتطلبات القانونية أو التنظيمية 

الحاجة لوجود مدراء مستقلين غير تابعيين لبنك 
أبوظبي األول. ومع ذلك، يتم اعتماد هؤالء المدراء من 

خطوط أعمال مختلفة ليتمكنوا من تقديم منظور 
إداري مستقل. ويتألف مجلس إدارة الشركات التابعة 

لبنك أبوظبي األول في غالبيته من مواطني دولة 
اإلمارات العربية المتحدة كما ينص قانون الشركات 

التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويلتزم بنك 
أبوظبي األول بتطوير المهارات القيادية لإلماراتيين من 

خالل برنامج توطين قوي.

وباإلضافة إلى الشركات التابعة له في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، يمتلك بنك أبوظبي األول العديد من 

الشركات الدولية التابعة له والتي تحظى بمجالس إدارة 
ولجان تنفيذية خاصة بها، إال أن معظم التواجد الدولي 

للبنك يتم من خالل الفروع والمكاتب التمثيلية التي 
توفر الخدمات والعمليات التشغيلية على المستوى 

المحلي وتحظى بدعم من إدارة المجموعة وفق ما 
تقتضيه الحاجة. وقد قام بنك أبوظبي األول بتطوير 

إطار عمل إلدارة المخاطر لكل موقع دولي، يعمل على 
تحديد هيكل الحوكمة فيها بما في ذلك الهيكل 
التنظيمي لإلدارة العليا واللجان وآليات صنع القرار 

وخطوط اإلبالغ.

االمتثال لألحكام والقوانين

يتبع بنك أبوظبي األول تشريعات وقوانين الصادرة 
من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، 

ويلتزم بموجبها باالمتثال للوائح المصرف وإشعاراته. 
إلى جانب ذلك، يتعين على بنك أبوظبي األول االلتزام 
بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بما 

في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، قانون الشركات 
التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، القواعد 

والمعايير التي وضعتها هيئة األوراق المالية والسلع، 
والنظام األساسي للبنك. كما يلتزم البنك باالمتثال 

لكافة القوانين الدولية في الدول التي يعمل ضمنها. 

ويمتلك بنك أبوظبي األول فريق امتثال خاص يعمل 
على مراجعة القوانين والتشريعات الجديدة وتقيم 

أثرها على أعمال البنك، إلى جانب تقديم النصح 
والمشورة لمجلس اإلدارة عند الضرورة. كما يلتزم 

البنك باالمتثال لكافة القوانين الدولية في الدول التي 
يعمل ضمنها، كاتفاقية بازل 3 والالئحة عامة لحماية 

البيانات. ويلتزم بنك أبوظبي األول باالمتثال لكافة 
القوانين الدولية في الدول التي يعمل ضمنها، ويتم 

ذلك من خالل موظفي االمتثال الذين يعملون على 
ضمان توافق أعمال البنك مع القوانين والتشريعات، 

وتوفير التوجيه واإلشراف على مستوى المجموعة عند 
الضرورة. وتتولى اإلدارة العليا مسؤولية ضمان االمتثال 

للقوانين في مختلف الدول التي تعمل ضمنها، 
وتقديم التقارير الخاصة حول هذه العمليات إلى مجلس 
اإلدارة. كما إن تطوير عالقة قوية مع الجهات التنظيمية 

هي مسألة ذات أولوية كبرى بالنسبة لبنك أبوظبي 
األول، بما يتوافق مع أصول الحوكمة الرشيدة، ويشمل 

ذلك االستجابة الستشارات الجهات الرقابية عبر اتحاد 
مصارف اإلمارات. 

ويعمل مجلس اإلدارة على التوجيه واإلشراف على 
إجراءات تقبل المخاطر، واالمتثال للقوانين والتشريعات، 

واستراتيجيات إدارة المخاطر، باإلضافة إلى التعامل مع 
نتائج االمتثال والمخاطر. 

ميثاق أخالقيات العمل

باإلضافة إلى ميثاق أخالقيات العمل الخاص بمجلس 
اإلدارة والمشار إليه أعاله، يعتمد بنك أبوظبي األول 

ميثاق خاص بأخالقيات العمل للموظفين ينطبق على 
كافة المدراء والموظفين والشركات التابعة للبنك، 

يهدف إلى التأكيد على اتباع السلوكيات المالئمة، كما 
يعمل على تحديد السلوكيات غير المناسبة واإلبالغ 

عنها. وتماشيا مع نهج بنك أبوظبي األول في اعتماد 
أعلى معايير الشفافية واإلفصاح للمساهمين والعمالء 

والموظفين، يحرص البنك على نشر مجموعة واسعة 
من التقارير التي تتضمن بيانات مالية وغير مالية من 

خالل قسم عالقات المستثمرين، إلى جانب اإلفصاحات 
التي تراعي المتطلبات التنظيمية. ويتضمن ذلك أول 

تقرير يصدره بنك أبوظبي األول لحوكمة االستدامة 
البيئية، والذي يمكن االطالع عليه على الموقع 

اإللكتروني للبنك. 
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حوكمة الشركات 

أوجد بنك أبوظبي األول مجموعة من وسائل التواصل 
مع المساهمين والعمالء على الصعيد الخارجي، والتي 

تشمل عالقات المستثمرين، االستدامة، وحوكمة 
الشركات. باإلضافة إلى ذلك، يحرص البنك على انتهاج 
الشفافية واإلفصاح على الصعيد الداخلي من منظور 
تشغيلي وأخالقي وتنظيمي، وذلك لضمان أن يكون 

الموظفين على دراية كافية بالتطورات واالستراتيجيات 
والمخاطر والمسؤوليات المترتبة عليهم، والعمل في 

الوقت نفسه على حماية سرية البيانات والمعلومات 
الشخصية للعمالء، باإلضافة إلى البيانات التجارية 

السرية. وتشمل حقوق المساهمين الصالحيات 
الممنوحة لهم بموجب قانون الشركات التجارية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمدعومة من قبل 
مجلس اإلدارة مع إمكانية التصرف بما ينصب لصالح 

البنك. ويؤكد بنك أبوظبي األول من جانبه على تنوع 
المصالح ضمن قاعدة المساهمين، وأن مجلس إدارة 

البنك يأخذ هذه المصالح بعين االعتبار عند القيام 
بتحديد أهداف واستراتيجيات المجموعة. 

تعويضات اإلدارة التنفيذية

تهدف التعويضات الخاصة باإلدارة العليا لدى بنك 
أبوظبي األول إلى تحقيق نمو مستدام لألعمال، 

والحفاظ على القيمة التي يوفرها البنك للمساهمين 
والعمالء والموظفين. وتتضمن هيكلتنا الخاصة 

بالتعويضات مزيجًا من المدفوعات الثابتة والمدفوعات 
التقديرية المتغيرة؛ حيث ترتبط المدفوعات الثابتة 
بمعايير السوق الخارجية بما يضمن تعويض اإلدارة 

العليات بالشكل األمثل، ويضمن وجود حالة استقرار 
نسبية ضمن هذه المستويات.

وتستند المدفوعات المتغيرة إلى النتائج المحققة وفقًا 
لعناصر بطاقة األداء المتوازن )التي تتضمن أربع محاور 

هي: المالية، العمالء، والعمليات التجارية، واالستثمار في 
األفراد(، باإلضافة إلى عرض هذه اإلنجازات بما يتماشى 

مع القيم المعلنة للبنك. ويتم تطبيق السلطات 
اإلدارية التقديرية كذلك لضمان وجود انعكاس حقيقي 

حول “كيفية” تحقيق نمو األعمال باإلضافة إلى “ما تم 
تحقيقه”.

إلى جانب ذلك، توجد تدابير أمنية مناسبة كالتأجيل 
الجزئي للمدفوعات المتغيرة بهدف ضمان اتخاذ 

القرارات على أساس االستدامة بعيدة األمد. ويتم 
هذا التأجيل على أساس قيمة المدفوعات التقديرية 

المتغيرة، وبما يتناسب مع مستوى اتخاذ القرار والتأثير 
على األعمال التجارية. 

الجوائز واإلنجازات 

تمثلت أبرز اإلنجازات خالل عام 2018 في التنفيذ الناجح 
لبرنامج توحيد ودمج األنظمة التقنية تحت إشراف 

اللجنة التوجيهية كما ذكر سابقًا. كما نجح البنك في 
الرد على استشارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي بشأن اللوائح والمعايير المقترحة لحوكمة 

البنك في اإلمارات العربية المتحدة من خالل اتحاد 
مصارف اإلمارات، وسيواصل المضي في هذا الصدد، 
لتعزيز الحوار البناء والهادف مع الهيئات التنظيمية 

والتشريعية. 
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معلومات عن المساهمين

أداء سعر سهم بنك أبوظبي األول مقابل مؤشرات قياس األداء “4” )معاد احتسابه( 

نبذة عن االندماج

في 7 ديسمبر 2016، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع على دمج البنكين. 
وتم تنفيذ عملية الدمج من خالل معاملة مقايضة أسهم بمعدل تبادل بواقع 1.254 سهم من أسهم بنك 

أبوظبي الوطني لكل سهم من أسهم بنك الخليج األول. 

وتم شطب أسهم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية، وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار 5,643  
مليون سهم جديد لمساهمي بنك الخليج األول يوم 2 أبريل2017. وبعد إتمام عملية االندماج، أصبح لدى 

مساهمي بنك الخليج األول 52% تقريبًا من أسهم البنك المدمج، في حين أصبح لدى مساهمي بنك أبوظبي 
الوطني 48% تقريبًا.

وتم تحويل األصول والمطلوبات التابعة لبنك الخليج األول إلى بنك أبوظبي الوطني ليتم إصدار أسهم من البنك 
المدمج الجديد إلى مساهمي بنك الخليج األول. وقد وافق المساهمون يوم 24 أبريل 2017 على تغيير اسم البنك 

ليصبح “ بنك أبوظبي األول ”.
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بناًء على إجمالي عدد ا�سهم المستحقة   .1

النسبة المئوية للتغّير في السعر خالل السنة   .2
(31 ديسمبر 2017 – 31 ديسمبر 2018)

يستند عائد ا�رباح إلى التوزيعات النقدية للسهم الواحد كنسبة من سعر إغالق   .3
السهم كما في 31 ديسمبر أو آخر يوم تداول من السنة المالية. 

كما هو مبين كنسبة مئوية من القيمة االسمية.  .4

استناداً إلى عدد ا�سهم التي تم إصدارها لغاية 31 ديسمبر للسنة المالية ذاتها.   .5

تستند نسبة التوزيعات النقدية إلى التوزيعات النقدية كنسبة من عائد ا�رباح.  .6

مرتفع / منخفض استناداً إلى سعر ا�غالق اليومي.   .7

المصدر: بلومبيرغ، البيانات المالية المرحلية الموجزة لبنك أبوظبي ا�ول
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عوائد المساهمين ومعلومات حول سعر السهمأبرز المستجدات لعام 2018/2017

معلومات حول سهم بنك أبوظبي ا�ول 

أوزان بنك أبوظبي ا�ول في المؤشرات 

هيكل الملكية كما في نهاية ديسمبر 2018

التاريخ

29 أبريل 2018 

24 يوليو 2018 

22 أكتوبر 2018 

30 يناير 2019 

25 فبراير 2019 

6 مارس 2019 

6 مارس 2019 

الوصف 

العوائد على المساهمين1:
مكاسب رأس المال2

عائد أرباح نقدية3 
توزيعات أسهم (أسهم منحة)4
توزيعات نقدية (سهم / درهم)

إجمالي توزيعات ا�رباح النقدية (مليار درهم)5
نسبة التوزيعات النقدية6

القيمة السوقية (مليون درهم)
عدد ا�سهم المصدرة (مليون درهم)

مكرر الربحية (بناًء على العائد على السهم ا�ساسي)
مضاعف القيمة الدفترية

سعر السهم (سهم / درهم):
مرتفع 

منخفض
ا�غالق

معدل حجم التداول اليومي (أسهم)

بلغت قيمة أسهم رأسمال بنك أبوظبي ا�ول 10,897,545,318 درهم موزعة على 10,897,545,318 سهمًا بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم. 

ا�يرادات النسبية (أرباح رأس المال)
إيرادات بنك أبوظبي ا�ول مقارنة مع سوق 

أبوظبي ل·وراق المالية 
إيرادات بنك أبوظبي ا�ول مقارنة مع بنوك 

مدرجة في سوق أبوظبي ل·وراق المالية

تاريخ ا�دراج 

السوق

الرمز 

كود التقييم الرقمي

عدد ا�سهم المستحقة

سعر ا�غالق في 31 ديسمبر 2018

القيمة السوقية (كما في 31 ديسمبر 2018)

حد الملكية ا�جنبية 

سوق أبوظبي ل�وراق المالية (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018)

(وفقًا لوكالة بلومبيرغ)

مؤشر MSCI ل�سواق الناشئة 

مؤشر MSCI للبنوك في ا�سواق الناشئة

مؤشر FTSE ل�سواق الناشئة

 i2000 

سوق أبوظبي ل·وراق المالية

FAB

AEN000101016

10,897,545,318

14.10 درهم 

153.7 مليار درهم (41.88 مليار دوالر أمريكي)

 ii%40

الحدث

إعالن نتائج الربع ا�ول لعام 2018 

إعالن نتائج الربع الثاني / النصف ا�ول من عام 2018 

إعالن نتائج الربع الثالث / ا�شهر التسعة ا�ولى من عام 2018 

إعالن نتائج السنة المالية 2018 

تاريخ استحقاق ا�رباح

اجتماع الجمعية العمومية

فعالية يوم المستثمرين والمحللين

i تاريخ إدراج أسهم بنك أبوظبي ا�ول في سوق أبوظبي ل·وراق المالية.

ii وافق مساهمو بنك أبوظبي ا�ول على قرار رفع النسبة المتاحة للملكية ا�جنبية �سهم البنك من 25% إلى 

40% خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في 25 فبراير 2019، وبدأ العمل فيه بتاريخ ÁÂ أبريل 2019. 

مجلس أبوظبي لالستثمار (%33.4)

مبادلة (%3.7)

جهات حكومية أخرى (%1.8)

شركات (%36.3)

أفراد (%24.8)

  

 

  

 

 

نسبة المساهمة في بنك أبوظبي ا�ول حسب القطاعنسبة المساهمة في بنك أبوظبي ا�ول حسب الجنسية

مجلس أبوظبي لالستثمار 
(%33.4)

مبادلة (%3.7)

شركات وأفراد إماراتيون
آخرون (%51.1)

دول مجلس التعاون الخليجي 
(باستثناء ا�مارات) (%1.1)

ا�جانب (باستثناء دول مجلس 
التعاون الخليجي) (%10.7)

البيانات الموحدة 2017 

3 - نسبة المساهمة على أساس إجمالي عدد ا�سهم المستحقة (مخصومًا منها أسهم الخزينة البالغة 25,530,837)

“4” معاد احتسابه وفق سعر سهم بنك أبوظبي األول كما في 29 ديسمبر 2019 

+38% +12% -25% -17% -17%

معلومات المساهمين
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معلومات عن المساهمين

بيان المركز المالي الموحد
في 31 ديسمبر

2018األصول
)ألف درهم(

2017
)ألف درهم(

2018
)ألف دوالر أمريكي(

2017
)ألف دوالر أمريكي(

182,908,727138,111,05449,798,18337,601,703نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
14,620,91019,320,7643,980,6455,260,213استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

19,176,09213,829,4905,220,8253,765,176مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
19,033,45121,346,9745,181,9905,811,863اتفاقيات إعادة شراء عكسي

13,084,19211,399,4323,562,2633,103,575أدوات مالية مشتقة 
353,205,228330,465,88896,162,60089,971,655قروض وسلفيات

90,433,57488,457,71024,621,17524,083,232استثمارات غير أغراض المتاجرة
7,388,4936,927,6922,011,5691,886,113استثمارات عقارية

3,991,2153,535,5011,086,636962,565ممتلكات ومعدات
19,699,71119,901,3745,363,3845,418,289أصول غير ملموسة

20,583,60215,672,4165,604,0304,266,925أصول أخرى
------------------------------------------------------------------------------------

744,125,195668,968,295202,593,301182,131,308إجمالي األصول
============================================

المطلوبات

40,266,53530,576,33610,962,8468,324,622مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
34,769,68537,674,0169,466,29010,257,015اتفاقيات إعادة الشراء

18,144,10524,124,0974,939,8606,567,955أوراق تجارية
15,219,46414,941,3314,143,6064,067,882أدوات مالية مشتقة

465,475,874395,843,664126,729,070107,771,213حسابات العمالء وودائع أخرى
42,268,17342,145,71811,507,80611,474,467قروض ألجل

401,979420,381109,442114,452سندات ثانوية
25,606,38021,033,3396,971,5165,726,474مطلوبات أخرى

------------------------------------------------------------------------------------
642,152,195566,758,882174,830,437154,304,079إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
10,897,54510,897,5452,966,9332,966,933رأس المال

53,188,04353,026,64414,480,81814,436,876عالوة إصدار
(11,553)(6,951)(42,433)(25,530)أسهم خزينة

9,483,2387,081,0742,581,8781,927,872احتياطات قانونية وخاصة
262,112(10,203)962,736(37,477)احتياطات أخرى

10,754,75010,754,7502,928,0562,928,056سندات الشق األول من رأس المال
266,841256,26572,64969,770برنامج خيارات األسهم

29,476-108,265-سندات قابلة للتحويل - بند حقوق الملكية
17,083,86818,677,5524,651,2035,085,094أرباح محتجزة

------------------------------------------------------------------------------------
101,611,278101,722,39827,664,38327,694,636إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

361,722487,01598,481132,593حقوق غير مسيطرة
------------------------------------------------------------------------------------

101,973,000102,209,41327,762,86427,827,229إجمالي حقوق الملكية
------------------------------------------------------------------------------------

744,125,195668,968,295202,593,301182,131,308إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
============================================

نموذج موّحد لبيان الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018
)ألف درهم(

2017
)ألف درهم(

2018
)ألف دوالر أمريكي(

2017
)ألف دوالر أمريكي(

 5,131,206 5,945,114 21,836,40418,846,918إيرادات الفوائد
(1,562,991)(2,398,705)(5,740,867)(8,810,445)مصاريف الفوائد

------------------------------------------------------------------------------------
 3,568,214 3,546,409 13,025,95913,106,051صافي إيرادات الفوائد

 1,297,376 1,328,611 4,879,9884,765,261إيرادات الرسوم والعموالت
(382,085)(405,014)(1,403,397)(1,487,616)مصاريف الرسوم والعموالت

------------------------------------------------------------------------------------
 915,291 923,597 3,392,3723,361,864صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 273,151 556,079 2,042,4801,003,284صافي أرباح الصرف األجنبي
 430,831 224,946 826,2251,582,442صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

 130,505 43,209 158,706479,344إيرادات تشغيلية أخرى
------------------------------------------------------------------------------------

 5,317,992 5,294,240 19,532,985   19,445,742اإليرادات التشغيلية

(1,599,605)(1,450,736)(5,875,349)(5,328,555)مصاريف عمومية وإدارية، ومصاريف تشغيلية أخرى
------------------------------------------------------------------------------------

 3,718,387 3,843,503 14,117,18713,657,636األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة
    

(649,152)(469,860)(2,384,334)(1,725,794)صافي خسائر انخفاض القيمة
------------------------------------------------------------------------------------

 3,069,236 3,373,644 12,391,39311,273,302األرباح قبل الضريبة

(88,085)(88,485)(323,538)(325,004)مصروف ضريبة الدخل الخارجية
------------------------------------------------------------------------------------

 2,981,150 3,285,159 12,066,38910,949,764أرباح السنة
============================================

األرباح منسوبة إلى:
 2,971,728 3,270,030 12,010,82010,915,157مساهمي البنك

 9,422 15,129 55,56934,607الحصص غير المسيطرة
------------------------------------------------------------------------------------

12,066,38910,949,764 3,285,159 2,981,150 
============================================
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2018أبوظبي األول: النتائج المالية للربع الرابع من عام   

 البيانات المالية المبدئية التقديرية الموحدة 
 البيانات المالية الموحدة 
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  البيانات المالية المبدئية
  الموحدة التقديرية   

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١



        
  

  

  
  

  ةالموحدالمبدئية التقديرية  ةالمالي اتالبيان
  
  
  

داء توضح التأثير على بيان المركز المالي واأل )"التقديرية المعلومات المالية المبدئية"(إن البيانات المالية الموجزة الموحدة 
وبنك  ")ني"بنك أبوظبي الوطمجتمعين بـ بين بنك أبوظبي الوطني وشركاته التابعة (يشار إليهم  بسبب عملية الدمجالمالي 

  "بنك الخليج األول").بـ  مجتمعينالخليج األول وشركاته التابعة (يشار إليهم 

وبنك الخليج  ظبي الوطنيلبنك أبو الموجز الموحدمن بيان المركز المالي المرحلي  التقديرية المالية المبدئية معلوماتتتكون ال
الموجز  المبدئي التقديري ألرباح أو الخسائرابيان  و ٢٠١٨ ديسمبر ٣١"المجموعة") كما في بـ األول (يشار إليهما معا 

  .٢٠١٧يناير  ١لسنة المنتهية بذلك التاريخ. يتم إعداد هذه البيانات كما لو أن عملية الدمج قد تمت في ل الموحد 

هو إظهار التأثيرات الجوهرية التي كان سيحدثها دمج بنك أبوظبي الوطني  التقديرية نات المالية المبدئيةإن الغرض من البيا
جموعة إذا كانت الم لتاريخيسائر اخلارباح أو ألاوعلى بيان  لتاريخيا وبنك الخليج األول على بيان المركز المالي الموحد

حظته الممكن ملاداء الذي كان من ألاوالي ملاثل الوضع مت وهي ال .الدمج عمليةبهيكلها التنظيمي الناتج عن بالفعل متواجدة 
  في تاريخ مبكر. اشار إليهملاعمال ألاإذا تم دمج 

 .فقط غراض التوضيحألللمجموعة يستند إلى افتراضات معينة وتم إعدادها  التقديرية إن عرض البيانات المالية المبدئية
وبالتالي  ،يةحالة افتراض بيان األرباح أوالخسائر فيوالموحد  المبدئي التقديري بيان المركز المالي ظَهري ،وبسبب طبيعتها

فإن البيانات المالية  ،وة على ذلكالوعداء المالي للمجموعة. ألواتعطي صورة حقيقية عن المركز المالي  القد  وتمثل  ال
للسنة المالية كما في و ول ش.م.ع.لبيانات المالية الموحدة لبنك أبوظبي األا بمصاحبة الإتكون ذات معنى  ال التقديرية المبدئية

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 بناء على السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد البيانات الماليةالتقديرية  البيانات المالية المبدئية بيانتم 
عة أو المتوق الوفوراتفي االعتبار آثار  المبدئية التقديريةال تأخذ البيانات المالية  .٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  فترةلل

عن النتائج  ي مؤشرأ المبدئية التقديريةتعطي البيانات المالية  الونتيجة لعملية الدمج.  الوفوراتالتكاليف المتكبدة لتحقيق هذه 
  .نشطة المجموعةوضاع المالية المستقبلية ألألوا

 

    



        
  

  

  الموحد التقديري المبدئي بيان المركز المالي ١
  ديسمبر  ٣١ كما في

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    الموجودات

  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  ١٨٢٫٩٠٨٫٧٢٧    نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠    من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة 

  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  ١٩٫١٧٦٫٠٩٢    مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  ١٩٫٠٣٣٫٤٥١    اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  ١٣٫٠٨٤٫١٩٢    أدوات مالية مشتقة
  ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨  ٣٥٣٫٢٠٥٫٢٢٨    قروض وسلفيات

  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٩٠٫٤٣٣٫٥٧٤    استثمارات لغير أغراض المتاجرة
   ٦٫٩٢٧٫٦٩٢  ٧٫٣٨٨٫٤٩٣    استثمارات عقارية
  ٣٫٥٣٥٫٥٠١  ٣٫٩٩١٫٢١٥    ممتلكات ومعدات

  ١٩٫٩٠١٫٣٧٤  ١٩٫٦٩٩٫٧١١    غير ملموسةموجودات 
  ١٥٫٦٧٢٫٤١٦  ٢٠٫٥٨٣٫٦٠٢    موجودات أخرى

    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  
  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥  ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥    الموجودات إجمالي

    ===============  ===============  
        المطلوبات

  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  ٤٠٫٢٦٦٫٥٣٥    مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
  ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦  ٣٤٫٧٦٩٫٦٨٥    اتفاقيات إعادة الشراء

  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧  ١٨٫١٤٤٫١٠٥    أوراق تجارية
  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  ١٥٫٢١٩٫٤٦٤    أدوات مالية مشتقة

  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤    حسابات العمالء وودائع أخرى
  ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣    قروض ألجل
  ٤٢٠٫٣٨١  ٤٠١٫٩٧٩    سندات ثانوية

  ٢١٫٠٣٣٫٣٣٩  ٢٥٫٦٠٦٫٣٨٠    مطلوبات أخرى
    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  

  ٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢  ٦٤٢٫١٥٢٫١٩٥    المطلوبات إجمالي
        

        حقوق الملكية
  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥    رأس المال

  ٥٣٫٠٢٦٫٦٤٤  ٥٣٫١٨٨٫٠٤٣    عالوة إصدار
  )٤٢٫٤٣٣(  )٢٥٫٥٣٠(    أسهم خزينة

  ٧٫٠٨١٫٠٧٤  ٩٫٤٨٣٫٢٣٨    احتياطيات قانونية وخاصة
  ٩٦٢٫٧٣٦  )٣٧٫٤٧٧(    احتياطيات أخرى

  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠    يةرأسمالالسندات الشق األول من 
  ٢٥٦٫٢٦٥  ٢٦٦٫٨٤١    برنامج خيارات األسهم

  ١٠٨٫٢٦٥  -    حقوق الملكية بند -سندات قابلة للتحويل 
  ١٨٫٦٧٧٫٥٥٢  ١٧٫٠٨٣٫٨٦٨    أرباح محتجزة

    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  
  ١٠١٫٧٢٢٫٣٩٨  ١٠١٫٦١١٫٢٧٨     المنسوبة الى مساهمي المجموعة حقوق الملكية إجمالي

  ٤٨٧٫٠١٥  ٣٦١٫٧٢٢    حقوق غير مسيطرة
    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  

  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  ١٠١٫٩٧٣٫٠٠٠    حقوق الملكية إجمالي
    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  

  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥  ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥    المطلوبات وحقوق الملكية إجمالي
    ===============  ===============  

  



        
  

  

  الموحد التقديري المبدئي بيان األرباح أو الخسائر
  ديسمبر ٣١في المنتهية  للسنة

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٨٫٨٤٦٫٩١٨   ٢١٫٨٣٦٫٤٠٤    إيرادات الفوائد
  )٥٫٧٤٠٫٨٦٧(  )٨٫٨١٠٫٤٤٥(    مصاريف الفوائد

    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  
  ١٣٫١٠٦٫٠٥١   ١٣٫٠٢٥٫٩٥٩    صافي إيرادات الفوائد

          
  ٤٫٧٦٥٫٢٦١   ٤٫٨٧٩٫٩٨٨    إيرادات الرسوم والعموالت

  )١٫٤٠٣٫٣٩٧(  )١٫٤٨٧٫٦١٦(    مصاريف الرسوم والعموالت
    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  

  ٣٫٣٦١٫٨٦٤   ٣٫٣٩٢٫٣٧٢    صافي إيرادات الرسوم والعموالت
          

  ١٫٠٠٣٫٢٨٤     ٢٫٠٤٢٫٤٨٠    صافي أرباح الصرف األجنبي
  ١٫٥٨٢٫٤٤٢  ٨٢٦٫٢٢٥    االستثمارات والمشتقاتأرباح صافي 

  ٤٧٩٫٣٤٤   ١٥٨٫٧٠٦    إيرادات تشغيلية أخرى
    ---------------------------------------  --- -- --- -----------------------------  

٧٤٢٫٤٤٥٫١٩     اإليرادات التشغيلية  ١٩٫٥٣٢٫٩٨٥  
          

        مصاريف عمومية وإدارية 
                             ومصاريف تشغيلية أخرى       )٥٫٨٧٥٫٣٤٩( )٥٥٥٫٣٢٨٫٥(   
    ------------------------------------  ------------------------------------  

        األرباح قبل صافي 
  ١٣٫٦٥٧٫٦٣٦   ١٤٫١١٧٫١٨٧    مخصص انخفاض القيمة والضريبة   
          

  )٢٫٣٨٤٫٣٣٤(  )١٫٧٢٥٫٧٩٤(    انخفاض القيمة خسائرصافي 
    ------------------------------------  ------------------------------------  

  ١١٫٢٧٣٫٣٠٢   ١٢٫٣٩١٫٣٩٣    األرباح قبل الضريبة
          

  )٣٢٣٫٥٣٨(  )٣٢٥٫٠٠٤(    مصروف ضريبة الدخل الخارجية
    ------------------------------------  ------------------------------------  

  ١٠٫٩٤٩٫٧٦٤   ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩    صافي أرباح الفترة
    ============  =============  
        

        األرباح منسوبة إلى:
  ١٠٫٩١٥٫١٥٧   ١٢٫٠١٠٫٨٢٠    مساهمي المجموعة
  ٣٤٫٦٠٧   ٥٥٫٥٦٩     سيطرةالحصص غير الم

    ------------------------------------  ------------------------------------  
     ١٠٫٩٤٩٫٧٦٤   ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩  
    ============  =============  
        

 
    



  

  

  

  
  معلومات القطاعات  

  

  
  

  
  

  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات 

  واالستثمارات
الخدمات المصرفية 

  اإلجمالي  المركز الرئيسي  الشركات التابعة  لألفراد
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  أوروبا 
 واألمريكتان

الشرق األوسط و
   وأفريقيا 

سيا والمحيط أ
  اإلجمالي  الهادي

  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

                    
  ١٣٫٠٢٥٫٩٥٩  ٢٧٥٫٨٩٤  ١٫٤٥١٫٠٨٦  ١١٫٢٩٨٫٩٧٩  ١٣٫٠٢٥٫٩٥٩  ١٫٩٥٠٫٦٥٨  )٤٠٫٢٥١(  ٥٫٥٢٠٫٩٦١  ٥٫٥٩٤٫٥٩١  صافي إيرادات الفائدة

  ٦٫٤١٩٫٧٨٣  ٢٧٠٫٦٢٥  ٥٩٧٫٥٩١  ٥٫٥٥١٫٥٦٧  ٦٫٤١٩٫٧٨٣  ١٣١٫١١٩  ١٨٩٫٠٧٩  ١٫٧٨٥٫١٤٢  ٤٫٣١٤٫٤٤٣  صافي اإليرادات باستثناء الفائدة
                    

  ١٩٫٤٤٥٫٧٤٢  ٥٤٦٫٥١٩  ٢٫٠٤٨٫٦٧٧  ١٦٫٨٥٠٫٥٤٦  ١٩٫٤٤٥٫٧٤٢  ٢٫٠٨١٫٧٧٧  ١٤٨٫٨٢٨  ٧٫٣٠٦٫١٠٣  ٩٫٩٠٩٫٠٣٤  اإليرادات التشغيلية
  ============  ============  ============  ===========    =============  ==========  =============    

عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية مصروفات 
  أخرى

٥٫٣٢٨٫٥٥٥  ٢١٥٫٩٠٧  ٧٣١٫٢٠٤  ٤٫٣٨١٫٤٤٤  ٥٫٣٢٨٫٥٥٥  ٦٨١٫٢٥٨  ١٣٧٫٣٧٥  ٢٫٧٦٨٫٥٧٤  ١٫٧٤١٫٣٤٨  

                    
  ١٫٧٢٥٫٧٩٤  ٧٤٫٤٤٢  )١٥٥٫٨١٠(  ١٫٨٠٧٫١٦٢  ١٫٧٢٥٫٧٩٤  ٥٩٫٤٥٠  )١٣٫٧٠٤(  ٤٥٧٫٤٨٦  ١٫٢٢٢٫٥٦٢  صافي خسائر انخفاض القيمة

  ============  ============  ===========  ===========    =============  ==========  =============    
  ١٢٫٣٩١٫٣٩٣  ٢٥٦٫١٧٠  ١٫٤٧٣٫٢٨٣  ١٠٫٦٦١٫٩٤٠  ١٢٫٣٩١٫٣٩٣  ١٫٣٤١٫٠٦٩  ٢٥٫١٥٧  ٤٫٠٨٠٫٠٤٣  ٦٫٩٤٥٫١٢٤  األرباح قبل الضريبة

  ============  ===========  ===========  ===========    =============  ==========  =============    
  ٣٢٥٫٠٠٤  ٢٦٫٤٨٣  ٢٩٥٫٨٤٣  ٢٫٦٧٨  ٣٢٥٫٠٠٤  ٩٫٧٤٣  ٣٣٫١٦٣  ٩٤٫٠٠١  ١٨٨٫٠٩٧  مصروفات ضريبة الدخل خارجية

  ============  ============  ===========  ===========    ============  ==========  =============    
  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩  ٢٢٩٫٦٨٧  ١٫١٧٧٫٤٤٠  ١٠٫٦٥٩٫٢٦٢  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩  ١٫٣٣١٫٣٢٦  )٨٫٠٠٦(  ٣٫٩٨٦٫٠٤٢  ٦٫٧٥٧٫٠٢٧  صافي أرباح السنة

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

                    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
                    

  ٨٥٧٫٨١٨٫٦٧٤  ٣٢٫٨٥٨٫٦٤٩  ٢٠٥٫٢٩٧٫٠٤١  ٦١٩٫٦٦٢٫٩٨٤  ٨٧٢٫٤٥١٫٩١٣  ١٢٧٫٥٤٦٫٧٩٨  ١٣٫١٧٩٫٦٦٤  ١٠١٫٦٥٩٫٢٦١  ٦٣٠٫٠٦٦٫١٩٠  إجمالي موجودات القطاع
  =============  =============  ============  =============    =============  =============  ============    

  )١١٣٫٦٩٣٫٤٧٩(        )١٢٨٫٣٢٦٫٧١٨(          أرصدة بين القطاعات
          -------------------------------------        --------------------------------------  

  ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥        ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥          إجمالي الموجودات
          =============        ==============  

  ٧٥٥٫٨٤٥٫٦٧٤  ٢٨٫٩٦٨٫١٥٣  ١٩٨٫٨٢٧٫٦٠٤  ٥٢٨٫٠٤٩٫٩١٧  ٧٧٠٫٤٧٨٫٩١٣  ٤٩٫١٤٤٫٨٦١  ٩٫٩١٦٫٣٠٨  ٩٢٫٦٢١٫٨٠٣  ٦١٨٫٧٩٥٫٩٤١  إجمالي مطلوبات القطاع
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  ===========    

  )١١٣٫٦٩٣٫٤٧٩(        )١٢٨٫٣٢٦٫٧١٨(          أرصدة بين القطاعات
          ---------------------------------------        -------------------------------------  

  ٦٤٢٫١٥٢٫١٩٥        ٦٤٢٫١٥٢٫١٩٥          إجمالي المطلوبات
          ==============        ==============  

  
  



  

  

  

  
  معلومات القطاعات 

  
  
  

  

  
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات 

  واالستثمارات
الخدمات المصرفية 

  اإلجمالي  المركز الرئيسي  الشركات التابعة  لألفراد
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  أوروبا 
 واألمريكتان

الشرق األوسط و
   وأفريقيا 

أسيا والمحيط 
  اإلجمالي  الهادي

  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

                    
  ١٣٫١٠٦٫٠٥١  ٢٧٤٫٠٧٠  ١٫٣٢٧٫٩٦٣  ١١٫٥٠٤٫٠١٨  ١٣٫١٠٦٫٠٥١  ١٫٩٧١٫٨٩١  )٧٤٫٨٤٣(  ٥٫٧٣٦٫٢٢٧  ٥٫٤٧٢٫٧٧٦  صافي إيرادات الفائدة

  ٦٫٤٢٦٫٩٣٤  ١٨٦٫٥٧٦  ٦٤٣٫١٦٥  ٥٫٥٩٧٫١٩٣  ٦٫٤٢٦٫٩٣٤  ٣٩٧٫٢٠١  ٦٠٣٫٨٥٩  ١٫٩٠٥٫٠٩٦  ٣٫٥٢٠٫٧٧٨  صافي اإليرادات باستثناء الفائدة
                    

  ١٩٫٥٣٢٫٩٨٥  ٤٦٠٫٦٤٦  ١٫٩٧١٫١٢٨  ١٧٫١٠١٫٢١١  ١٩٫٥٣٢٫٩٨٥  ٢٫٣٦٩٫٠٩٢  ٥٢٩٫٠١٦  ٧٫٦٤١٫٣٢٣  ٨٫٩٩٣٫٥٥٤  اإليرادات التشغيلية
  ===========  ===========  ==========  ==========    ===========  =========  =========    

  ٥٫٨٧٥٫٣٤٩  ١٧٩٫٧٠٧  ٦٧٢٫٩٠٩  ٥٫٠٢٢٫٧٣٣  ٥٫٨٧٥٫٣٤٩  ٦٨٠٫٧٨٢  ١٤٢٫٢٤٧  ٣٫٠٥٦٫٠٧١  ١٫٩٩٦٫٢٤٩  ومصروفات تشغيلية أخرى مصروفات عمومية وإدارية
                    

  ٢٫٣٨٤٫٣٣٤  )١٫١٦٠(  ٨٠٫٧٠٤  ٢٫٣٠٤٫٧٩٠  ٢٫٣٨٤٫٣٣٤  )٢٠٦٫٩٨٣(  ٥٠٫٩٦١  ٢٫٢٤٠٫٦٩٨  ٢٩٩٫٦٥٨  صافي خسائر انخفاض القيمة
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    

  ١١٫٢٧٣٫٣٠٢  ٢٨٢٫٠٩٩  ١٫٢١٧٫٥١٥  ٩٫٧٧٣٫٦٨٨  ١١٫٢٧٣٫٣٠٢  ١٫٨٩٥٫٢٩٣  ٣٣٥٫٨٠٨  ٢٫٣٤٤٫٥٥٤  ٦٫٦٩٧٫٦٤٧  األرباح قبل الضريبة
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    

  ٣٢٣٫٥٣٨  ٣١٫٠٠٤  ٢٨٧٫٢٧٠  ٥٫٢٦٤  ٣٢٣٫٥٣٨  ٢٫٥١٠  ٢١٫٩٧٣  ١١٤٫٤٠٨  ١٨٤٫٦٤٧  ضريبة الدخل خارجيةمصروفات 
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    

  ١٠٫٩٤٩٫٧٦٤  ٢٥١٫٠٩٥  ٩٣٠٫٢٤٥  ٩٫٧٦٨٫٤٢٤  ١٠٫٩٤٩٫٧٦٤  ١٫٨٩٢٫٧٨٣  ٣١٣٫٨٣٥  ٢٫٢٣٠٫١٤٦  ٦٫٥١٣٫٠٠٠  صافي أرباح السنة
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    
                    

                    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
                    

  ٧١٨٫٣٨٤٫٤١٥  ٢٣٫٤٠٦٫٦٢٦ ١٥٦٫٤٦٥٫٤٤٧  ٥٣٨٫٥١٢٫٣٤٢  ٦٩٧٫٠٤٤٫٢٩٣  ١٢٦٫٨٣٩٫٦٣٧  ١٣٫٦٠٦٫٥٠٨  ١٠٦٫١٥٦٫٦٠٩  ٤٥٠٫٤٤١٫٥٣٩  إجمالي موجودات القطاع
  =============  ============  ============  =============    =============  =============  ============    

  )٤٩٫٤١٦٫١٢٠(        )٢٨٫٠٧٥٫٩٩٨(          أرصدة بين القطاعات
          -------------------------------------        --------------------------------------  

  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥        ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥          إجمالي الموجودات
          =============        ==============  

  ٦١٦٫١٧٥٫٠٠٢  ١٩٫٦٩٤٫٢٧٠  ١٤٤٫٦٦١٫٢٨٢  ٤٥١٫٨١٩٫٤٥٠  ٥٩٤٫٨٣٤٫٨٨٠  ٤٩٫٧٨٣٫٢١٤  ٦٫١٧٠٫٤٩٥  ١٠٠٫٢٧٠٫٢٨٨  ٤٣٨٫٦١٠٫٨٨٣  إجمالي مطلوبات القطاع
  =============  ===========  ============  ============    =============  =============  ===========    

  )٤٩٫٤١٦٫١٢٠(        )٢٨٫٠٧٥٫٩٩٨(          أرصدة بين القطاعات
          -------------------------------------        -------------------------------------  

  ٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢        ٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢          إجمالي المطلوبات
          =============        ==============  

  
  



  

  

    
  الموحد التقديري المبدئي بيان المركز الماليالمالحظات لل

  
  
  وائدإيرادات الف       ١
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      فوائد من:
  ٣٩٣٫٦٣٣   ٩٦٨٫٨٤٠   مصارف مركزية

  ٥٣٤٫٢٥٥   ١٫٠٤٠٫٣٩٤   بنوك ومؤسسات مالية

  ٢٩٧٫٦٧١   ٣٨٨٫١١٧   اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ٤٢٥٫٧٣٥   ٣٨٥٫٤٢٩   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٢٫١٢٩٫٩٦٧   ٢٫٣١٠٫٧٣٣   استثمارات غير تجارية

  ١٥٫٠٦٥٫٦٥٧   ١٦٫٧٤٢٫٨٩١  قروض وسلفيات

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١٨٫٨٤٦٫٩١٨  ٢١٫٨٣٦٫٤٠٤  

  ===========  ===========  
  
  
  
  وائدالفمصروفات         ٢

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      فوائد إلى:
  ٦٩٨٫٠٧٤   ٨٠٠٫٤١٤   بنوك ومؤسسات مالية

  ٤٠٩٫٠١٤   ٧٠٦٫٧٢٣   اتفاقيات إعادة الشراء

  ١٧٨٫٩٩٢   ٤٣٢٫٤٢٨   أوراق تجارية

  ٣٫٠٢٩٫٧٣٤   ٥٫٣٠٧٫٦٢٣   حسابات العمالء وودائع أخرى

  ١٫٤٠٤٫٦٥١   ١٫٥٤٢٫٨٤٧   قروض ألجل

  ٢٠٫٤٠٢   ٢٠٫٤١٠  سندات ثانوية

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ٥٫٧٤٠٫٨٦٧  ٨٫٨١٠٫٤٤٥  

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

   



  

  

  
  الموحد التقديري المبدئي بيان المركز الماليلالمالحظات ل

  
  
  صافي إيرادات الرسوم والعموالت       ٣

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      إيرادات الرسوم والعموالت 
  ٩٩٨٫٤٤٥   ١٫٠٥٣٫٠٣٣   التمويل التجاري

  ٤٣٫٢٤١   ٣٣٫٥٦٩   خدمات التحصيل

  ٤٩٫٢٤٥   ٢٥٫٥٣٥   إيرادات الوساطة

  ١١٦٫٣٣١   ١٤١٫٩٠٦   إدارة األصول وخدمات االستثمار

  ٨٫١١٥   ٧٫٠٩٠   االستثمارات والمشتقات ومشاركة المخاطر

  ١٫١٧١٫٢٤٨   ١٫٣٣٣٫٢٥٧   قروض األفراد والشركات

  ١٫٨٩٦٫٣٥٥   ١٫٨٨٥٫٨١٩   البطاقات والخدمات اإللكترونية

  ٥٩٫٣٩٧   ٦٠٫١٦٥   الخدمات المتعلقة بالحسابات

  ١١٦٫٥٧١   ١١٥٫٢٧٣   العموالت على التحويالت

  ٣٠٦٫٣١٣   ٢٢٤٫٣٤١   إيرادات أخرى

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ٤٫٧٦٥٫٢٦١  ٤٫٨٧٩٫٩٨٨  إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

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

      مصروفات الرسوم والعموالت
  ٣٥٫٥٥٣   ٤٢٫٥٣٠   عموالت الوساطة

  ٣٠٫٦١٨   ٣٢٫٥٤٨   رسوم تشغيلية

  ١٫٠٢٥٫٦٩٧   ١٫٠٨٦٫٩٠٠   رسوم بطاقات االئتمان

  ٢٦٢٫٨٤٠   ٣٠٦٫٢٩٠   قروض األفراد والشركات

  ٤٨٫٦٨٩   ١٩٫٣٤٨   مصروفات أخرى

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١٫٤٠٣٫٣٩٧  ١٫٤٨٧٫٦١٦  إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ٣٫٣٦١٫٨٦٤  ٣٫٣٩٢٫٣٧٢  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

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

  صافي أرباح صرف العمالت األجنبية        ٤
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٢٦٫٦٦٤  ١٫٧٧٦٫١٦١  أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية والمشتقات ذات الصلة

  ٣٧٦٫٦٢٠  ٢٦٦٫٣١٩  تعامالت مع العمالء 

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١٫٠٠٣٫٢٨٤  ٢٫٠٤٢٫٤٨٠  

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

   



  

  

  الموحد التقديري المبدئي بيان المركز الماليالمالحظات لل
  
  
  صافي أرباح االستثمارات والمشتقات       ٥

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      صافي األرباح المحققة وغير المحققة من االستثمارات
  ٦٣٠٫٧٩٧  ٨٩١٫٠٢١  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات   

  ٩١٣٫٠٦٤  ) ١٣٦٫٤١٢(  تجاريةصافي األرباح من بيع استثمارات غير 

  ٣٨٫٥٨١   ٧١٫٦١٦  إيرادات توزيعات األرباح

  ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١٫٥٨٢٫٤٤٢  ٨٢٦٫٢٢٥  

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

  اإليرادات التشغيلية األخرى        ٦
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

   ٣٣١٫٩٦٠  )٧٥٫٥٧٤(  إيرادات االستثمارات العقارية

   ١٠٣٫٥٩٠  ١٠٦٫٩٠٥  إيرادات مرتبطة بالتأجير

   ٤٣٫٧٩٤  ١٢٧٫٣٧٥  ١إيرادات أخرى

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

  ٤٧٩٫٣٤٤  ١٥٨٫٧٠٦  

  ==========  ===========  
    
  مليون درهم) ٢٫٢: ٢٠١٧(مليون درهم  ١١١٫٤تتضمن األرباح من بيع العقارات والمعدات بمبلغ  ١  

  
  
  المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات التشغيلية األخرى        ٧

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٫٤٢٢٫٦٥٤   ٣٫١٦٧٫٣٧٧  تكاليف الموظفين

  ١٫٨٧٧٫٣٠٣   ١٫٦٨٦٫٣٥٢  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  ٣٧٤٫١٠١   ٢٣٥٫٥٨٦  االستهالك 

  ١٥٩٫١٥٦   ٢٠١٫٦٦٣  ء الموجودات غير الملموسة إطفا
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  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 ٢، نيشن تاور ١٩الطابق 

 كورنيش أبوظبي، أبوظبي 
 +٩٧١) ٢( ٦٣٢٧٦١٢فاكس: ، +٩٧١) ٢( ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 

 

٢  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 العربية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات 

 
  
  
  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع يسادة مساهمالإلى 
  

 حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  تقرير مدققي الحسابات 
  

  الرأي 
  

ة ") وشركاته التابعبنك("ال بنك أبوظبي األول ش.م.عالموحدة للقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
، والبيانات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي الموحد كما في  تتألف من("المجموعة")، التي 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة ، الشامل الدخلو ،لألرباح أو الخسائرالموحدة 
، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات التاريخالمنتهية في ذلك 
  إيضاحية أخرى.

  
في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن 

وتدفقاتها  ، وعن أدائها المالي الموحد٢٠١٨ديسمبر  ٣١المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
  النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

  
  أساس إبداء الرأي

  
لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في 

من هذا التقرير. إننا نتمتع  تدقيق البيانات المالية الموحدة""مسؤولية مدققي الحسابات عن فقرة 
ً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس  باستقاللية عن المجموعة وفقا
المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات 

لموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً المالية ا
لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية 

أساس ة لتزويدنا بالدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسب
  إلبداء رأينا. 

  
  أمور التدقيق الرئيسية

  
ً ألحكامنا المهنية،  في  كثر أهميةاألتتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقا

تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين 
 ل البيانات المالية الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.رأينا حو



 
 
 
  
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

٢٠١٨ديسمبر  ٣١    

٣  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 لمتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية ا

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

  والسلفيات انخفاض قيمة القروض
  

البيانات المالية الموحدة حول  ٣٥ و ١٢بشأن تأثير التحول واإليضاحات رقم  ٤راجع اإليضاح 
  لالطالع على إفصاحات نهاية السنة.

  

قبل من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" من  ٩تم تطبيق المعيار رقم 
  :ما يليمما ترتب عليه  ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  المجموعة

  

 احتساب انخفاض القيمة من نموذج الخسائر المتكبدة إلى نموذج خسائر االئتمان  في تغيّرال
  المتوقعة والذي يتضمن تقديرات وأحكام معقدة؛

  وهو تاريخ ٢٠١٨يناير  ١االعتراف بالتعديالت المرتبطة بالتحول ضمن األرباح المحتجزة في ،
 المالية؛ من المعايير الدولية إلعداد التقارير ٩تطبيق المعيار رقم 

 استخدام النماذج والمنهجيات اإلحصائية لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة؛ 

 تغيير جوهري في العمليات والبيانات والنظم الرقابية التي لم تخضع لالختبار سابقاً؛ و 

  من المعايير الدولية إلعداد  ٩متطلبات إفصاح معقدة بشأن تأثير التطبيق المبدئي للمعيار رقم
ر المالية وتوضيح األحكام الرئيسية والمدخالت الجوهرية المستخدمة في تحديد خسائر التقاري

  .االئتمان المتوقعة
 

ذا األمر أحد ، يعتبر هقروض والسلفياتنظراً للطبيعة التقديرية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لل
  .أمور التدقيق الرئيسية

  

  اإلجراءات التي قمنا بها
  

تقييم شاملة لتحديد النظم والتطبيقات والضوابط الرئيسية المستخدمة في تحديد خسائر قمنا بعمليات 
عتماد والمصادقة على نماذج خسائر االذج وااالئتمان المتوقعة وفهم إطار الحوكمة حول مراجعة النم

والتقديرات واالفتراضات ذات الصلة المستخدمة  صحتهااالئتمان المتوقعة وجمع البيانات ومدى 
 من قبل اإلدارة.

 

  تضمنت اإلجراءات التي قمنا بها ما يلي:
  

   صادقة والم النماذجاختبار النظم الرقابية الرئيسية على عملية إعداد النماذج، بما في ذلك مراجعة
 واعتماده؛ اعليه

 

  الرقابية الرئيسية فيما يتعلق بدقة المدخالت الرئيسية ومالءمة االفتراضات اختبار النظم
 ؛ النماذجالرئيسية المستخدمة في  واألحكام

 

  اختبار النظم الرقابية الرئيسية فيما يتعلق بمعايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان التي
 تضمنت فحص النظم الرقابية بهدف اعتماد المعايير وتطبيقها ضمن النماذج؛

  

  ي في الداخلي (والتي تمثل العامل الرئيساختبار النظم الرقابية الرئيسية على التصنيف االئتماني
تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان) وعملية الرقابة، لتقييم ما إذا كانت درجات المخاطر 

 ا بشكل مالئم في الوقت المناسب؛ المخصصة لألطراف المقابلة قد تم تحديدها وتحديثه
 

  وتطبيق المتغيرات االقتصادية الهامة والنظم اختبار النظم الرقابية الرئيسية المتعلقة باختيار
 ؛ واواحتماالت وقوعه هاتالسيناريوالرقابية على اختيار 

  

  ت واالعتماد ومراجعة التعديال النماذجاختبار النظم الرقابية الرئيسية المتعلقة بتقييم مخرجات
    وتعديالت اإلدارة. النماذجالالحقة على 



 
 
 
  
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

٢٠١٨ديسمبر  ٣١    

٤  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 لمتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية ا

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

  (تابع)انخفاض قيمة القروض والسلفيات 
  

  اإلجراءات التي قمنا بها (تابع)
  

 لمراجعة مدى معقولية ومالءمة المنهجية  في نمذجة المخاطر المالية قمنا باالستعانة بمتخصصين
ذج خسائر االئتمان المتوقعة. ويشمل ذلك عادة انم عناصرواالفتراضات المستخدمة في مختلف 

وضع افتراضات/أحكام رئيسية تتعلق بالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وتعريف التعثر، 
رات االقتصادية الكلية والنتائج الموزونة التعثر، ومعدالت االسترداد، واستخدام المتغيواحتمالية 

 ذجاكما قام المتخصصون بإعادة احتساب عمليات المحاسبة الرئيسية لنم بدرجة االحتمالية.
 ؛ تهاذج للتحقق من مدى دقاالمجموعة وتقييم نتائج أداء النم

 

 معلومات لقمنا باالستعانة بمتخصصينا في مجال تقنية المعلومات للمساعدة في اختبار تقنية ا
العامة ذات الصلة وتطبيقات النظم الرقابية على استخدام النظم األساسية المستخدمة في تقدير 

 خسائر االئتمان المتوقعة؛ 
  

 اختبار على أساس العينة للمدخالت الرئيسية واالفتراضات التي تؤثر على عمليات احتساب 
التوقعات االقتصادية للتحقق من دقة المعلومات و الترجيحات ذلكبما في  خسائر االئتمان المتوقعة

 المستخدمة؛
  

 الجوهرية في مخاطر االئتمان لدى  الزيادة بتحديدالرئيسية الخاصة  إعادة احتساب المجاالت
الزيادة الجوهرية  واختيار عينات من األدوات المالية لتحديد ما إذا كان قد تم تحديد المجموعة

 مناسب؛بشكل  في مخاطر االئتمان
  

 ذج وذلك لتقييم مدى معقولية ااختيار عينة من تعديالت اإلدارة الرئيسية الالحقة على النم
التقديرات وذلك من خالل فحص االفتراضات الرئيسية ومنهجية االحتساب ومقارنتها بالبيانات 

 المصدرية؛
  

 الختبار مدى ٣حلة ء المرإجراء تقييمات ائتمانية لعينة مختارة من العمالء، بما في ذلك عمال ،
مة التصنيفات االئتمانية في وقت محدد وتقييم األداء المالي للمقترض، ومصدر السداد مالء

والتدفقات النقدية المستقبلية للمقترض لتقييم مدى إمكانية االسترداد وخسائر االئتمان المتوقعة 
نا الخاص لبيئة من خالل مقارنة االفتراضات الرئيسية الموضوعة مع خطط األعمال وفهم

ً بمقارنة االفتراضات، حيثما يكون مناسباً، مع  األعمال والقطاعات ذات الصلة. قمنا أيضا
مؤشرات خارجية مثل أداء األعمال وتقييمات العقارات من أجل تقييم مدى مالءمة قيم الضمانات 

 ؛ والمجموعةالمحتفظ بها من قبل 
  

 ٩يتعلق بتأثير التحول الناتج عن تطبيق المعيار رقم  فيما المجموعة اتتقييم مدى كفاية إفصاح 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة واستخدام التقديرات واألحكام الهامة استناداً 

  إلى متطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة.
  

  لشهرة التجاريةل الدفترية قيمةال
  

حول البيانات  ٤٣و  ١٥المحاسبية الهامة واإليضاحات رقم بشأن السياسات  ٣راجع اإليضاح 
  المالية الموحدة لالطالع على إفصاحات نهاية السنة.

  

من عملية تحديد سعر الشراء الحتساب القيمة  ٢٠١٨انتهت المجموعة خالل الربع األول من عام 
وهو  في تاريخ االستحواذالدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة ببنك أبوظبي الوطني كما 

 ،بيان المركز الماليبشهرة تجارية في  المجموعة. األمر الذي ترتب عليه اعتراف ٢٠١٧ابريل  ١
    بحيث تخضع هذه الشهرة التجارية لتقييم انخفاض القيمة السنوي.



 
 
 
  
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

٢٠١٨ديسمبر  ٣١    

٥  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 لمتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية ا

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

  (تابع) القيمة الدفترية للشهرة التجارية
  

يان بالنخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة التجارية في  قد تتعرض الشهرة التجارية
نقدية للنقد بناًء على التدفقات البتقييم للقيمة من استخدام الوحدات المنتجة غير معززة المركز المالي 

  المستقبلية المقدرة المخصومة لألعمال ذات الصلة.
  

يشتمل كل من تقييم التدفقات النقدية المستقبلية واالفتراضات المستخدمة في احتساب القيمة 
المخصومة لهذه التدفقات النقدية من الوحدات المنتجة للنقد على تطبيق األحكام والتقديرات 

  وعة من قبل اإلدارة والتي تعد أحد المخاطر الجوهرية.الموض
  

  اإلجراءات التي قمنا بها
  

  ما يلي: تضمنت إجراءات تدقيقنا
  

  بالنسبة لكل وحدة منتجة للنقد، قمنا بتقييم مدى معقولية توقعات التدفقات النقدية باإلضافة إلى
ي فخارجياً االفتراضات الخاصة بمعدالت النمو مقابل المعلومات المالية واالقتصادية المتاحة 

 المجال؛هذا 
 

  حديد المستخدمة من أجل تاالستعانة بإخصائّي التقييم لدينا لتقييم مدى معقولية معدالت الخصم
التدفقات النقدية التقديرية المخصومة وإجراء مقارنة معيارية لها مقابل مصادر المعلومات 

 الخارجية والمعلومات عن البنوك النظيرة؛
 

  إجراء تحليل الحساسية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية المخصومة بخصوص الحساسية من
 ت الخصم والنمو؛التغير في تقديرات معدال

 

 تقييم قدرة اإلدارة للتنبؤ بدقة مقارنة بالنتائج الفعلية استناداً إلى المعلومات السابقة المتاحة؛ و 
 

 لتقييم ما إذا كانت  اإلدارةلجنة اإلدارة المنبثقة عن مجلس الموازنات المعتمدة من قبل  مراجعة
  متوافقة مع الخطط المعتمدة.التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المنتجة للنقد 

  

  على إعداد التقارير المالية تكنولوجيا المعلوماتاألنظمة والضوابط الخاصة ب
  

لدى المجموعة بما في ذلك الضوابط على  تكنولوجيا المعلوماتعملية الدمج، قمنا بتقييم أنظمة  بعد
إعداد التقارير المالية نظراً للمخاطر المتزايدة من األخطاء الناتجة عن دمج بعض النظم المحاسبية 
المالية والنظم المتعلقة بإعداد التقارير ("النظم") في السنة المالية الحالية باإلضافة إلى اتباع أنظمة 

بما يتوافق مع تحديد مراحل خطة تكامل النظام النظم تكامل تاريخ  حتىمنفصلة بعد عملية الدمج 
في عملية توحيد المعلومات المالية من مصادر مختلفة.  إلعتماد على عناصر بشريةامما ترتب عليه 

تعتمد هذه األنظمة على تقنية معقدة نظراً للحجم الهائل للمعامالت اليومية وتنوعها، هناك مخاطر 
ة. والضوابط الداخلية ذات الصل اآلليةي تصميم وفعالية تطبيق اإلجراءات المحاسبية من عدم الدقة ف

مج، التي شهدت تغيرات في النظم نتيجة الد تكنولوجيا المعلوماتد الكامنة في بيئة ينظراً لدرجة التعق
  فإنها تعتبر أحد أمور التدقيق الرئيسية.

    



 
 
 
  
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

٢٠١٨ديسمبر  ٣١    

٦  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 لمتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية ا

  (تابع) أمور التدقيق الرئيسية
  

  )(تابعالخاصة بتكنولوجيا المعلومات على إعداد التقارير المالية  األنظمة والضوابط
  

  اإلجراءات التي قمنا بها
  

مكانية الختبار إيستند أسلوب تدقيقنا على النظم الرقابية اآللية وبالتالي، تم تصميم إجراءاتنا 
 عن الً والرقابة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات. قمنا باختبار النظم الرقابية فضالوصول إلى و

ات الصادرة ودقة المعلوم اكتمالاختبار الموضوعية بغرض تحديد ما إذا كان يمكن االعتماد على 
عن النظام. قمنا باالستعانة بمتخصصينا في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات خالل التدقيق على 

  أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة.
  

  تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي:
  

  فهم خطط وعمليات اإلدارة والضوابط الرقابية الخاصة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في
 المجموعة بما في ذلك خطط التكامل التفصيلية؛

  مراجعة إطار الحوكمة لمنظومة تكنولوجيا المعلومات في المجموعة واختبار الضوابط الرقابية
البرامج والبيانات وعمليات تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى تطوير البرامج والتغيرات، وعلى 

 الضرورة؛حيثما تقتضي  البديلةبما في ذلك الضوابط 
  أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتعلقة صحة تقييم واختبار مدى فعالية الضوابط الرقابية على

 بإعداد التقارير المالية؛
  مة في المستخد ةستهدفالمستبدلة الى األنظمة الممن األنظمة البيانات  نقلتقييم واختبار عملية

 إعداد التقارير المالية؛
 ات المطابقة التفصيلية التي أجرتها اإلدارة لضمان أن جميع المبالغ المحولة اختبار عمليمراجعة و

 إلى األنظمة المستهدفة ذات الصلة تامة ودقيقة؛ والمستبدلة من األنظمة 
  المجموعة لدى ذات االهمية التوحيد عناصرلاختبار عملية التوحيد ومطابقة المعلومات المدققة 

المعلومات في أنظمة التقارير المالية المستخدمة إلعداد البيانات المالية  تمامللتحقق من مدى 
 الموحدة.

  

  المعلومات األخرى
  

 رئيس مجلس اإلدارة كلمةاألخرى إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات 
بل حصلنا عليه ق ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها، والذي

 تاريخ هذا التقرير باإلضافة إلى التقرير السنوي للبنك والمتوقع أن يتاح لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
  

أننا لم ولن نُعبر عن أي ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما 
  استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات.

  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند 
القيام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات 

الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها المالية 
  أخطاء مادية.

  

في حال خلُصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما 
لزمون دققي الحسابات، فإننا ميتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار تقرير م

  باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.



 
 
 
  
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع
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٢٠١٨ديسمبر  ٣١    

٧  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 لمتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية ا

  البيانات المالية الموحدة مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن
  

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة 

عن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية ، و٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربية المتحدة رقم (
  إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

  
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة 

أ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية أعمالها وفقاً لمبد
واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف 

  عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.
  

  على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف
  

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
  

تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، 
الخطأ، وإصدار تقرير مدققي بشكل مجمل، خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو 

الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس 
ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ 

ال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتي
المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها 

  المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
  

ك م مهنية مع اتباع مبدأ الشكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكا
  المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  
  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو

الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن 
االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي 

 على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
  
 بة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة فهم نظام الرقا

 للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
  
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات

  من قبل اإلدارة.ذات الصلة الموضوعة 
   



 
 
 
  
  

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع
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٨  
  للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

  .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة
 لمتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية ا

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
  
 بمبدأ االستمرارية وتحديد  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة

ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق 
باألحداث أو الظروف التي قد تُثير شك جوهري حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها 

 فإنه يتعين علينا أن نلفتوفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، 
االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو 
نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي 

ات. إال أن األحداث أو الظروف تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحساب
 المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.

  
  ،تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات

ذات الصلة بطريقة تضمن وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث 
 عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة.

  
  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية

داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. كما نتحمل مسؤولية توجيه واإلشراف 
 ق للمجموعة وتنفيذها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي.على أعمال التدقي

 
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني 
المحدد لها والنتائج الجوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام 

  ال التدقيق.الرقابة الداخلية خالل أعم
  

ً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق  نُقدم أيضا
باالستقاللية، ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر 

  على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
  

التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء في ضوء األمور 
تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. 

ة منقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعا
محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم 
اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من 

  المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.
   







        
  

١١  

  بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
  ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٦٫٣٣١٫٧٨٧  ٢١٫٨٣٦٫٤٠٤  ٢٨  إيرادات الفوائد
  )٤٫٩٣٥٫٥٩٤(  )٨٫٨١٠٫٤٤٥(  ٢٩  مصاريف الفوائد

    ------------------------------  ------------------------------  
  ١١٫٣٩٦٫١٩٣  ١٣٫٠٢٥٫٩٥٩    صافي إيرادات الفوائد

        
  ٤٫٠٢٦٫٠٦١  ٤٫٨٧٩٫٩٨٨    إيرادات الرسوم والعموالت

  )١٫١٢٨٫٢٠٦(  )١٫٤٨٧٫٦١٦(    مصاريف الرسوم والعموالت
    ------------------------------  ------------------------------  

  ٢٫٨٩٧٫٨٥٥  ٣٫٣٩٢٫٣٧٢  ٣٠  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
        

  ٩٢٨٫١٨٨  ٢٫٠٤٢٫٤٨٠  ٣١  صافي أرباح الصرف األجنبي
  ٦٨٦٫١٣١  ٨٢٦٫٢٢٥  ٣٢  صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

  ٤٧٢٫٠٩٠  ١٥٨٫٧٠٦  ٣٣  إيرادات تشغيلية أخرى
    ------------------------------  ------------------------------  

  ١٦٫٣٨٠٫٤٥٧  ١٩٫٤٤٥٫٧٤٢    اإليرادات التشغيلية
        

  )٤٫٩٠١٫٤٩٦(  )٥٫٣٢٨٫٥٥٥(  ٣٤  تشغيلية أخرى اتفوعمومية وإدارية ومصرمصروفات 
    ------------------------------  ------------------------------  

  ١١٫٤٧٨٫٩٦١  ١٤٫١١٧٫١٨٧    األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة
        

  )٢٫٠٨٦٫٧١٧(  )١٫٧٢٥٫٧٩٤(  ٣٥  انخفاض القيمة مخصصصافي 
    ------------------------------  ------------------------------  

  ٩٫٣٩٢٫٢٤٤  ١٢٫٣٩١٫٣٩٣    األرباح قبل الضريبة
        

  )٢٢٤٫٩٨٩(  )٣٢٥٫٠٠٤(  ٣٦  مصروف ضريبة الدخل الخارجية
    ------------------------------  ------------------------------  

  ٩٫١٦٧٫٢٥٥  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩    اح السنةأرب
    ============  ============  

        األرباح منسوبة إلى:
  ٩٫١٣٢٫٦٤٨  ١٢٫٠١٠٫٨٢٠    بنكمساهمي ال  
  ٣٤٫٦٠٧  ٥٥٫٥٦٩    الحصص غير المسيطرة  
    ------------------------------  ------------------------------  
    ٩٫١٦٧٫٢٥٥  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩  
    ============  ============  
        

  ٠ ،٩١  ١ ،٠٦  ٤١  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)
    ============  ============  

  ٠ ،٩١  ١ ،٠٦  ٤١  ربحية السهم المخفّضة (بالدرهم)
    ============  ============  
  

  من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  ٤٨إلى  ١من تشكل اإليضاحات 
  .٩إلى  ٢مدرج على الصفحات من ن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة إ

    



        
  

١٢  

  بيان الدخل الشامل الموحد 
  ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٩٫١٦٧٫٢٥٥  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩    أرباح السنة
        

  اإليرادات الشاملة األخرى
    

    
        بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

  ٤٤٫٨٧٨  )٢٧٠٫٠١٧(    عند تحويل العمليات األجنبية فروق صرف العمالت األجنبية  
  ٢١٢٫٤٢٠  )٩٣٦٫٩٣٠(    خالل السنة القيمة العادلة صافي التغير في احتياطي  
        

        حقاً في بيان األرباح أو الخسائر الموحدبنود لن يتم إعادة تصنيفها ال
  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الملكية المصنفة  

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    
  

)١٠٢٫٢٢٣(  -  
  )٧٫١٠٢(  )١٣٫٦٠١(    المكافآت المحددةإعادة قياس التزامات   
  )٤٩٫٠٠٠(  )٥٤٫٧٥٠(    س اإلدارةمكافآت أعضاء مجل  

    ------------------------------  ------------------------------  
  ٢٠١٫١٩٦  )١٫٣٧٧٫٥٢١(    اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

    ------------------------------  ------------------------------  
  ٩٫٣٦٨٫٤٥١  ١٠٫٦٨٨٫٨٦٨    إجمالي الدخل الشامل للسنة

    ============  ============  
        اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:

  ٩٫٣١٤٫٢١٨  ١٠٫٦٥٥٫٤٦٠    بنكمساهمي ال  
  ٥٤٫٢٣٣  ٣٣٫٤٠٨    الحصص غير المسيطرة  
    ------------------------------  ------------------------------  

  ٩٫٣٦٨٫٤٥١  ١٠٫٦٨٨٫٨٦٨    اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    ============  ============  
  

  من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  ٤٨إلى  ١من تشكل اإليضاحات 
  .٩إلى  ٢مدرج على الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



        
  

١٣  

  

   دبيان التدفقات النقدية الموح 
  ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٩٫٣٩٢٫٢٤٤  ١٢٫٣٩١٫٣٩٣    األرباح قبل الضريبة

        تعديالت لـ:
  ٤٧٠٫٥٧٤  ٤٣٧٫٢٤٩  ١٦،  ١٥  واإلطفاءاالستهالك 

  )١٧٩٫٩١٦(  ٩٥٫٧٦٤  ١٤  ريةمن إعادة تقييم العقارات االستثما خسائر
  )٣٥٫٧١٥(  )١٫٥٥١(    أرباح بيع عقارات استثمارية

  )٢٫٢١٤(  )١١١٫٤٢٢(    من بيع موجودات ثابتةأرباح 
  ٢٫٣٨٤٫٤٩٤  ٢٫٠٢٩٫٥٦٤  ٣٥  صافي خسائر انخفاض القيمة

  ٨٤٫٩٥٢  ٣٦٫٤٥٢    فوائد متراكمة
  ٤٢٥٫٠٥٦  )٦٧٠٫٦٠٣(    تعديالت تحويل العمالت األجنبية

  ٢٠٫٤٦٧  ١٠٫٥٧٦    يارات األسهمبرنامج خ
    ------------------------------------  ------------------------------------  
    ١٢٫٥٥٩٫٩٤٢  ١٤٫٢١٧٫٤٢٢  

        التغير في:
  )٢٫٣٤٣٫٥٨١(  ٧٫٠٩٣٫٣٨٧    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  )٢٫٢٨٦٫٩٨٨(  )٩٫٣٧٩٫٩١٠(    كزية والبنوك والمؤسسات الماليةالمبالغ المستحقة من البنوك المر
  ١٫٩٧٨٫٤١٦  ٢٫٢٩٨٫١٦٧    اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 

  ٩٫٣٤٠٫٤٥٧  )٢٦٫٩٥١٫٦٠٩(    القروض والسلفيات
  ٢٩٫١٦٦  )٥٫٠٠٩٫٦٢٩(    الموجودات األخرى

  )٢١٫٩٩٣٫١٥١(  ٩٫٦٩٠٫١٩٩    المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
  ١٧٫٩٦٤٫٦٧٤  )٢٫٩٠٤٫٣٣١(    اتفاقيات إعادة الشراء

  )٢٫٩٣٣٫١٩٣(  ٦٩٫٦٣٣٫٧٦٦    حسابات العمالء والودائع األخرى
  ٦٤٥٫١٨٩  )٢٫٣٠٨٫٨٥٤(    األدوات المالية المشتقة

  ١٫٥٨٠٫٠٦٢  ٤٫٠٨٦٫١٦١    المطلوبات األخرى
    ------------------------------------  ------------------------------------  
    ١٤٫٥٤٠٫٩٩٣  ٦٠٫٤٦٤٫٧٦٩  

  )٢٧٨٫١٩٦(  )٢٩٣٫٣٤٢(  ٢٤  ضريبة الدخل الخارجية المدفوعة، صافية من المستردات
  )٥١٫٠٠٠(  )٤٩٫٠٠٠(    المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

    ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١٤٫٢١١٫٧٩٧  ٦٠٫١٢٢٫٤٢٧    ناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد ال

        
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )١٢٫٧٢١٫٣٤٠(  )٥٫٣٨١٫٧٨٢(    صافي شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
  )٥٥٣٫٢٠٣(  )٢٧٠٫٠٤٦(    شراء عقارات استثمارية

  ٢٦٣٫٦٤٤  ٢٠٫٩٩٠    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
  ١٢١٫٢٥٨٫٦٣٦  -    النقد وما يعادله لشركة تابعة تم االستحواذ عليها
  )٤٣٠٫٠٣٨(  )٨٨٥٫٨٣٧(    شراء ممتلكات ومعدات، صافية من االستبعادات

    ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١٠٧٫٨١٧٫٦٩٩  )٦٫٥١٦٫٦٧٥(    االستثماريةالناتج من األنشطة / (المستخدم في) صافي النقد 

        
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ٣٤٫٠٢٥  ١٧٨٫٣٠٢  ٢٧  متحصالت من إصدار أسهم ضمن برنامج خيارات األسهم
  )٤٫٤٨٩٫٥٢٤(  )٧٫٥٧٨٫٧٨٤(  ٢٥  توزيعات األرباح المدفوعة

  ٢٫١٣٠٫٥٤٧  )٥٫٩٧٩٫٩٩٢(    صافي حركة األوراق التجارية 
  ٣٫١٣٥٫٩٥٥  ٩٫٠٧٦٫٦٤٥  ٢٢  إصدار قروض ألجل

  )١١٫٤٣٣٫٠٢٠(  )٧٫٧٣٥٫٤١٧(  ٢٢  سداد قروض ألجل
  )٣٨١٫٠٨٩(  )٤٩٥٫٠٤٧(  ٢٦   مالال دفعات سندات الشق األول من رأس

    ------------------------------------  ------------------------------------  
  )١١٫٠٠٣٫١٠٦(  )١٢٫٥٣٤٫٢٩٣(    مويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة الت

    ------------------------------------  ------------------------------------  
  ١١١٫٠٢٦٫٣٩٠  ٤١٫٠٧١٫٤٥٩    صافي الزيادة في النقد وما يعادله

  ٢٣٫٥٧٩٫٥٢٧  ١٣٤٫٦٠٥٫٩١٧    يناير ١النقد وما يعادله في 
    ------------------------------------  ------------------------------------  

  ١٣٤٫٦٠٥٫٩١٧  ١٧٥٫٦٧٧٫٣٧٦  ٣٧   ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    ==============  ===============  
        

  
  من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  ٤٨إلى  ١من تشكل اإليضاحات 

  .٩إلى  ٢مدرج على الصفحات من تدقيق البيانات المالية الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
  



  

١٤  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  
  أسهم خزينة  عالوة إصدار  رأس المال

احتياطيات قانونية 
  أخرى اتاحتياط  وخاصة

سندات الشق 
  األول

  من رأس المال

برنامج 
  خيارات 
  األسهم

  ت قابلة للتحويل سندا
  أرباح محتجزة  بند حقوق الملكية

الملكية المنسوبة إلى  صصح
  مساهمي المجموعة

  
  

  المجموع  حقوق غير مسيطرة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                          

   ٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢    ٤٣٢٫٧٨٢    ٣٧٫٢٢٤٫١٩٠    ١٦٫٩٦٩٫٠١٦   -    -    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧٢٥٫٠٦٤   ١١٫٠٣٠٫١١٠   -    -    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ٩٫١٦٧٫٢٥٥  ٣٤٫٦٠٧  ٩٫١٣٢٫٦٤٨  ٩٫١٣٢٫٦٤٨   -    -    -    -    -    -    -    -   أرباح السنة

  ٢٠١٫١٩٦  ١٩٫٦٢٦  ١٨١٫٥٧٠  )٥٦٫١٠٢(   -    -    -   ٢٣٧٫٦٧٢     -    -    -   اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ٦٠٫٦٧٠٫٩٧٨  -  ٦٠٫٦٧٠٫٩٧٨   -   ١٠٨٫٢٦٥  ٢٣٥٫٧٩٨  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠   -   )٥٫٧٧٥٫٥٦٦(  )٤٦٫٨٣٢(  ٥٢٫٩٩٧٫٠١٨  ٦٫٣٩٧٫٥٤٥  )٤٣(إيضاح عملية دمج االعمال 

  )٦٥٩٫٢٨٣(  -  )٦٥٩٫٢٨٣(  )٦٥٩٫٢٨٣(   -    -    -    -    -    -    -    -   )٤٤(إيضاح  السياسة المحاسبيةتعديالت 
  -  -  -  )١٫٨٢٦٫٥٣٠(   -    -    -    -   ١٫٨٢٦٫٥٣٠   -    -    -   المحول خالل السنة

                          المعامالت مع ُمّالك المجموعة
  )١٫١٠٨(  -  )١٫١٠٨(  )١٫١٠٨(   -    -    -    -    -    -    -    -   الزكاة

  ٣٤٫٠٢٥  -  ٣٤٫٠٢٥   -    -    -    -    -    -   ٤٫٣٩٩  ٢٩٫٦٢٦   -   )٢٧(إيضاح خيارات أسهم ممارسة 
  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(   -    -    -    -    -    -    -    -    ٢٠١٧توزيعات األرباح لسنة 

  ٢٠٫٤٦٧  -  ٢٠٫٤٦٧   -    -   ٢٠٫٤٦٧   -    -    -    -    -    -   خيارات أسهم ممنوحة للموظفين
  )٣٨١٫٠٨٩(  -   )٣٨١٫٠٨٩(  )٣٨١٫٠٨٩(   -    -    -    -    -    -    -    -   )٢٦(إيضاح  من رأس المالدفعات سندات الشق األول 

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

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

  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  ٤٨٧٫٠١٥  ١٠١٫٧٢٢٫٣٩٨  ١٨٫٦٧٧٫٥٥٢  ١٠٨٫٢٦٥  ٢٥٦٫٢٦٥  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ٩٦٢٫٧٣٦  ٧٫٠٨١٫٠٧٤  )٤٢٫٤٣٣(  ٥٣٫٠٢٦٫٦٤٤  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  ٤٨٧٫٠١٥  ١٠١٫٧٢٢٫٣٩٨  ١٨٫٦٧٧٫٥٥٢  ١٠٨٫٢٦٥  ٢٥٦٫٢٦٥  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ٩٦٢٫٧٣٦  ٧٫٠٨١٫٠٧٤  )٤٢٫٤٣٣(  ٥٣٫٠٢٦٫٦٤٤  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  من المعايير الدولية  ٩معيار رقم تأثير تطبيق ال

   ٢٠١٨يناير  ١إلعداد التقارير المالية في   
  )٣٫٠٢٥٫٣٣٩(   )١٥٨٫٧٠١(   )٢٫٨٦٦٫٦٣٨(   )٢٫٦٨٢٫٥٦٠(     -      -      -   )١٨٤٫٠٧٨(     -      -      -      -   )٤(إيضاح   
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   ٢٠١٨ يناير ١الرصيد المعاد بيانه كما في 
٩٩٫١٨٤٫٠٧٤    ٣٢٨٫٣١٤    ٩٨٫٨٥٥٫٧٦٠    ١٥٫٩٩٤٫٩٩٢   ١٠٨٫٢٦٥    ٢٥٦٫٢٦٥    ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ٧٧٨٫٦٥٨   ٧٫٠٨١٫٠٧٤   ) ٤٢٫٤٣٣(   ٥٣٫٠٢٦٫٦٤٤    ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥   

  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩  ٥٥٫٥٦٩  ١٢٫٠١٠٫٨٢٠  ١٢٫٠١٠٫٨٢٠  -  -  -  -  -  -  -  -    أرباح السنة
  )١٫٣٧٧٫٥٢١(  )٢٢٫١٦١(  )١٫٣٥٥٫٣٦٠(  )٦٨٫٣٥١(  -  -  -  )١٫٢٨٧٫٠٠٩(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
                          المعامالت مع ُمّالك المجموعة

  ٧٫٥٩٧  -  ٧٫٥٩٧  ٧٫٥٩٧  -  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة
  ١٧٨٫٣٠٢  -  ١٧٨٫٣٠٢  -  -  -  -  -  -  ١٦٫٩٠٣  ١٦١٫٣٩٩  -  )٢٧(إيضاح خيارات أسهم ممارسة 

  (صافية من أسهم لسنة لتوزيعات األرباح 
  )٧٫٦٠١٫٣٧٠(  -  )٧٫٦٠١٫٣٧٠(  )٧٫٦٠١٫٣٧٠(  -  -  -  -  -  -  -  -   الخزينة)  

  ١٠٫٥٧٦  -  ١٠٫٥٧٦  -  -  ١٠٫٥٧٦  -  -  -  -  -  -  خيارات أسهم ممنوحة للموظفين
  )٤٩٥٫٠٤٧(  -  )٤٩٥٫٠٤٧(  )٤٩٥٫٠٤٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٦(إيضاح من رأس المال دفعات سندات الشق األول 

  -  -  -  )٢٫٤٠٢٫١٦٤(  )١٠٨٫٢٦٥(  -  -  ١٠٨٫٢٦٥  ٢٫٤٠٢٫١٦٤  -  -  -  المحول خالل السنة
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩احتياطي المعيار رقم 

  لماليةا
-  -  -  -  ٣٦٢٫٦٠٩(  -  -  -  ٣٦٢٫٦٠٩(  -  -  -  
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   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  ٤٨إلى  ١من تشكل اإليضاحات 
  .٩إلى  ٢مدرج على الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

  
  



        

١٥  

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی دمج ٢٠١٦إنه في السابع من ديسمبر لعام 
بشأن  ٢٠١٥) لعام ٢العربية المتحدة رقم ( ) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات١( ٢٨٣البنكين بموجب المادة رقم 

سهم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل  ١٫٢٥٤الشركات التجارية (القانون). تم تنفيذ عملية الدمج من خالل إصدار 
تم شطب أسهم بنك الخليج األول  عقب ذلك، و٢٠١٧مارس  ٣٠يوم  سهم واحد في بنك الخليج األول عند انتهاء العمل

، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغيير اسم البنك ٢٠١٧أبريل  ٢٥بوظبي لألوراق المالية. في من سوق أ
المدمج ليصبح "بنك أبو ظبي األول" ("البنك"). إن العنوان المسجل للبنك هو مبنى بنك أبو ظبي األول، مجمع خليفة 

  العربية المتحدة. أبوظبي، اإلمارات ٦٣١٦القرم، صندوق بريد رقم  ١لألعمال 
  

البنك وشركاته التابعة (يشار إليها  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  وللسنةتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كما في 
مجتمعة بـ "المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد، واألنشطة 

ثمارية، والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، واألنشطة العقارية، وتباشر المصرفية الخاصة واالست
المجموعة أعمالها من خالل فروعها المحلية واألجنبية وشركاتها التابعة ومكاتبها التمثيلية المتواجدة في اإلمارات العربية 

والمملكة العربية األردن الهند ووهونغ كونغ ووالصين ومصر وفرنسا  المتحدة والبحرين والبرازيل وجزر كايمان
عمان وقطر وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة وماليزيا ووليبيا ولبنان والكويت السعودية 

  والواليات المتحدة األمريكية.
  

  ة الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية.إن االنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمي
  

  ).FABمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز:  المجموعةأسهم 
  

 المجموعةعند الطلب في مقر  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
  .http://www.bankfab.comالمسجل أو على الموقع اإللكتروني 

  
  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  

الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  للمعاييراالستمرارية وفقاً مبدأ تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس 
  ين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.من مجلس المعايير المحاسبية الدولية ووفقاً ألحكام القوان

  
للشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("قانون الشركات  ٢، صدر القانون االتحادي رقم ٢٠١٥أبريل  ١في 

السارية لقانون إن البنك ملتزم مع األحكام  .٢٠١٥يوليو  ١") بتاريخ تفعيل ٢٠١٥لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 
  كما في تاريخ هذه البيانات. ٢٠١٥الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

  
  .٢٠١٩ يناير  ٣١بتاريخ والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة المالية الموحدة تم اعتماد هذه البيانات 

  
  دمج األعمال   (ب)

  
حواذ. ويتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي ثمن الشراء المحول المقاس يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االست

بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة من الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. يتم تحميل 
وذلك  لتشغيلية األخرىوالمصروفات ااإلدارية العمومية والتكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصروفات ضمن المصروفات 

  .، إال إذا كانت التكاليف متعلقة بإصدار سندات دين أو حقوق ملكيةعند تكبدها
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
  (تابع)دمج األعمال   (ب)

  
المالية المفترضة إلجراء تصنيف وتخصيص  قيّم الموجودات والمطلوباتت اعلى شركة ما، فإنه المجموعةستحوذ تعندما 

ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع القائمة كما في تاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل  مناسب وفقا
  المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.

  
ً من حقوق الملكية يتم إعادة قياسها بالقيمة  إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، فإن أي حصة محتفظ بها مسبقا

العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم وضعها بعد ذلك 
  في االعتبار عند تحديد الشهرة التجارية.

  
لتزام ما لدفع ا انطبق تعريف األداة المالية علىاالستحواذ. في حالة أن في تاريخ بالقيمة العادلة أي مبلغ محتمل يتم قياس 

حقوق ملكية، فإنه ال يتم إعادة قياسه بعد ذلك، ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق  أداة على أنهوتم تصنيفه مبلغ محتمل 
يرات ل تقرير ويتم االعتراف بالتغالملكية. وخالف ذلك، يتم قياس المبالغ المحتملة األخرى بالقيمة العادلة في تاريخ ك

  .الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر
  

يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، وهي زيادة إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة، 
ت المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد. إذا وأي حصة محتفظ بها في وقت سابق عن صافي الموجودا

افي زيادة القيمة العادلة لصأو قيمة  كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي الثمن المحول
  و الخسائر.الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي الثمن المحول، يتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أ

  
ً أي خسائر النخفاض القيمة المتراكم. لغرض اختبار  بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصا
انخفاض القيمة، يتم اعتباراً من تاريخ االستحواذ تخصيص الشهرة التجارية المستحوذ عليها في أحد عمليات دمج األعمال 

منتجة للنقد لدى المجموعة، والتي من المتوقع أن تحقق فائدة من عمليات الدمج، بصرف إلى كل وحدة من الوحدات ال
  تلك الوحدات.لالنظر عما إذا قد تم تخصيص الموجودات والمطلوبات األخرى 

  
في حال أن تم تخصيص الشهرة التجارية ألحد الوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العمليات التي تنطوي 

الوحدة المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو  على
الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة 

  المنتجة للنقد.والجزء المحتفظ به من الوحدة 
  

  أساس القياس  (ج)
  

  ما يلي:  باستثناءتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 
  
 يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة؛  
 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة  
  الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة (تسري اعتباراً أدوات

 )؛٢٠١٨يناير  ١من 
  ًأدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة (تسري اعتبارا

 )؛٢٠١٨يناير  ١من 
 تم ( لةمتاحة للبيع بالقيمة العاد كاستثماراتم قياس االستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة والمصنفة يت

  ؛)٢٠١٨يناير  ١قبل  تطبيقها
  يتم تعديل قيمة الموجودات والمطلوبات المعترف بها والمصنفة كبنود مغطاة بموجب عقود التحوط في عالقات

  ؛ التحوط منهايم العادلة المنسوبة للمخاطر التي يتم تحوط المؤهلة، حسب التغير في الق
  يتم قياس الموجودات غير المالية المستحوذة لتسوية القروض والسلفيات بقيمها العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيم

  والسلفيات، أيهما أقل. قروضالدفترية لل
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)عداد أساس اإل  ٢
  

  وعملة العرض التشغيليةالعملة   (د)
  

ب جميع تم تقري. للمجموعةيتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي العملة التشغيلية 
ركات الية للشويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالمبالغ إلى أقرب عدد صحيح باآلالف، مالم يذكر خالف ذلك. 

  التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل بها. 
  

  واألحكاماستخدام التقديرات   (هـ)
  

إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
  غ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.المحاسبية والمبال

  
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في 

  ات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.الفترة التي تم فيها تعديل التقديرات وفي أي فتر
  

إن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات 
  .٦المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة مبينة في اإليضاح رقم 

  
  ياسات المحاسبية الهامة الس  ٣

  
  المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة  (أ)

  
يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من  ١٥والمعيار رقم  ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

معيار " (تعديالت على الن اآلثار السلبيةخصائص الدفع مقدماً مع التعويض عبتطبيق "بصورة مبكرة . كما قامت ٢٠١٨
. هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى ٢٠١٧من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)، الصادرة في أكتوبر  ٩رقم 

  ولكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ،٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  السارية
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩عند تطبيق المعيار رقم استخدامها المجموعة  قررتالتحول التي  ةطريقل نظراً 
  متطلباتها. بما يعكسرقام المقارنة الواردة في هذه البيانات المالية األالمالية، لم يتم إعادة بيان 

  
ومقدار إيرادات الرسوم  موعدير المالية لم يؤثر على من المعايير الدولية إلعداد التقار ١٥إن تطبيق المعيار رقم 

من العقود مع العمالء والموجودات والمطلوبات ذات الصلة المعترف بها من قبل المجموعة. وبالتالي، الناتجة والعموالت 
  على متطلبات اإلفصاح الجديدة. قتصريمعلومات المقارنة التأثر فإن 

  
  ولي بصورة رئيسية إلى ما يلي:يرجع تأثير تطبيق هذه المعايير األ

  ؛ ٤الزيادة في خسائر انخفاض القيمة المعترف بها على الموجودات المالية (انظر اإليضاح( 
  (أ))؛ ٥اإليضاح من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (انظر  ٩اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالمعيار رقم  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٥عيار رقم اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالم  
  

وعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على جميع الفترات المعروضة مالمج تفيما عدا التغييرات المبينة أدناه، قام
  في هذه البيانات المالية الموحدة.
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)ياسات المحاسبية الهامة الس  ٣

  
  (تابع)المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة   (أ)

  
  األدوات المالية – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم  )١(

  
 ودات المالية والمطلوباتمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متطلبات االعتراف وقياس الموج ٩يحدد المعيار رقم 

 ٣٩المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع بنود غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تغير جوهري من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار تمثل متطلبات "األدوات المالية: االعتراف والقياس". 

يقدم المعيار الجديد تغيرات رئيسية في طريقة محاسبة الموجودات المالية وبعض . ٣٩المحاسبي الدولي رقم  عن المعيار
  أوجه محاسبة المطلوبات المالية.

  
ً من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج ٩يقدم المعيار رقم  لمحاسبة التحوط حيث يزيد من نطاق البنود  اً جديد ا

. مع إدارة المخاطر أكثر مواءمة محاسبة التحوط جعلمحاسبة التحوط لها، كما ي التي تستوجبوالمخاطر  شأنهابالمتحوط 
ك، تم استبدال . نتيجة لذلبعدم تحديد التحوطلية، وال يسمح االختبار الفعيحدد معايير القياس الكمي ولم يعد النموذج الجديد 

مرتكز على األهداف والذي يركز  باختبار ٣٩عيار المحاسبة الدولي رقم مبموجب  ٪١٢٥ - ٨٠النطاق الذي يتراوح بين 
  ر مخاطر االئتمان على تلك العالقة االقتصادية.يثتأالتحوط، و على العالقات االقتصادية بين بند التحوط وأداة

  
بين عالقات التحوط، بحيث أنه عادة التوازن إخاصية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩رقم كما يقدم المعيار 

من المعايير  ٩رقم بمعدل التحوط بموجب المعيار  المتعلقةمتطلبات فاعلية التحوط  تستوفيعالقة التحوط  في حال لم تعد
يتعين على عالقة التحوط المحددة هي ذاتها، بشأن المخاطر تظل أهداف إدارة ولكن  الدولية إلعداد التقارير المالية،

  .مجدداً معايير التأهل الخاص بعالقة التحوط حتى يتسنى لها الوفاء ب عديل معدل التحوطت المجموعة
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:  ٧إضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التبعية للمعيار رقم 
  لم يتم تطبيقها على معلومات المقارنة. ، ولكن٢٠١٨اإلفصاحات، والتي تنطبق على اإلفصاحات المتعلقة بسنة 

  
من المعايير الدولية  ٩يرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيقها للمعيار رقم غفيما يلي ملخص الت

  .٤إلعداد التقارير المالية. يتم بيان التأثير الكلي لتطبيق هذا المعيار في اإليضاح رقم 
  

  لية والمطلوبات الماليةتصنيف الموجودات الما
  

ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية  التقارير المالية علىمن المعايير الدولية إلعداد  ٩يشتمل المعيار رقم 
وهي: المقاسة بالتكلفة المطفأة، والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والمقاسة بالقيمة العادلة من 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشكل عام  ٩يرتكز التصنيف بموجب المعيار رقم األرباح أو الخسائر. خالل 
نيف يلغي هذا المعيار فئات التص. اعلى نموذج األعمال التي يتم به إدارة الموجودات المالية والتدفقات التعاقدية الخاصة به

 والبنودللموجودات المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة  ٣٩دولي رقم بموجب المعيار المحاسبي ال السابقة
المشتقات المتضمنة في ال يتم فصل من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ٩وفقاً للمعيار رقم  المحتفظ بها للبيع.

 ذلك، يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي. وبدالً من التي يكون فيها العقد األساسي عبارة عن أصل ماليالعقود 
لمزيد من التوضيح حول الطريقة التي تستخدمها المجموعة في تصنيف الموجودات المالية بموجب  لغرض التصنيف.

 ).٢(ج) ( ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، انظر اإليضاح  ٩المعيار رقم 
 

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصورة عامة بالمتطلبات الحالية الواردة في المعيار من ا ٩يحتفظ المعيار رقم 
 ٣٩إال أنه يتم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  المتعلقة بتصنيف المطلوبات المالية. ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

فة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن االعتراف بكافة تغيرات القيمة العادلة الخاصة بالمطلوبات المصن
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عرض التغيرات  ٩األرباح أو الخسائر، في حين أنه يتم بموجب المعيار رقم 

  في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:
  

 ى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام، ضمن يتم عرض قيمة التغير في القيمة العادلة المنسوب إل
  اإليرادات الشاملة األخرى؛ و

 .يتم عرض القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر  
   



        

١٩  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)والمعدلة والتفسيرات المطبقة  المعايير الجديدة  (أ)

  
  (تابع)من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   )١(

  
  (تابع)تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

  
من  ٩لمزيد من التوضيح حول الطريقة التي تستخدمها المجموعة في تصنيف المطلوبات المالية بموجب المعيار رقم 

  ).٢(ج) ( ٣المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، انظر اإليضاح 
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية
  

نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم  يستبدل
المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد كذلك على بعض عقود التزامات بنموذج "خسائر االئتمان  ٣٩الدولي رقم 

  القروض والضمانات المالية ولكن ال ينطبق على االستثمارات في حقوق الملكية.
  

قارنة م، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩بموجب المعيار رقم 
. لمزيد من التوضيح حول كيفية تطبيق المجموعة لمتطلبات انخفاض القيمة بموجب ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ب

  ).٧(ج) ( ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، انظر اإليضاح  ٩المعيار رقم 
  

 التحول 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩عيار رقم طبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المتم ت
 بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه.

 
 يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المقارنةفترات  أرقام إعادة بيان لم يتم .

ولية إعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة من المعايير الد ٩المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
المعيار ال تعكس متطلبات  ٢٠١٧وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة  .٢٠١٨يناير  ١واالحتياطيات كما في 

 ٢٠١٨ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات التي تم عرضها لسنة  من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ٩رقم 
 . من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ٩رقم طبقاً للمعيار 

 
  في تاريخ التطبيق األولي. التي كانت موجودة على أساس الوقائع والظروفتم إجراء التقييمات التالية  
 

o  باألصل المالي. يتم االحتفاظ فيهتحديد نموذج األعمال الذي 
o ودات مالية ومطلوبات مالية معينة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح تصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموج

 .أو الخسائر
o  تصنيف بعض االستثمارات في سندات الملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل

 .اإليرادات الشاملة األخرى
o ير ، تحديد ما إذا كان عرض تأثخالل األرباح أو الخسائرالمصنفة بالقيمة العادلة من لمطلوبات المالية بالنسبة ل

عدم  أو يزيد منقد يتسبب في تغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات المالية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 
  التوافق المحاسبي ضمن األرباح أو الخسائر.

 
 من المعايير  ٩تطبيق األولي للمعيار رقم في حالة كان سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ ال

الدولية إلعداد التقارير المالية، افترضت المجموعة أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهرية منذ 
 االعتراف األولي باألًصل. 

  
ر الدولية إلعداد من المعايي ٩التغيرات واآلثار الناتجة عن تطبيق المعيار رقم  حوللمزيد من المعلومات والتفاصيل 

  .٤التقارير المالية، انظر اإليضاح 
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة   (أ)

  
  رادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإلي ١٥المعيار رقم  )٢(

 
لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف  شامالً  اً من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار ١٥يضع المعيار رقم 

باإليرادات. يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي 
  .والتفسيرات ذات الصلة ""عقود اإلنشاءات ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨قم ر
  

وفقاً  بأثر رجعي ٢٠١٨يناير  ١في  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥طبيق المعيار رقم تقامت المجموعة ب
وقت ومقدار إيرادات الرسوم والعموالت من لم يتأثر  ية.عمل استخدام أي بدائلدون  ٨للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

م تطبيق المعيار رقتأثير ينحصر  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٥بتطبيق المعيار رقم العقود مع العمالء 
 على متطلبات اإلفصاح الجديدة.من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥
 

  وحيدأساس الت  )ب(
  

  الشركات التابعة  )١(
  

على أساس التوحيد حيث يضع نموذجاً فردياً للسيطرة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٠يطبق المعيار رقم 
تعرف السيطرة بأن المستثمر  ينطبق على جميع المنشآت بما فيها المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت المنظمة.

جهة المستثمر فيها عندما يتعرض أو يكون له حقوق  في عوائد متغيرة ناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر يسيطر على ال
فيها، ويكون قادراً على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطته على الجهة المستثمر فيها. بغرض تحقيق تعريف السيطرة 

  ، يجب أن يتوفر للمستثمر ما يلي:داد التقارير الماليةمن المعايير الدولية إلع ١٠الوارد في المعيار رقم 
  

  يكون للمستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها؛  (أ)
  يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق  في عوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر فيها؛   (ب)
ائدات لشركة المستثمر فيها بغرض التأثير على حجم العيكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على ا  (ج)

  للمستثمر.
 

إن الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا استوفت 
رأ ، في حالة أن تط. تقوم المجموعة بإجراء إعادة التقييم للتحقق ما إذا كان لديها سيطرةأعالهمعايير السيطرة المبينة 

تغيرات في أحد عوامل السيطرة. يتضمن هذا التقييم الظروف التي يمكن خاللها تحقيق االحتفاظ بحقوق وقائية والتي ينتج 
عنها إمكانية سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في هذه البيانات 

  اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ انتهاء تلك السيطرة.  المالية الموحدة
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  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)أساس التوحيد   )ب(

  
  الشركات التابعة (تابع)  )١(

  
  التابعة كما هو مبين أدناه: اوشركاته عةالمجموتضـم هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة كالً من 

  
  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  االسم القانوني

      ٢٠١٨  
        

  ٪١٠٠  األعمال المصرفية  كوراساو   إن فياألول الواليات المتحدة األمريكية بنك أبوظبي 
  ٪١٠٠  الوساطة المالية  حدةاإلمارات العربية المت  المالية ذ.م.م. األول لألوراقشركة أبوظبي 

  ٪١٠٠  التأجير  اإلمارات العربية المتحدة  شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.
  ٪١٠٠  إدارة العقارات  اإلمارات العربية المتحدة  شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ.

  ٪١٠٠  األعمال المصرفية   سويسرا  الخاص (سويس) أس آيه األولبنك أبوظبي 
  ٪١٠٠  التمويل اإلسالمي  اإلمارات العربية المتحدة  للتمويل اإلسالمي ش.م.خ. األولبوظبي شركة أ

  ٪٩٦  الوساطة المالية  مصر  أبوظبي للوساطة المالية مصر
  ٪١٠٠  األعمال المصرفية  ماليزيا  بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهاد

  بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسهم
  ٪١٠٠  األسهم واألوراق المالية  إلمارات العربية المتحدةا  للموظفين المحدود  

  ٪١٠٠  التأجير  فرنسا  ماجيالن ١٠اس اي اس 
  ٪١٠٠  مكتب تمثيلي  البرازيل  بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود

  ٪١٠٠  مؤسسة مالية  جزر الكيمان  بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية (كيمان) المحدود
  ٪١٠٠  خدمات  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.ذ.م واحدال الشخصشركة  – داريةنواه للخدمات اإل

  ٪١٠٠  استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة  شركة مسماك العقارية ذ م م (مسماك) 
  ٪٦٧  استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة  شركة مورا العقارية ذ م م (تابعة لشركة مسماك)

  ٪١٠٠  استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة  ارية الدولية األولى ذ م مالشركة التج
شركة أبوظبي األولى لخدمات التوظيف ذ م م (تابعة 

  ٪١٠٠  خدمات الموارد  اإلمارات العربية المتحدة  )لشركة التجارية الدولية األولى ذ م مل
 لشركةلبنك أبوظبي األول لخدمات التوريد ذ م م (تابعة 

  ٪١٠٠  خدمات الموارد  اإلمارات العربية المتحدة  )التجارية الدولية األولى ذ م م
  ٪١٠٠  خاصة أغراضشركة ذات   جزر الكيمان  بي صكوك كومباني ليمتد إيهإف 

  ٪١٠٠  خاصة أغراضشركة ذات   جزر الكيمان  IIإف جي بي صكوك كومباني ليمتد 
  ٪٥٠  خدمات مصرفية  ليبيا  ١مصرف الخليج األول الليبي

  ٪١٠٠  مؤسسة مالية  جزر الكيمان  أف جي بي لألسواق الدولية كيمان المحدودة

  اإلمارات العربية المتحدة  األول للعقارات ذ م م أبوظبي بنك
 اإلدارة والوساطة في

  ٪١٠٠  الممتلكات العقارية
  ٪١٠٠  تمويل إسالمي  اإلمارات العربية المتحدة  أصيل للتمويل ش.م.خ.

  ٪١٠٠  بطاقات التمويل االئتماني  اإلمارات العربية المتحدة  خ.دبي فيرست ش.م.
  ٪١٠٠  خدمات تقنيات المعلومات  اإلمارات العربية المتحدة  الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م

بنك أبوظبي األول لالستثمار المملكة العربية السعودية 
  ٪١٠٠  مؤسسة مالية  المملكة العربية السعودية  (شركة مساهم واحد)

        
        

  
من الحصص القائمة لبنك الخليج األول الليبي، تم تصنيف االستثمار كشركة تابعة حيث  ٪٥٠على الرغم من امتالك البنك نسبة  ١

 يمارس البنك سيطرة على الجهة المستثمر فيها نتيجة الحتفاظه بأغلبية األصوات في مجلس اإلدارة.



        

٢٢  

  

  (تابع)موحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  

  (تابع)أساس التوحيد   )ب(
  

  المنشآت المنظمة  )٢(
  

المنشآت المنظمة هي منشآت تم إنشاؤها من قبل المجموعة ألداء مهمة محددة. تم تصميم المنشآت المنظمة بحيث ال 
ذا كانت المجموعة تعمل . عند تقييم ما إالمنشأةتكون حقوق التصويت هي العامل المهيمن في تحديد من يسطر على 

ضع ت نفوذ على الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية والتي تمتلك المجموعة حصص بها،كمدير أو لديها 
ت االمجموعة باالعتبار بعض العوامل منها غرض وتصميم الشركة المستثمر فيها والقدرة العملية على توجيه األنشطة ذ

الصلة في الشركة المستثمر فيها وطبيعة عالقتها مع الشركة المستثمر فيها وحجم التعرض للتغير في عائدات الجهة 
  المستثمر فيها.

  

تعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق االستثمار. يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة تقوم بالسيطرة على صناديق 
ي الحصص االقتصادية في الصندوق. عند تقييم السيطرة، تقوم المجموعة بمراجعة كافة االستثمار هذه على تقييم إجمال

الوقائع والظروف لتحديد ما إذا كانت المجموعة، بصفتها مدير الصندوق، تعمل كوكيل أو موكل. في حالة اعتبارها 
أن كانت كوكيل فإن المجموعة كموكل، فإن المجموعة تقوم بالسيطرة على هذه الصناديق وتقوم بتوحيدها، وفي حالة 

  تقوم باحتسابها كاستثمارات في الصناديق.
  

يوضح الجدول أدناه حصة المجموعة في صناديق االستثمار التي تقوم بإدارتها، كما يتم إدراج هذه الصناديق كجزء 
  من االستثمار:

  
  الحصة التي تملكها المجموعة  الطبيعة والغرض  نوع الشركة المنظمة

 رتثماصناديق اس
  دارة الموجوداتال

تحصيل أتعاب من إدارة موجودات 
  لصالح مستثمرين آخرين

استثمارات في وحدات صادرة من قبل 
  ألف درهم  ٢٫٠٥٠الصندوق بمبلغ 

  )ألف درهم ٢٠٫٠٦٩ :٢٠١٧(
  

  الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة  )٣(
  

ً عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على الشركة الزميلة هي الشركة المستثمر بها التي  تمارس المجموعة تأثيراً هاما
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بها ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على 

  لملكية.تلك السياسات. يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة احتساب حقوق ا
  

طرف أو أكثر من مع الترتيب المشترك هو عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وأطراف أخرى، حيث تتمتع المجموعة 
األطراف األخرى بالسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي. قد يكون الترتيب المشترك عبارة عن عمليات مشتركة أو 

جبه ترك يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة في الترتيب بموائتالف مشترك. تمثل العمليات المشتركة ترتيب مش
حقوق في وتسجيل حصصهم المعنية في الموجودات وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب. أما االئتالف المشترك فهو 

وجودات مف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق بصافي اعبارة عن ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطر
  الترتيب، ومن ثم يتم احتسابه وفقاً لطريقة احتساب حقوق الملكية.

  

كاليف المعاملة. التي تتضمن ت وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم مبدئياً االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة
ً لالعتراف المبدئي، تنطوي البيانات المالية الموحدة على حصة المجموع ة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الحقا

 .ةتوقف التأثير الجوهري أو السيطرة المشترك، حتى تاريخ الشاملة األخرى للشركات المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية
رة ويتم إدراج الشهرة التجارية المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها وال يتم فحصها بص

ة. في نتائج عمليات الشركات الزميل المجموعةفردية للتحقق من االنخفاض في القيمة. يوضح بيان الدخل الشامل حصة 
يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى 

 لمجموعةاقوم تير معترف به مباشرة في حقوق الملكية للشركة الزميلة، . عالوة على ذلك، عندما يكون هناك تغللمجموعة
  باالعتراف بحصته من أي تغيرات، إن أمكن، في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد. 

  
الموحد. يتم إعداد البيانات اإليرادات من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في بيان  المجموعةيتم بيان إجمالي حصة 

ث . عندما تقتضي الضرورة، يتم إجراء تعديالت بحيمجموعةمالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد التقارير الخاصة بالال
  .للمجموعةتصبح السياسات المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية 
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)أساس التوحيد   )ب(

  
  (تابع) الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة  )٣(

  
بتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر االنخفاض في  المجموعةقوم تبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 

لى حقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي عالقيمة الستثماراتها في الشركة الزميلة. يقوم البنك في تاريخ كل تقرير بالت
دار باحتساب بمق تقوم المجموعةتعرض االستثمار في الشركة الزميلة النخفاض في القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، 

 قوم باالعترافتاالنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ثم 
  بالخسارة في بيان الدخل الموحد.

  
  فقدان السيطرة  )٤(

  
تقوم المجموعة، عند فقدان السيطرة، بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وكذلك أي حصص غير 
 مسيطرة عليها والمكونات األخرى لحقوق الملكية المرتبطة بالشركة التابعة. ويتم االعتراف بأي فائض أو عجز ينتج

عن فقد السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، 
  يتم عندئٍذ قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )٥(

  
وق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيد. كما يتم حذف كافة وحقالمجموعة يتم حذف القيم الدفترية الستثمارات 

البينية الهامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية والمعامالت األرصدة 
بنفس  ائر غير المحققةللمجموعة عند التوحيد (باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت بالعمالت األجنبية). يتم حذف الخس

  الطريقة المتبعة لألرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى المدى الذي ال يتوفر عنده دليل على انخفاض القيمة.
  

 الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(
  

  والقياس المبدئي االعتراف  )١(
 

ي التاريخ الثانوية ف االلتزاماتوالُمصدرة  تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والسلفيات والودائع وأدوات الدين
مبيعات ومشتريات الموجودات المالية  غير متضمنة(المالية األخرى  دواتالذي تنشأ فيه. كما يتم االعتراف بجميع األ

هذه بالمجموعة طرفاً لألحكام التعاقدية الخاصة فيه تصبح  تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذيفي التي تتم بطريقة عادية) 
  األدوات. 

  
يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ 
تسليم الموجودات أو استالمها من الطرف المقابل. إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية 

  تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقاً لقوانين أو أعراف السوق.هي تلك التي 
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  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(

  

  التصنيف  )٢(
 

  ٢٠١٨ يناير ١اعتباراً من  السياسة المطبقة –الموجودات المالية 
  

ل اإليرادات من خال القيمة العادلةببالتكلفة المطفأة أو  :تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسهعند االعتراف المبدئي، يتم 
 الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  

لة من خالل ولم يتم تصنيفه بالقيمة العاد ال الشرطين التالييناألصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق ك يتم قياس
 :األرباح أو الخسائر

 

  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية
  التعاقدية؛ و 

 غ ددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلأن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ مح
  . على المبلغ األصلي القائم األصلي والفائدة

 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم يتم  أداة الدينيتم قياس 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:  تصنيفها

 

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  إذا كان
  الموجودات المالية؛ و 

 صلي تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األ ،محددة تواريخفي  ،إذا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل المالي
 .مستحقالعلى المبلغ األصلي  والفائدة

  

ختار بشكل تأن  مجموعةلل، يمكن باستثمار في حقوق الملكية ال يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة عند االعتراف المبدئي
لى ع استثمارعلى أساس كل  عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وذلك نهائي
  . حدة

  

  ية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف جميع الموجودات المال
  

الل القيمة العادلة من خبشكل نهائي عند االعتراف المبدئي تصنيف األصل المالي ب مجموعةقرر التعالوة على ذلك، قد 
شاملة قيمة العادلة من خالل اإليرادات البمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالر على الرغم من الوفاء األرباح أو الخسائ

  ك.المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفه غير ذل التبايناألخرى إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية 
  

  تقييم نموذج األعمال
  

ح المحفظة حيث يوضاالحتفاظ باألصل على مستوى  هعمال الذي يتم فينموذج األ لهدف تقييم بإجراء تقوم المجموعة
ذها المعلومات التي تم أخ فيما يليها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. بذلك بشكل أفضل الطريقة التي يتم 

  االعتبار:عين ب
  

  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز
لموجودات التوافق بين فترة استحقاق ا ق إيرادات الفوائد التعاقدية أواالحتفاظ بمعدل معين ألسعارالفائدة أوعلى تحقي

 المالية وفترة استحقاق االلتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛
  رة البنك؛كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدا  
 نموذج) وكيفية إدارة هذا ال المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن

 تلك المخاطر؛
 ل وكيفية تعويض مدراء النشاط التجاري (على سبيل المثال ما اذا كان التعويض يستند الى القيمة العادلة لألص

  و ؛لتعاقدية المجمعة)المدارة أو التدفقات النقدية ا
  .تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن المبيعات في المستقبل

يق الهدف جزء من التقييم العام لكيفية تحقكإال أنه ال يتم األخذ بعين االعتبار نشاط البيع على حدة ولكن يتم اعتباره 
 ا يتعلق بإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. فيم مجموعةالمعلن لل
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  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(

  

  (تابع)التصنيف   )٢(
 

  (تابع) تقييم نموذج األعمال
  

  (تابع) ٢٠١٨ يناير ١السياسة المطبقة اعتباراً من  –الموجودات المالية 
  

أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة  لغرض المتاجرةالمالية المحتفظ بها  يتم قياس الموجودات
لتدفقات النقدية صيل التح أو يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه ال األرباح أو الخسائرمن خالل 

  التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
  

   ة التعاقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي والفوائدالنقدي اتالتدفق ما إذا كانت تقييم
  

ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حين 
خالل فترة  قالمستحالمقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي  ا" على أنهلفائدةاعرف "تُ 

هامش و(مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) األساسية األخرى  اإلقراضتكاليف مخاطر وزمنية محددة ومقابل 
  الربح.

  

باالعتبار الشروط  المجموعةأخذ ت، والفائدةالتعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية
التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة 

  عتبار ما يلي: بعين اال مجموعةضع التذا التقييم، . عند إجراء هالتدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا الشرط
  

 األحداث الطارئة التي قد تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛  
 خصائص التمويل؛  
 الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد؛  
 نة بضماناتغير المضموقروض ال(مثل  الشروط التي تحدد مطالبة البنك للتدفقات النقدية من موجودات محددة 

  ؛ و )أخرى
 (مثل التعديل الدوري ألسعار الفائدة) الخصائص التي تعدل االعتبار الخاص بالقيمة الزمنية للمال. 
 

محفظة للقروض طويلة األجل ذات أسعار فائدة ثابتة والتي يحق للمجموعة بشأنها خيار اقتراح يوجد لدى المجموعة 
. تقتصر حقوق التعديل هذه على األسعار السائدة في السوق في وقت التعديل. في تواريخ تعديل دورية الفائدةتعديل سعر 

قررت  .وبدون تكاليف أخرى بالقيمة االسمية إما قبول السعر المعدل أو استرداد القرض االختياريتاح للمقترضين 
دة بطريقة خيار يعدل سعر الفائالألن  التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي والفوائدالمجموعة أن 

تضع في االعتبار القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر االئتمان األساسية األخرى والتكاليف المرتبطة بالمبلغ 
  األصلي القائم.
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  بع)(تاالسياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(
  

  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل  –الموجودات المالية 
  

  الموجودات المالية إلى الفئات التالية:بتصنيف المجموعة تقوم 
  

  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  (أ)
  

  خسائرالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال  )١(
  

  تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما: 
  
  وتقييمها وعرضها داخلياً على أساس القيمة العادلة ؛ أو أو المطلوباتتتم إدارة الموجودات  
  قد يحدث إن لم يتم هذا التصنيف.عندما يؤدي التصنيف إلى إنهاء أو تقليل عدم توافق محاسبي هام  
  

  المحتفظ بها للمتاجرة  )٢(
 

الموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة، هي الموجودات التي تستحوذ عليها المجموعة بهدف البيع على المدى القريب، 
  أو التي يتم االحتفاظ بها كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل.

  
  نيف الموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بعد االعتراف المبدئي.ال يتم إعادة تص

  
  القروض والذمم المدينة  (ب)

 
تشتمل القروض والذمم المدينة على النقد واألرصدة المصرفية لدى المصارف المركزية والمستحق من المصارف 

والسلفيات. تمثل القروض والذمم المدينة موجودات مالية  والمؤسسات المالية وعقود إعادة الشراء العكسية والقروض
غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشط والتي ال تنوي المجموعة بيعها مباشرة أو على 

 المدى القريب.
 

  المحتفظ بها لالستحقاق  (ج)
 

خ دات غير اشتقاقية ذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد وتواريإن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي موجو
  استحقاق ثابتة بحيث يكون لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

  
  المتاحة للبيع  (د)

 
ض وذمم قرولدى المجموعة موجودات مالية غير اشتقاقية تصنف كمتاحة للبيع، عندما ال يتم تصنيف تلك الموجودات ك

دائنة أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. من المقرر 
أن يتم االحتفاظ بالموجودات المتاحة للبيع ألجل غير مسمى وقد يتم بيعها مستقبالً إلدارة متطلبات السيولة استجابة 

  الت الفائدة أو أسعار الموجودات المالية.لتقلبات السوق المتعلقة بمعد
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(

 
  المطلوبات المالية

 
المالية، على أنها مقاسة بالتكلفة تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية، خالف التزامات القروض والضمانات 

 المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

  إيقاف االعتراف   )٣(
 

  الموجودات المالية
 

 تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك الموجودات
أو عندما تقوم المجموعة بنقل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية وذلك من خالل  ،))٤(٣(أنظر ايضاح 

معاملة يتم بموجبها نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوهرية للموجودات المالية أو التي ال تقوم المجموعة بموجبها 
 وهرية وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر وامتيازات الملكية الج

 
ة الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصب االعتراف يتم ،أحد األصول الماليةب ايقاف االعترافعند 

ا ناقًصا أي ) المقابل المستلم (بما في ذلك أي موجودات جديدة تم الحصول عليه١للجزء من األصل المستبعد ومبلغ (
  في الربح أو الخسارة.الدخل الشامل ) أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها في ٢) و (يتم تحملهالتزام جديد 

  
 بخصوص الدخل الشامل اآلخرأية أرباح / خسائر متراكمة تم االعتراف بها في  ال يتم ادراج،  ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من 

ودات جفي المو حصةعتراف بأي البعاد هذه األوراق المالية. يتم اأو الخسارة عند است في الربح سندات حقوق الملكية
  حتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل.االي يتم إنشاؤها أو ستبعاد والتالالمالية المحولة المؤهلة ل

  
 ،ألطراف أخرى لمركز المالي الموحدتبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها ضمن بيان ا

ولكنها تحتفظ بمخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة بشكل كامل أو جزئي. وفي مثل هذه المعامالت، ال يتم 
إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة في بيان المركز المالي الموحد. تتضمن تحويالت الموجودات التي يتم فيها االحتفاظ 

  إعادة الشراء.البيع أو على معامالت  زئيواالمتيازات بشكل كامل أو جبالمخاطر 
  

، يتم احتساب ة العائد على الموجودات المنقولةعندما يتم بيع األصول إلى طرف ثالث بمعّدل إجمالي متزامن لمبادل
كل كامل أو جوهري شب ، ألن المجموعة تحتفظهة لمعامالت البيع وإعادة الشراءالمعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مشاب
  .بمخاطر وامتيازات ملكية هذه األصول

  
الية مملكية أحد األصول ال امتيازاتفي المعامالت التي ال تحتفظ بها المجموعة أو تنقل بشكل جوهري جميع مخاطر و

دى التي م، يحددها الاألصل إلى حد استمرار مشاركتهاب االعتراف، تستمر المجموعة في وتحتفظ بالسيطرة على األصل
  تعرض لها للتغيرات في قيمة الموجودات المنقولة.ت

  
 ايقاف االعترافلتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسوم. يتم ، تحتفظ المجموعة باالفي معامالت معينة

ت رسوم نإذا كا ةخدمتزام بالنسبة لعقد الصل أو االبأل االعترافاألصل المحول إذا كان يفي بمعايير االستبعاد. يتم ب
  ) كافية ألداء الخدمة.مطلوبأصل) أو كانت أقل من (الخدمة أكثر من كافية (

  
  المطلوبات المالية

  
  توقف المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.

  
 
  



        

٢٨  

  
 إ

  )(تابعيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(
  

  التعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )٤(
 

  ٢٠١٨ يناير ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

  الموجودات المالية
  

ختلفة لمعدل مإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل ا
فقات النقدية التعاقدية للتدالحقوق النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر  تكانت التدفقا نبشكل جوهري. في حالة إ

من األصل المالي األصلي منتهية. ويتم في هذه الحالة إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واالعتراف بأصل مالي 
أي تكاليف مستحقة للمعاملة. يتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعديل على النحو  جديد بالقيمة العادلة زائداً 

  التالي:
  
  لمعاملة األتعاب التي تمثل استرداداً لتكاليف ايتم احتساب األتعاب عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجديد و مراعاةيتم

 لألصل؛ و مبدئيالمستحقة ضمن القياس ال
 اب األخرى ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند االعتراف.يتم إدراج األتع 

  
ط زيادة فرصة استعادة الشرو هوهدف التعديل  يكونعادة معسراً،  المقترضإذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يكون 

ي تخطط لتعديل أصل مالالمجموعة  في كال كانتالتعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة جوهري. 
غي ما إذا كان ينب فإن أول ما تأخذه المجموعة بعين االعتبار هوتنازل عن التدفقات النقدية، سوف ينتج عنها بطريقة 

ة عدم الوفاء عاد وتعني عادةة على نتيجة التقييم الكمي ل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريقشطب جزء من األصل قب
  االعتراف في مثل هذه الحاالت. بمعايير إيقاف

  
ى إيقاف لإذا لم يؤدي تعديل أصل مالي تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إ

 دلعمعندئذ تقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام االعتراف باألصل المالي 
خسائر. ضمن األرباح أو ال ناتجة عنلألصل وتقوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر  ةالفائدة الفعلي

أو  المستخدم في حساب األرباح ةبالنسبة للموجودات المالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي
باإلضافة دة متكبسائدة في السوق في وقت التعديل. يتم إطفاء أي تكاليف أو رسوم الراهنة ال ظروفالخسائر بما يعكس ال

إلى األتعاب المستلمة في إطار تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل على مدى الفترة المتبقية لألصل 
  المالي المعدل.

  
 جنبا الى جنب مع، يتم عرض األرباح أو الخسائر ضالمقترإذا تم إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها 

  خسائر انخفاض القيمة. في حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فائدة محتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي.
  

  المطلوبات المالية
  

المعدل بشكل  اماللتزة لالمالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدي لتزامباال بإيقاف االعترافتقوم المجموعة 
 رافالعتا ميتالشروط المعدلة بالقيمة العادلة.  على أساسالتزام مالي جديد ب االعترافيتم  الحالة،جوهري. في هذه 

ع ضمن األرباح أو الخسائر. وفدلما ثمنلوا إيقاف االعتراف بها مت لتيا لماليةا تباولطللم يةرفتدلا لقيمةا نبي رقبالف
، بما في ذلك المطلوبات المالية ملةتحالمالموجودات غير المالية المحولة، إن وجدت ،والمطلوبات  فوعيتضمن الثمن المد

 المعدلة الجديدة.
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(

  
  (تابع) موجودات المالية والمطلوبات الماليةالتعديالت على ال  )٤(

  
  (تابع) ٢٠١٨ يناير ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

  
  (تابع) المطلوبات المالية

 
عن طريق  تزاملالل، فيتم إعادة حساب التكلفة المطفأة على أنه إيقاف االعترافلتزام المالي تعديل اال اعتبارإذا لم يتم 

األرباح  منضرباح أو الخسائر الناتجة ألعتراف باالصلي ويتم ااأل ةالفائدة الفعلي معدلدلة بخصم التدفقات النقدية المع
المستخدم في  صلياأل ة، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي ذات معدالت فائدة متغيرة . بالنسبة للمطلوبات الماليةأو الخسائر

ي السوق في وقت التعديل. يتم االعتراف بأي تكاليف أو الراهنة السائدة ف ظروفبما يعكس ال رئح أو خسااربأاحتساب 
 رسوم متكبدة على أنها تعديل على القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى الفترة المتبقية لاللتزام المالي المعدل

 األداة.على  ةعن طريق إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي
 

 ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل 
  

  المالية الموجودات
  

المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة  تقومإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، 
بشكل جوهري. في حالة إن كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية 

)) ٣( ٣ ايضاح (انظرصلي منتهية. ويتم في هذه الحالة إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي من األصل المالي األ
  .واالعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة العادلة

  
إذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض ولم يتم إيقاف االعترف باألصل، 

  .))٧( ٣ ايضاح (انظراألصل باستخدام معدل الفائدة ما قبل التعديل  عندئذ يتم قياس انخفاض قيمة
  

  المطلوبات المالية
  

مختلفة  المعدل لاللتزاموكانت التدفقات النقدية إيقاف االعتراف بالتزام مالي عندما تم تعديل شروطه قامت المجموعة ب
على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. إن الفرق بين  التزام مالي جديد بناءً ب االعترافبشكل جوهري. في هذه الحالة ، تم 

 ضمن األرباح أو الخسائر. إن الثمن المدفوع الذي المدفوع تم االعتراف به والثمنالمطفأ لاللتزام المالي القيمة الدفترية 
 الجديد المعدل.االلتزام المالي  لكذ في بما،  ملةتحمطلوبات م، و تجد، إن واشتمل على موجودات غير مالية محولة

  
عديل على على أنها تإذا لم يكن تعديل التزام مالي اعتبر كإيقاف اعتراف، فقد تم االعتراف بأي تكاليف أو رسوم متكبدة 

دل عن طريق إعادة احتساب مع القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى الفترة المتبقية لاللتزام المالي المعدل
 .األداةى عل ةالفائدة الفعلي

 
  المقاصة   )٥(

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى 
المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونياً بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها النية لتسوية المعامالت على أساس صافي 

  حصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بشكل متزامن.المبلغ، أو لت
  

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب معايير التقارير المالية 
كما في األنشطة التجارية  الدولية، أو عندما تكون المكاسب والخسائر ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة

  .ةللمجموع
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  قياس القيمة العادلة   )٦(

  
ة بين متعتبر القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منتظ

المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة 
 تقوم المجموعة، حيثما أمكن، بقياس القيمةفي ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. 

ً إذا كانت المعاملةاألدواتدرجة في سوق نشط لهذه العادلة لألداة باستخدام أسعار م الخاصة  . يعد السوق نشطا
  بالموجودات أو المطلوبات تتم بصورة متكررة أو قدر كافي لتوفير معلومات عن التسعير بصورة مستمرة.

  
دخالت المفي حالة عدم وجود سعر مدج في سوق نشط، تستخدم المجموعة عندئذ أساليب تقييم تعزز من استخدام 

ي التقييم المتبعة كافة العوامل الت بتشكل أساليالملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة. 
إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند  يضعها المتعاملين في السوق بعين االعتبار عند تسعير معاملة ما.

 تأتارر المعاملة، وهو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو الُمستلم. في حالة االعتراف المبدئي عادة ما يكون سع
المجموعة أن هذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يمكن التحقق من القيمة العادلة في 

لتقييم التي تستخدم البيانات من أسواق سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساس أحد أساليب ا
ً بالقيمة العادلة، معدلة   الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف إلزالةملحوظة فقط، فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئيا

ب على سالمبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بهذا الفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس منا
مدى أعمار األدوات. وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من بيانات سوق ملحوظة أو 

  تاريخ انتهاء المعاملة.
  

في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب، فإن المجموعة تقوم 
واألدوات المالية المملوكة  بسعر العرض وبقياس المطلوبات واألدوات المالية المباعة والغير مملوكة  بقياس الموجودات

  بسعر الطلب.
  

يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتها 
هذه المخاطر على أساس األسعار التي سيتم قبضها من بيع صافي من قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى 

عديالت يتم تخصيص الت المركز المالي المدين أو يتم دفعها لتحويل صافي المركز المالي الدائن المعرضة لمخاطر معينة.
ية في وات فردعلى مستويات تلك المحافظ للموجودات والمطلوبات الفردية على أساس تعديل المخاطر النسبية لكل أد

  المحفظة.
  

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات وصناديق االستثمار وصناديق حقوق الملكية الخاصة أو شركات االستثمار المماثلة 
بناًء على صافي آخر قيمة للموجودات والمعلنة من قبل مدير الصندوق. بالنسبة لالستثمارات األخرى، يتم تحديد تقديرات 

ة العادلة بالرجوع إلى أسعار معامالت سوقية حديثة تشمل استثمارات مماثلة بناًء على التدفقات النقدية معقولة للقيم
  المتوقعة والمخصومة.

  
إن القيمة العادلة المقدرة للودائع تحت الطلب ليست أقل من المبلغ المستحق السداد عند الطلب، مخصوماً من أول تاريخ 

  يمكن فيه طلب سداد المبلغ.
  
قوم المجموعة باالعتراف باالنتقال بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتباراً من نهاية فترة التقرير التي يتم ت

  التغير فيها.
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  انخفاض القيمة  )٧(
  

  ٢٠١٨ يناير ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

القيمة العادلة ب يتم قياسهاعلى األدوات المالية التالية التي ال  خسائر االئتمان المتوقعةمخصصات االعتراف بب بنكالقوم ي
  :خالل األرباح أو الخسائر من
  
  ؛المركزيةاألرصدة لدى البنوك 
 ؛مالية مؤسساتالو نوكبال من مستحقةال مبالغال 
 ؛عكسي شراء إعادة اتفاقيات 
  ؛أدوات الدين المتكونة منالموجودات المالية 
 ؛وسلفيات قروض  
 و ؛صادرةمُ التزامات القروض ال 
 .عقود الضمان المالي المصادرة  
  

  حقوق الملكية.ر انخفاض القيمة على استثمارات ئال يتم االعتراف بخسا
  
الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، باستثناء  بقياس مخصصات المجموعةقوم ت

  شهر: ١٢البنود التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 
 االستثمارات في سندات الدين ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير، و 
 ة األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بهااألدوات المالي 

  .(أ))٥إيضاح (راجع 
 

  
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
  يتم قياس مخصصات خسائر االئتمان باستخدام منهج من ثالث مراحل يعتمد على مدى تدهور الئتمان منذ نشأته:

  
  مالية ، يتمالداة ألزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ل  يوجدحيث ال - األولىالمرحلة 

 . يتم حساب الخسارة االئتمانية المتوقعةخسائر االئتمان المتوقعة لمدة اثني عشر شهرتسجيل مبلغ يساوي 
األدوات ذات األعمار ك لتل التالية. على مدار االثني عشر شهراً  تعثر عن السدادباستخدام احتمالية حدوث 

 في المدة المتبقية من أجل االستحقاق. تعثرشهرا ، يتم استخدام احتمالية ال ١٢ المتبقية التي تقل عن
  ر الحقاً للنشأة ولكنه ال يعتب زيادة كبيرة في مخاطر االئتمانعندما يواجه أحد األدوات المالية  - الثانيةالمرحلة

. وهذا يتطلب حساب خسارة االئتمان المتوقعة بناًء على ٢في المرحلة  منخفض القيمة ، فإنه يتم تضمينه
 ي المتبقي للموجودات المالية.عن السداد على مدى العمر التقدير عثراحتمال الت

  يتم تضمين األدوات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة في هذه المرحلة. على غرار المرحلة - الثالثةالمرحلة 
 .عمر األداةمخصص خسائر االئتمان الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ، يحمل  الثانية

  
  :المتغيرات التالية هي خسائر االئتمان المتوقعةالمدخالت الرئيسية في قياس 

  
 عثر عن السداداحتمالية الت 
  عند التعثر عن السدادخسارة 
 عن السدادالتعرض عند التعثر 
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 مات عموماً من النماذج اإلحصائية والبيانات التاريخية األخرى. يتم تعديلها لتعكس معلومات تطلعية.وتستمد هذه المعل
ي للعوامل غير المتوفرة ف الخسائر االئتمانية المتوقعةعملية مراجعة معقدة لضبط  ، لدى المجموعةباإلضافة إلى ذلك

  النموذج.
  

  تفاصيل هذه المعلمات / المدخالت اإلحصائية هي كما يلي:
  

 هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين. عثرعن السداداحتمال الت 
  للتعرض في تاريخ افتراضي في المستقبل ، مع األخذ في االعتبار تقديراً  السدادد التعثرعن عنعرض التيمثل 

 التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير
 هي تقدير للخسارة الناشئة في الحالة التي يحدث فيها تقصير في وقت معين. ويستند  عثرعن السدادالت عند الخسارة

. تحقة وتلك التي يتوقعها المقرض ، بما في ذلك من تحقيق أي ضماناتإلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المس
 .عثرعن السدادالتالتعرض عند يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من 

 
اً إلى مبدأ االحتمال المرجح. يتم قياسها على النحو عن تقدير خسائر االئتمان استناد خسائر االئتمان المتوقعة هي عبارة

  التالى:
  
 ة حاالت القيمة الحالية لكاف التقرير: على أنهافي تاريخ نخفاض قيمة االئتمان تتعرض ال مودات المالية التى لالموج

المجموعة  بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع منشأةأي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لل(نقص السيولة 
  )؛استالمها

  مة الفرق بين إجمالي القي على أنها: تاريخ التقريرقيمة االئتمان في خفاض التي تعرضت النالموجودات المالية
  مقدرة؛القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الالدفترية و

  :عة القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجمو على أنهاالتزامات القروض التي لم يتم سحبها
  و؛ القرض واستالم التدفقات النقدية التي تتوقعها المجموعة سحب تم في حال

 استردادها.أي مبالغ تتوقع المجموعة  اً عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامليها، ناقص 
  
  

  الموجودات المالية المعاد هيكلتها
 

ال استبدال أصل مالي قائم بآخر جديد نتيجة أي أصل مالي أو في حالشروط الخاصة ب أو تعديل جدولةفي حال إعادة 
تم يلصعوبات مالية، عندها يتم إجراء تقييم لمعرفة ما اذا كان ينبغى إيقاف االعتراف باألصل المالي و تعرض المقترض

  :يالتال اس خسائر االئتمان المتوقعة على النحويق
  
  قدية التدفقات الن استخدام، عندها يتم اف باألصلإيقاف االعترالمتوقعة عادة الهيكلة إعملية  ينتج عنفي حال لم

في حال كانت عملية اعادة  ساب نقص السيولة من األصل القائمالمتوقعة والناشئة عن األصل المالي المعدل في ح
لألصل  القيمة العادلة المتوقعة احتسابيتم إيقاف االعتراف باألصل القائم، عندها،  هاعنالمتوقعة سوف ينتج الهيكلة 

 ألصل المالي القائم في وقت إيقاف االعتراف.ل نهائيةالنقدية التدفقات الالجديد على أنها 
  اف تاريخ إيقاف االعترمن  هتم خصمي والذي األصل المالي القائم هذا المبلغ في حساب نقص السيولة من إدراجيتم

  ي القائم.لألصل المال ةلفائدة الفعليالتقرير باستخدام معدل االمتوقع وحتى تاريخ 
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  ئتمانقيمة اال التي تعرضت النخفاضالموجودات المالية 

  
دوات أالمطفأة والموجودات  موجودات المالية المدرجة بالتكلفبتقدير ما اذا كانت الفي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة 

قد تعرضت لالنخفاض  ،اإليرادات الشاملة األخرى وذمم عقود اإليجار التمويلي المدرجة بالقيمة العادلة من خاللالدين 
 تعرض النخفاض قيمة االئتمان. يكون األصل المالي ")٣يها "الموجودات المالية بالمرحلة (يشار إل في القيمة االئتمانية

تعرض  تشتمل األدلة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. ذي أثر ضار علىوقوع حدث أو أكثر عند 
  التالية: الملحوظةأصل مالي النخفاض قيمة االئتمان على البيانات 

  
 ض المقترض أو المصدر ألزمة مالية كبيرة؛تعر 
 ؛االخالل بأحد العقود، مثل حالة التعثر أو التخلف عن السداد 
 لقرض أو السلفة من قبل المجموعة وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى؛دولة اإعادة ج 
  و؛ أفالس أو إعادة هيكلةن يتعرض المقترض لإلأعندما يصبح من المحتمل 
 .عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة الصعوبات المالية 
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  في بيان المركز المالياالئتمان المتوقعة عرض مخصص خسائر 
  

  يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
  
  للموجودات؛  الدفتريةالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: على أنها استقطاع من إجمالي القيمة  
 ؛اتامات قروض وعقود ضمانات مالية: يتم عرضها بشكل عام على أنها مخصصالتز  
  بيان  فيخسائر صلة األخرى: ال يتم االعتراف بمخصمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامال دينالأدوات

ح يتم اإلفصا ولكنية. القيمة الدفترية لهذه الموجودات هي قيمتها الدفتر ن القيمةأل اً نظر الموحد المركز المالي
 بمخصص الخسائر ويتم االعتراف به ضمن احتياطي القيمة العادلة.

  
  الشطب

  
توقعات معقولة حول استرداد أصل ما بشكل كلي عندما ال تكون هناك  )و كلياأجزئيا (أدوات الدين يتم شطب القروض و

لدى المقترض موجودات أو مصادر دخل يمكن  تكون هذه الحالة عندما تقرر المجموعة أنه ال يوجدعموما أو جزئي. و
  أن تنتج تدفقات نقدية كافية السترداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم لكل أصل على حدة.

  
في بيان األرباح أو الخسائر. يمكن أن تظل  صافي انخفاض القيمةضمن  سابقايتم إدراج استردادات المبالغ المشطوبة 

باإلجراءات المتبعة في المجموعة السترداد  االلتزاممن أجل  حصيلمالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التالموجودات ال
  المبالغ المستحقة.

  
  متطلبات مخصص مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

  
 ً  ٢٠١٨/CBUAE/BSD /٤٥٨رقم الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة لتعميم من ا ٤-٦للبند رقم وفقا

عام مجتمعين أكبر من مخصص انخفاض المخصص الخاص والمخصص ال، إذا كان مجموع ٢٠١٨ابريل  ٣٠المؤرخ 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإنه يجب تحويل الفرق إلى "احتياطي  ٩القيمة المحتسب بموجب المعيار رقم 

ليه الفرق ما ينتمي إاحتياطي انخفاض القيمة إلى  تخفيضا يجب من األرباح المحتجزة. كم مباشرانخفاض القيمة" بشكل 
  .ان احتياطي انخفاض القيمة غير متاح للتوزيع على المساهمينفي مخصص خاص ومخصص عام / جماعي. 
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  ٢٠١٨يناير  ١السياسة قبل 
  

يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة، لتحديد فيما إذا كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض 
خفيض قيمة الموجودات المالية قيمة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم ت

ً لالعتراف المبدئي للموجودات وأن لهذه الخسائر تأثيراً على  عند وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحقا
  التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن تقديرها بصورة موثوقة. 

  
لصعوبات المالية المؤثرة للمقترض أو الُمصدر، أو يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية، ا

التوقف أو التأخر في السداد من قبل المقترض، أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل المجموعة بناء على 
في ظل ظروف أخرى، أو مؤشرات على أن المقترض أو الُمصدر سوف  االعتبارشروط لم تكن المجموعة لتأخذها في 

إفالسه، أو زوال سوق نشط لألداة، أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات يشهر 
المرتبطة بحاالت التوقف عن السداد  االقتصاديةالسلبية في مدفوعات المقترض أو الُمصدر في المجموعة، أو الظروف 

وراق مالية لحقوق الملكية، يعتبر االنخفاض الكبير أو في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالستثمار في أ
  المطول في قيمها العادلة عن تكلفتها، دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

  
 ها لالستحقاقة المحتفظ بللقروض والسلفيات واألدوات االستثماريتضع المجموعة في االعتبار الدليل على انخفاض القيمة 

رة جماعية. ويتم تقييم كافة األصول الهامة بشكل منفصل بحيث يتم إجراء تقييم لكل ولألصول بصو حدةلكل أصل على 
، لتحديد انخفاض القيمة لألصول التي لم يحدد قيمة انخفاض لها، يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد وجود حدةأصل على 

خفاض  تكون هامة بشكل فردي، لتحديد انأي انخفاض في القيمة قد يكون حدث ولم يتم تحديده. يتم تقييم األصول التي ال
  القيمة، بصورة جماعية عن طريق تجميع األصول المالية ذات سمات مخاطر مماثلة.

  
تستخدم المجموعة أثناء تقييم انخفاض القيمة الجماعي المعايير المحاسبية إلعداد التقارير المالية وتوجيهات مصرف 

نماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاهات التاريخية الحتمالية التوقف عن السداد، اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو ال
وف كانت الظر إذاووقت تحصيل االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبد والذي يتم تعديله وفقا لتقدير االدارة حول ما 

ة. ويتم تشير إليه النماذج التاريخي مما أقلاالقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو 
مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت الخسائر وتوقيت االسترداد المستقبلي المتوقع بصورة منتظمة مع النتائج 

  الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.
  

لحالية بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة ا يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المرحلة بالتكلفة المطفأة،
للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي. يتم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد، وينعكس ذلك في حساب مخصصات انخفاض القيمة لمثل هذه الموجودات المالية. في حال وقوع أحداث 
الحقة تتسبب في خفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح 

  أو الخسائر الموحد.
  

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، من خالل إعادة تصنف الخسائر المتراكمة في 
ألرباح أو الخسائر. يمثل المبلغ المعاد تصنيفه الفرق بين تكلفة االستحواذ (صافياً من سداد احتياطي القيمة العادلة إلى ا

أي دفعات من المبلغ األصلي واإلطفاء) وبين القيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة معترف بها 
ة لسندات الدين المتاحة للبيع وكان من الممكن ربط قيمة سابقاً في األرباح أو الخسائر. في حال وقوع زيادة القيمة العادل

الزيادة بشكل موضوعي بحدث يقع بعد أن تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، وبعد ذلك يتم عكس خسائر انخفاض 
النسبة الخسائر بخسائر انخفاض القيمة المعترف بها ضمن األرباح أو  ألرباح أو الخسائر. وال يتم عكسالقيمة من خالل ا
  ات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، من خالل األرباح أو الخسائر.دلالستثمار في سن
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  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ج(

  
  (تابع) انخفاض القيمة  )٧(
  

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١السياسة قبل 
  

يتم قياس خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والمسجلة بالتكلفة، نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتها 
العادلة بصورة موثوقة، بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

ائد الحالي في السوق لموجودات مالية مماثلة نظرا لعدم امكانية قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة. مخصومة بمعدل الع
  إن مثل هذه الخسائر في انخفاض القيمة ال يتم عكسها. 

  

  النقد وما يعادله  )د(
  

ة لدى لمركزية وأرصدلغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة لدى المصارف ا
المصارف والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر، والتي تتعرض لمخاطر غير هامة 

  للتغيرات في القيمة العادلة، وتُستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل. 
  

  دها بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد. يمثل النقد وما يعادله موجودات مالية غير مشتقة يتم قي
  

  المصارف والمؤسسات المالية مستحقة منأرصدة   (هـ)
  

  بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة. درجةتتمثل بالموجودات المالية غير المشتقة الم
  

  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )و(
  

غرض البيع على المدى القريب أو بصورة رئيسية بعليها المجموعة  ستحوذمالية توراق تتمثل هذه االستثمارات بأ
لموجودات ااالعتراف مبدئياً بهذه يتم  .البيعتم إدارتها معاً لتحقيق ربح قصير األجل أو تاالحتفاظ بها كجزء محفظة التي 

جزء جميع التغيرات في القيم العادلة كاالعتراف بن المركز المالي الموحد. يتم ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في بيا
 .األرباح أو الخسائرمن 

 

  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي  )ز(
  

ال يتم االعتراف بالموجودات التي يتم شرائها بشكل متزامن مع االلتزام بإعادة بيعها في وقت محدد في المستقبل. يتم 
دفوعة إلى الطرف المقابل في هذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز المالي الموحد. عرض المبالغ الم

، ويتم تحميلها يالعكس ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كفائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء
  قة معدل الفائدة الفعلي. على بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طري

  

  القروض والسلفيات   )ح(
  

  ٢٠١٨ يناير ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

  يتضمن بند "القروض والسلفيات" في بيان المركز المالي ما يلي:
  

 بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة اإل ً افية ضالقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ ويتم قياسها مبدئيا
 و قياسها الحقاً بتكلفها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ مالمباشرة ويت

  التمويل المدينة اتإيجارذمم عقود 
  

تتمثل القروض والسلفيات بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط 
  أو على المدى القريب.  والتي ال تنوي المجموعة بيعها مباشرة

   



        

٣٧  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)القروض والسلفيات   )ح(

  
  (تابع) ٢٠١٨ يناير ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

  
فة مخاطر وامتيازات ملكية األصل عندما تكون المجموعة طرف مؤجر في عقد إيجار يتم بموجبه بصورة فعلية نقل كا

للمستأجر، يتم تصنيف هذه الترتيبات كعقود تأجير تمويلية ويتم االعتراف بالذمم المدينة التي تساوي صافي االستثمار 
  في اإليجارات ويتم عرضها ضمن القروض والسلفيات. 

  
جوهر العقد، كما تقوم بتقييم إذا ما كان استيفاء  عند تحديد إذا ما كانت العقود إيجارية أم ال، تقوم المجموعة بالتحقق من

  شروط العقد معتمداً على استخدام األصول أو األصل المحدد وتضمن العقد على حق استخدام هذه األصول.
  

هذه القروض والسلفيات إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عندما يتم بيع القرض أو ب ايقاف االعترافيتم 
  شطبه.

  
  ٢٠١٨يناير  ١لسياسة المطبقة قبل ا

  
فظ بها والتي لم يتم تصنيفها كمحت المجموعةالقروض والسلفيات على القروض والسلفيات الناشئة من قبل  بند شتملي

 لغرض المتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالقروض والسلفيات عند تقديم المبلغ النقدي للمقترض. ويتم
عتراف بها إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عند بيع القروض أو شطبها. هذا ويتم االعتراف بها اال ايقاف

مبدئياً بالقيمة العادلة (وهو السعر المبدئي عند تنفيذ العملية) زائداً التكاليف المباشرة للمعاملة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة 
التحوط  التي يتم ادلة الفعالة إلدارة المخاطر، المعدل لتحوطات القيمة العةائدة الفعليالمطفأة باستخدام طريقة معدل الف

  منها، صافي من الفوائد المعلقة ومخصصات انخفاض القيمة.
  

تتضمن القروض والسلفيات عمليات التمويل المباشر المقدم للعمالء مثل السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان 
  يات عقود اإليجار التمويلي والسندات التجارية. والقروض ألجل ومديون

  
  التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية  )ط(

  
بمزاولة أعمال مصرفية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة  المجموعةقوم ت

  مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة. 
  

  التعريفات  )١(
  

  اإلجارة
 

  تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتهية بالتمليك.
  

تمويل اإلجارة هو عبارة عن اتفاقية تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبها بتأجير أو بناء أصل ما بناًء على طلب العميل 
 إلجارة عند نقل(المستأجر) ووعد منه باستئجار الموجودات لفترة زمنية محددة مقابل دفعات إيجار محددة. يمكن إنهاء ا

ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة اإليجار. كما تقوم المجموعة بتحويل جميع المخاطر والمنافع الفعلية المتعلقة 
بملكية األصل المؤّجر إلى المستأجر. يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة 

  اإليجار.
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  المرابحة

اح بالمرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األر
بعد خصم التكلفة. تقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً 
لشروط وظروف معينة. يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم االعتراف بهذه اإليرادات عند استحقاقها 

  بح الفعلي على الرصيد غير المسدد.على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الر
  

  المضاربة
المضاربة هي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم المال (رب المال) ويقوم الطرف 
اآلخر (المضارب) باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً لحصص 

التي تم االتفاق عليها مسبقاً في العقد. يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من  األرباح
شروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال. يتم االعتراف باإليرادات على أساس النتائج المتوقعة 

واسطة المضارب، وفي حال كانت المجموعة هي رب المال يتم تحميل الخسائر المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع ب
  على بيان الدخل الموحد للمجموعة عند تكبدها.

  
  الوكالة

الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) بتقديم مبلغ معين من المال 
وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معينة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ للوسيط (الوكيل) الذي يستثمره 

المستثمر). يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من أحكام وشروط عقد 
  الوكالة. يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.

  
يتم تسجيل اإليرادات المقدرة من عقد الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي طوال الفترة، وتعّدل باإليرادات الفعلية عند 

  تحصيلها. ويتم احتساب الخسائر عند تكبدها.
  

  االعتراف باإليرادات  )٢(
  

  اإلجارة 
يصبح تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه بناًء على أدلة يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة حتى 

  معقولة.
  

  المرابحة 
يتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة حتى يصبح تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه بناًء على أدلة 

  معقولة.
  

  المضاربة
حقاق، إذا أمكن تقديرها بشكل موثوق، في ما عدا يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االست

ذلك، يتم االعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان األرباح أو الخسائر 
  الموحد عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.

  
  الوكالة

الستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس ا
  استالمها. ويتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.

   



        

٣٩  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  االستثمارات لغير غرض المتاجرة  )ي(

  
  ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  السياسة المطبقة

  
  في بيان المركز المالي ما يلي: مدرجةالتتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة 

  
  بالقيمة العادلة زائداً التكاليف اإلضافية المباشرة سندات ً الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ التي يتم قياسها مبدئيا

 فأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛للمعاملة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المط
 سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ 
  المصنفة على أنها  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و حقوق الملكيةسندات 
 .االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  
  

سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف باألرباح والخسائر بالنسبة ل
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء البنود التالية التي يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة 

  قاسة بالتكلفة المطفأة:لموجودات المالية المل االعتراف بهاالتي يتم 
 إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  
 خسائر االئتمان المتوقعة والمبالغ المعكوسة؛ و  
 .أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  
  
ح بارألاف تصنيدة عار، تتم إلخسائح أو ابارألل اخالن لة مدلعاابالقيمة م إيقاف االعتراف بسندات الدين المقاسة ما يتدعن

  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.بها سابقاً رف لمعتاکمة رالمتر الخسائأو ا
  

وق حقأدوات في لبعض االستثمارات لة دلعاالقيمة افي عرض تغيرات اإليرادات الشاملة األخرى عة ولمجماختارت ا
ى حدة على أساس كل أداة علهذا االختيار بشكل نهائي غير قابل للتغييريتم  ر المحتفظ بها لغرض المتاجرة.غيالملكية 

 رافالعتاألرباح أو الخسائر، وال يتم الی دوات إلتلك األر لخسائح أو ابارألف اتصنيدة عاتتم إال عند االعتراف المبدئي. 
ضمن األرباح أو الخسائر، ما لم بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 

تكن تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. 
يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد 

  مار.االستث
  

  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل 
  

 أدوات( خرىلة من خالل اإليرادات الشاملة األمالية بالقيمة العادموجودات تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة 
شرة ايتم االعتراف بها مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف اإلضافية للمعامالت المنسوبة مبالتي ، دين وحقوق ملكية)

، تضمنت االستثمارات لغير غرض المتاجرة موجودات مالية متاحة للبيع (أدوات ٢٠١٨يناير  ١قبل  إلى االستحواذ.
دين وحقوق ملكية) يتم االعتراف بها مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا التكاليف االضافية للمعامالت المنسوبة مباشرة الى 

   االستحواذ.
  

يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. في حالة االستثمارات التي ال تشكل جزءاً من عالقة الحقاً لالعتراف المبدئي، 
تحوط فعالة، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن يتم إيقاف االعتراف 

القيمة ويتم عند ذلك إدراج األرباح أو الخسائر  نخفاضتعرضت الباالستثمارات، أو إلى أن تعتبر هذه االستثمارات 
ً في  خرى ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة. بالنسبة األشاملة اليرادات االالمتراكمة المعترف بها سابقا

ر غير خسائلالستثمارات التي تشكل جزءاً من عالقة تحوط فعالة للقيمة العادلة، يتم االعتراف مباشرة باألرباح أو ال
المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى حد التغيرات في القيمة العادلة 

  التي يتم التحوط لها.
  

ل باستخدام معدبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى سندات الدين يتم االعتراف بإيرادات الفائدة على 
ن أو الخصومات الناتجة ع الفائدة الفعلية، ويتم احتسابها على مدى األعمار المتوقعة للموجودات المعنية. إن العالوات و/

في علمية احتساب معدالت الفائدة الفعلية الخاصة بها. يتم االعتراف بتوزيعات  تتم مراعاتهاشراء سندات دين استثمارية 
  ن األرباح أو الخسائر عند ثبوت الحق في استالم الدفعات.أرباح أدوات حقوق الملكية ضمن بيا
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع) االستثمارات لغير غرض المتاجرة  )ي(

  
  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١ قبلالسياسة المطبقة 

  
تم معاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كما لو أنها تت األجنبية، الالعم صرفلغرض االعتراف بأرباح وخسائر 

، يتم بيان فروقات الصرف لهذه الموجودات المالية في بيان األرباح أو وعليهمسجلة بالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية. 
  الخسائر الموحد.

  
ياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، بالتكلفة ناقصاً غير المدرجة، عندما ال يمكن قتم بيان االستثمارات في األسهم ي

مخصص انخفاض القيمة. عند إيقاف االعتراف بها الحقاً، يتم االعتراف بأرباح أو خسائر البيع ضمن بيان األرباح أو 
  الخسائر الموحد للسنة.

  
ر مشتقة غي موجوداتق وهي تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقا

ى تاريخ حتفاظ بها حتلدى المجموعة القدرة والنية لال يكونذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق ثابتة 
يتم قيد هذه االستثمارات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعامالت، ويتم قياسها الحقاً االستحقاق. 

  لتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، ناقصاً أي خسائر من انخفاض القيمة.با
  

قد تؤدي عملية بيع أو إعادة تصنيف قيمة استثمارات محتفظ بها لالستحقاق غير هامة بشكل كبير إلى إعادة تصنيف 
ة االستثمارية المالي السنداتالمجموعة من تصنيف  كافة االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق كمتاحة للبيع، كما أنها تعوق

كمحتفظ بها لالستحقاق خالل السنة المالية الحالية والسنتين التاليتين. مع ذلك، لن يؤدي إجراء البيع أو إعادة التصنيف 
  في حالة من الحاالت التالية إلى إعادة التصنيف:

  
سوق للتغيرات في معدالت ال حيث ال يكونمن موعد االستحقاق عمليات البيع أو إعادة التصنيف في وقت قريب جداً   •

  تأثير هام على القيمة العادلة للموجودات المالية؛
عمليات البيع أو إعادة التصنيف التي تتم بعد أن قامت المجموعة بتحصيل المبالغ األصلية للموجودات بصورة   •

  و فعلية؛
ى أحداث فردية غير متكررة تقع خارج سيطرة المجموعة وال يمكن عمليات البيع أو إعادة التصنيف المنسوبة إل  •

  توقعها بصورة معقولة.
  

  العقارات االستثمارية  (ك)
  

يان العقارات الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم بفي ذلك تكاليف المعاملة. يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة، بما 
ي تعكس أوضاع السوق في تاريخ الميزانية العمومية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة االستثمارية بالقيمة العادلة الت

  .الموحدعن التغيرات في القيم العادلة للعقارات االستثمارية عند نشأتها ضمن بيان الدخل 
  

توقع مها بصورة دائمة وال ييتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم إيقاف استخدا
الحصول على أية منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم االعتراف بأي إيرادات أو خسائر من استبعاد أو إيقاف 

  استخدام عقار استثماري ضمن بيان الدخل الموحد للسنة التي يتم فيها إيقاف االستخدام أو االستبعاد.
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  (تابع)مالية الموحدة إيضاحات حول البيانات ال
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  الممتلكات والمعدات  (ل) 

  
  االعتراف والقياس  )١(

باستثناء  ،يتم قياس جميع بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت
ً بالتكلفة ويتم اختبارها لتحديد . يتم األراضي التي تقاس بالقيمة العادلة بيان المشروعات الرأسمالية قيد اإلنجاز مبدئيا

انخفاض القيمة بشكل دوري. يتم تحويل هذه األعمال عند إنجازها إلى البند المناسب من الممتلكات والمعدات ثم يبدأ 
  احتساب االستهالك عليها.

  
على األصل. ويتم االعتراف في البرامج الحاسوبية المشتراة التي تتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ 

  تمثل جزءاً رئيسياً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.
  

يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات االستبعاد 
باني والمعدات ويتم االعتراف بها صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان األرباح أو مع القيمة الدفترية للم

  الخسائر الموحد.
  

تلك ن مالمنافع االقتصادية المستقبلية  تتدفق فقط عندما يكون من المحتمل أن وذلكالالحقة  المصروفاتتتم رسملة 
  ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدها. ةالدوري المصروفاتللمجموعة. يتم إدراج  المصروفات

  
  االستهالك   )٢(

يتم االعتراف باالستهالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 
األعمال الرأسمالية قيد المقدرة لكافة الممتلكات والمعدات. بينما ال يتم احتساب استهالك على األراضي المملوكة و

  اإلنجاز.
  

  المقارنة:والحالية  تيننتاجية المقدرة للموجودات للفترفيما يلي األعمار اإل
  

  سنة ٥٠إلى  ٢٠  مباني وفيالت
  سنوات ٧إلى  ٥  أثاث ومعدات مكتبية

  سنوات ١٠  جرةستأالم المباني تجهيز
  واتسن ١٠  الخزائن اآلمنة

  سنوات ٧إلى  ٣  أنظمة حاسب آلي ومعدات
  سنوات ٣  سيارات

  
  طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة في تاريخ كل تقرير. تتم إعادة تقييم

  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  )٣(

 تتمثل موجودات األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على الموجودات قيد االنشاء بغرض استخدامها في إنتاج أو توريد بضائع
أو خدمات أو ألغراض إدارية ويتم احتسابها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المعترف بها. تتضمن التكلفة كافة 
ً للسياسات المحاسبية للمجموعة. عندما تصبح  التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات المرسملة وفقا

ال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم الموجودات جاهزة لالستخدام، يتم تحويل األعم
    احتساب استهالكها وفقاً لسياسات المجموعة.
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)الممتلكات والمعدات   (ل)

  
  ليةانخفاض قيمة الموجودات غير الما  )٤(

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها المالية (خالف العقارات االستثمارية وموجودات 
الضريبة المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة 

  لتجارية الختبار انخفاض القيمة سنوياً.األصل القابلة لالسترداد. تخضع الشهرة ا
  

بالنسبة الختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية داخلة 
جة تمن االستخدام المستمر، والتي تعد مستقلة بقدر كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات أو الوحدات األخرى المن

للنقد. يتم تخصيص الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال إلى الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة 
  للنقد المتمثلة في المنفعة المتوقعة من عمليات دمج األعمال.

  
صاً تكاليف ستخدمة وقيمته العادلة ناقتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية الم

البيع، أيهما أكبر. ترتكز "القيمة من االستخدام" على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة إلى قيمها الحالية باستخدام 
 ومعدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا األصل أ

  الوحدة المنتجة للنقد. 
  

  يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد.
  

ثر من كلدى المجموعة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها في أ المستخدمة في ادارة أعمالال تحقق الموجودات 
منتجة للنقد على أساس متسق ومعقول وتخضع الختبار الوحدات لنتجة للنقد. يتم تخصيص الموجودات التجارية لم ةوحد

  انخفاض القيمة كجزء من اختبار الوحدات المنتجة للنقد التي تنتمي إليها الموجودات التجارية.
  

ي ا أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألويتم تخصيصه ،ض القيمة ضمن األرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفا
لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على  ثمشهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد، 

  أساس تناسبي.
  

ائر انخفاض سال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خ
القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، صافية من  فيهالقيمة فقط على المدى الذي ال تزيد 

  لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. مااالستهالك واإلطفاء، 
  

  الموجودات غير الملموسة  (م)
  

الزيادة في الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة في تحواذ تتمثل الشهرة التجارية الناتجة عن االس
في الشركة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة  سابقة المستحوذ بها والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية

ة أي حصة غير مسيطرة معترف صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد. إذا كان إجمالي الثمن المحول وقيمل
بها والحصة المحتفظ بها سابقاً المقاسة بالقيمة العادلة أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ 

  عليها في حالة الشراء بسعر مخفض، يتم االعتراف بالفرق مباشرة ضمن بيان الدخل.
  

 التي تم االستحواذ عليها عند دمج والرخصة التجارية هرة التجاريةلغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الش
األعمال إلى كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد، أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد، التي من المتوقع أن تستفيد من 

ها الشهرة التجارية تمثل الدمج. إن كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد، أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المخصص ل
أقل مستوى داخل المنشأة يتم من خالله مراقبة الشهرة التجارية ألغراض اإلدارة الداخلية. تتم مراقبة الشهرة التجارية 

  على مستوى القطاعات التشغيلية. 
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  (تابع)موجودات غير الملموسة ال  (م)

  
 نويبشكل س النخفاض القيمة والرخصة التجاريةيتم إجراء عمليات مراجعة للتحقق من مدى تعرض الشهرة التجارية 

أو بمعدل أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث او التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة. تتم مقارنة 
صاً تكاليف قرة التجارية بالقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناالقيمة الدفترية للشه
  يتم االعتراف فوراً باالنخفاض في القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقاً.البيع، أيهما أعلى. 

  
ة الناتجة عن دمج األعمال. إن تكلفة الموجودات غير الملموس غير الملموسة بخالف الشهرة تشمل موجودات المجموعة

قيمها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم قياس الموجودات  تمثلالموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج األعمال 
ً لالعتراف إدراج  المبدئي، يتم غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. الحقا

  متراكمة.الغير ملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة ودات الموج
  

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما على أنها أعمار إنتاجية محددة أو غير محددة. يتم إطفاء 
 لالنخفاض تعرضها ر اإلنتاجية، ويتم تقييماألعما محددة على مدىالنتاجية اإلعمار األالموجودات غير الملموسة ذات 

في القيمة عند وجود مؤشر يفيد احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة 
ر امحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم األخذ باالعتبالنتاجية اإلعماراألاإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات 

دف تعديل هالتغييرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستخدام المنافع المستقبلية المتضمنة في األصل ب
اإلطفاء  وفاتمصرتم معاملتها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج تفترة أو طريقة اإلطفاء على نحو مناسب، و

  عمار اإلنتاجية المحددة في بيان الدخل الموحد.للموجودات غير الملموسة ذات األ
  

  احتساب اإلطفاء:غرض األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ل فيما يلي
  

  سنة ١٥ – ٧،٥  عمالءلعالقات ا
  سنة ١٥ – ٢،٥  ودائع أساسية

  سنة ٢٠  العالمة التجارية
  

  البيع قيدضمانات   (ن)
  

عقارية وضمانات أخرى لتسوية بعض القروض والسلفيات ويتم قيدها كموجودات محتفظ قد يتم الحصول على ضمانات 
بها للبيع ويتم بيانها ضمن "الموجودات األخرى". يتم تسجيل الموجودات المستحوذة بقيمها العادلة ناقصاً تكاليف البيع 

تاريخ المقايضة. ال يتم احتساب أو بالقيمة الدفترية للقرض (صافية من مخصص انخفاض القيمة)، أيهما أقل، في 
الحق للموجودات المستحوذ عليها إلى القيمة العادلة  تخفيضاالستهالك على الموجودات المحتفظ بها للبيع. يتم قيد أي 

تراف يتم االعيان األرباح أو الخسائر الموحد. ناقصاً تكاليف البيع كخسائر انخفاض قيمة الموجودات، ويدرج ضمن ب
حقة في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه هذه الزيادة خسائر انخفاض القيمة بأي زيادة ال

ات بحذف الضمانات مع المتطلب فيما يتعلقالمتراكمة، ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تتماشى سياسة المجموعة 
  تعمل ضمنها المجموعة.المناطق التي  السارية فيالقانونية ذات العالقة 

  
  تجاريةالوراق األحسابات العمالء والودائع األخرى وو ،والمؤسسات المالية بنوكللالمستحقة رصدة األ  (س)

  
العتراف ويتم ا ،وراق التجارية مطلوبات ماليةاألوالمؤسسات المالية وودائع العمالء و بنوكللالمستحقة تعتبر األرصدة 

ً  بها     ناقصا تكاليف المعامالت، ويتم قياسهم الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. بالقيم العادلة مبدئيا
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  اتفاقيات إعادة الشراء  (ع) 

  
 يانبااللتزام المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ويتم ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المباعة مع 

تم تضمن بيان المركز المالي الموحد. المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب هذه العقود كاتفاقيات إعادة شراء 
تم رة عقد إعادة الشراء، ويويتم قيدها على مدى فت فائدة،معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات 

  تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
  

  القروض ألجل والسندات الثانوية   (ف)
  

تشتمل القروض ألجل والسندات الثانوية على سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم رأس المال بناًء على رغبة حاملها، 
غير عدد األسهم مع التغيرات في القيمة العادلة لألسهم، ويتم تسجيلها كأدوات مالية مركبة. تحدد قيمة بند حقوق ال يت

الملكية من السندات القابلة للتحويل بفائض متحصالت اإلصدار على القيمة الحالية لدفعات األصل والفائدة المستقبلية 
  على مطلوبات مشابهة ال تحمل خيار التحويل.مخصومة باستخدام سعر فائدة السوق المتداولة 

  
 في رلتغيا قيمة رضع ميت، رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة التي يتم تصنيفها لألج بالقروض فيما يتعلق

ي طکإحتيا الخاصة بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى نالئتماا طرمخا في المنسوبة للتغيرات تباولطللم لةدلعاا لقيمةا
في القيمة  مبلغ التغير عرض ان، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاالعتراف المبدئي بااللتزام المالي. عند ائتمان المطلوبات

سيسفر عن أو يُزيد التضارب المحاسبي  االئتمان في اإليرادات الشاملة األخرىالمنسوب إلى مخاطر  لاللتزامالعادلة 
  ذا التقييم باستخدام تحليل االنحدار لمقارنة:يتم إجراء ه في األرباح أو الخسائر.

 مع ؛المتوقعة في القيمة العادلة للمطلوبات المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان التغيرات  
 .تأثير التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لألدوات ذات الصلة على األرباح أو الخسائر  
  
هذه ب إيقاف االعترافعندما يتم  األرباح أو الخسائر لیإ الحقاً تباولطلما نئتماا يطحتياا في المبينة لمبالغا ليوتح ميت ال

  المحتجزة. المطلوبات إلى األرباح ائتمانفي احتياطي  المبيناألدوات، يتم تحويل المبلغ 
  

هي ائر و الخسبالقيمة العادلة من خالل األرباح أخيار التحويل إن القروض ألجل والسندات الثانوية التي ال تنطوي على 
يتم االعتراف بها مبدئياً بقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة، ويتم قياسها الحقاً بتكلفتها المطفأة باستخدام التزامات مالية 

  طريقة معدل الفائدة الفعلي، ويتم تعديلها إلى مدى مخاطر تغيرات القيمة العادلة المتحوط بشأنها.
  

  أسهم خزينة  (ص)
  

أدوات حقوق الملكية الخاصة المستحوذ عليها (أسهم خزينة) من حقوق الملكية ويتم احتسابها على أساس اع يتم استقط
التكلفة المرجح. ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار أو  متوسط

أي فرق بين القيمة الدفترية وثمن الشراء، في حال إعادة إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك. يتم االعتراف ب
اإلصدار، ضمن عالوة إصدار األسهم. في حال توزيع أسهم الخزينة كجزء من إصدار أسهم منحة، يتم تحميل تكلفة 

خصيص ت  يتماألسهم مقابل األرباح المحتجزة. يتم إلغاء حقوق التصويت المتعلقة بأسهم الخزينة للمجموعة وبالتالي ال
  . اأي توزيعات أرباح له

  
  الموجودات االئتمانية  (ق)

  
لبيانات إدراجها ضمن ايتم ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها كأمانات أو بصفة ائتمانية كموجودات للمجموعة، وبالتالي ال 

  المالية الموحدة.
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  برنامج خيارات األسهم  (ر)

  
يتم تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة ويتم االعتراف بالتكلفة في تاريخ منح الخيارات للموظفين ضمن تكاليف 

 تالموظفين، مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية على مدار الفترة الالزمة ليصبح الموظفون مخولون الستخدام هذه الخيارا
بشكل غير مشروط. ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد خيارات األسهم التي يتوقع إيفاء الخدمات 
المشروطة بها. وبذلك يتم االعتراف بتلك المصروفات بشكل نهائي بناءً على عدد خيارات األسهم التي تم الوفاء بالخدمات 

قة بالسوق عند تاريخ انتهاء الصالحية. قد تساهم هذه األسهم في احتساب المشروطة بها وبناًء على شروط أداء غير متعل
  ربحية السهم المخفضة بمجرد اعتبارها كأسهم عادية محتملة.

  
  إيرادات ومصروفات الفائدة  (ش)

  
  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

  
  ةمعدل الفائدة الفعلي

  
"معدل ل يتمثباستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  ضمن األرباح أو الخسائرالفائدة إيرادات ومصروفات ب االعترافيتم 

العمر دى أو المقبوضات على مالنقدية المستقبلية المقدرة  الدفعات خصمالمعدل الذي يتم استخدامه ل في" ةالفائدة الفعلي
  المتوقع لألداة المالية إلى:

  
  أو؛ لألصل الماليالقيمة الدفترية إجمالي 
 المطفأة للمطلوبات المالية.لتكلفة ا  
  

التي تعرضت النخفاض  الناشئة المشتراة أو الموجوداتلألدوات المالية بخالف  ةعند احتساب معدل الفائدة الفعلي
 الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس مراعاة كافة، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع ائتماني

   المتوقعة. خسائر االئتمان
  

ال يتجزأ  اً فوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءتكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المد ةيشمل احتساب سعر الفائدة الفعلي
ودات أو إصدار الموجلحيازة مباشرة  اإلضافية المنسوبة. تشمل تكاليف المعامالت التكاليف ةمن سعر الفائدة الفعلي

  ية.المالية أو المطلوبات المال
  

  القيمة الدفتريةإجمالي التكلفة المطفأة و
  

القيمة التي تم بها قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند  ألصل مالي أو التزام مالي تتمثل فيإن "التكلفة المطفأة" 
ً  االعتراف المبدئي فائدة تخدام طريقة الالمتراكم باس اً اإلطفاءأو ناقص اً ، زائدالمبالغ المسددة من المبلغ األصلي ناقصا

خصص فيتم تعديلها مقابل أي م بالنسبة للموجودات الماليةو، القيمة المبدئية والقيمة المستحقةفرق بين ألي الفعلية 
  ).٢٠١٨يناير  ١(أو مخصص انخفاض القيمة قبل  االئتمان المتوقعةخسائر ل

  
خسائر لص أي مخص ه مقابلالمالي قبل تعديل لألصلأة التكلفة المطف فيالمالي"  لألصل"إجمالي القيمة الدفترية يتمثل 

  .االئتمان المتوقعة
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  الفائدة فاتاحتساب إيرادات ومصرو

  
 اللتزاماالمالي أو  باألصلالمبدئي  االعترافالمالي عند  االلتزامالمالي أو  لألصل ةيتم احتساب معدل الفائدة الفعلي

لألصل  القيمة الدفتريةإجمالي على  ة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعليالفائدةالمالي. عند احتساب إيرادات ومصروفات 
 ةالفعلي معدل الفائدة يتم تعديل. لاللتزامالتكلفة المطفأة  على) أو النخفاض ائتماني تعرض يكون األصل قد(عندما ال 

ي أسعار الفائدة ف غيراتبشكل دوري لتعكس الت لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرةنتيجة إلعادة تقييم التدفقات النقدية 
ً  تميفي السوق.  إطفاء  فيهبدأ يالتاريخ الذي  تحوط القيمة العادلة فييالت تعدمقابل  ةمعدل الفائدة الفعلي تعديل أيضا

  تعديل التحوط.
  

  ).٧(ج) ( ٣ توقيت تعرض الموجودات المالية لالنخفاض االئتماني، راجع اإليضاح لحو تمعلوما لمزيد من
  
  عرضال
  

ات الشاملة اح أو الخسائر واإليراداألربفي بيان  الواردةالمحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  الفائدةإيرادات  تتضمن
  ما يلي: األخرى

 ؛لمالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات ا  
  ؛بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالفائدة على أدوات الدين المقاسة 
  تحوطات التدفقات النقديةصنفة ضمن حوط المؤهلة المي مشتقات التتغيرات القيمة العادلة فمن الجزء الفعال 

 على إيرادات وط بشأنهاالمتح، في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية لفائدةلللتغيرات في التدفقات النقدية 
 ؛ والفائدةمصروفات  أو

  طر تحوطات القيمة العادلة لمخاصنفة ضمن المتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة من الجزء الفعال
  سعر الفائدة.

  
  ما يلي: األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىالواردة في بيان  مصروفات الفائدةتتضمن 

 ؛لمالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالمطلوبات ا  
 رللتغي يةدلنقا تفقادلتا اتطوتحصنفة ضمن الم لةؤهلما وطلتحا تمشتقا في لةدلعاا لقيمةا راتتغي نم للفعاا زءلجا 

 أو راداتيإ علی المتحوط بشأنها يةدلنقا تفقادلتا فيها رثؤت لتيا رةلفتا سنف في، للفائدة يةدلنقا تفقادلتا في
  الفائدة؛ و تفارومص

  طر تحوطات القيمة العادلة لمخاصنفة ضمن المتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة من الجزء الفعال
  سعر الفائدة.

  
 راداتکإي رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا تباولطلموا وداتجولما تفارومصو راداتيإ بيان ميت

  .رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا دواتألا نم فائدة أو مصروفات فائدة
   



        

٤٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)سات المحاسبية الهامة السيا  ٣

  
  (تابع) إيرادات ومصروفات الفائدة  (ش)

  
  ٢٠١٨يناير  ١ قبلالسياسة المطبقة 

  
. ةعليفضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة ال الفائدةيتم االعتراف بإيرادات ومصروفات 

، المقبوضات أو المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خصماستخدامه ل المعدل الذي يتمفي  ةيتمثل معدل الفائدة الفعلي
خالل األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألدوات المالية أو، حيثما يكون مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية 

ذ موعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخ، تقوم المجعند احتساب معدل الفائدة الفعلي أو المطلوبات المالية، أيهما أقصر.
باالعتبار كافة الشروط التعاقدية الخاصة باألدوات المالية باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية. تتضمن عملية االحتساب 

المالية، بما  داةلأل ةال يتجزأ من معدل الفائدة الفعليكافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة التي تشكل جزءاً 
في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى. تتمثل تكاليف المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة 

  بشكل مباشر إلى استحواذ أو إلصدار موجودات أو مطلوبات مالية.
  

  وحد ما يلي:في بيان األرباح أو الخسائر الم مدرجةال الفائدة ومصروفاتتتضمن إيرادات 
  
 ةعلى الموجودات أو المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي الفائدة.  
 ةعلى االستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الفعلي الفائدة.  
 والجزء ةل الفائدة الفعليعلى السندات المحتفظ بها لغرض المتاجرة واألدوات المالية المشتقة على أساس معد الفائدة ،

ر ضمن تحوطات التدفقات النقدية من التغي في مشتقات التحوط المؤهلة المصنفةالقيمة العادلة من تغيرات  الفعال
 أو لى إيراداتعبشأنها متحوط النقدية التدفقات ال التي تؤثر فيها للفائدة، في نفس الفترةفي التدفقات النقدية 
  ومصروفات الفائدة؛ 

 مخاطر لضمن تحوطات القيمة العادلة  في مشتقات التحوط المؤهلة المصنفة القيمة العادلة الفعال من تغيراتزء الج
 الفائدة. سعر

  
  اإليرادات من أنشطة التمويل اإلسالمي  (ت)

  
  على مدى فترة عقد اإليجار. التناسب الزمنييتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس 

  
تم ي على مدى فترة العقد حسب المبلغ األصلي المتبقي. التناسب الزمنيعلى أساس  المرابحةات يتم االعتراف بإيراد

النتائج المتوقعة المعدلة مقابل النتائج الفعلية عند التوزيع من قبل المضارب.  االعتراف بإيرادات المضاربة على أساس
  دها ضمن بيان الدخل الموحد للمجموعة.عند تكب في حال كانت المجموعة هي رب المال، يتم تحميل الخسائر

  
  حصة المودعين من األرباح  (ث)

  
األرباح المستحقة على اإليداعات المقبولة من قبل البنوك والعمالء في شكل ودائع في تتمثل حصة المودعين من األرباح 

 ذه المبالغ وفقاً لشروطوكالة ومضاربة معترف بها كمصروفات ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم احتساب ه
  وأحكام ودائع الوكالة وطبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

   



        

٤٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  الرسوم والعموالتإيرادات ومصروفات   (خ)

  
المتنوعة التي تقدمها إلى عمالئها. إن المعالجة  تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات

ُ لذلك يتم االعتراف  المحاسبية للرسوم والعموالت تعتمد على األغراض التي يتم من أجلها تحصيل الرسوم. ووفقا
  باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم احتساب إيرادات الرسوم والعموالت كما يلي:

  
 إليرادات التي يتم الحصول عليها من تقديم الخدمات أثناء تقديم هذه الخدمات؛يتم االعتراف با  
  يتم االعتراف بالفوائد التي يتم الحصول عليها نتيجة تنفيذ أعمال هامة، كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل؛  
 ائدة الية كتعديل لمعدل الفيتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لألداة الم

  . "فوائدالإيرادات "ويتم قيدها ضمن  ةالفعلي
  

زئي في بشكل جللمجموعة  الموحدةفي البيانات المالية ما أداة مالية الذي ينشأ عنه االعتراف بعميل الالتعاقد مع  يتمقد 
من المعايير  ١٥رقم  المعيار في إطار وبشكل جزئيمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩رقم  المعيار إطار

الدولية إلعداد  معاييرالمن  ٩ق المعيار رقم يتطبب أوالً  المجموعة تقوم، الحالةذه الدولية إلعداد التقارير المالية. في ه
لية، ثم تقوم الدولية إلعداد التقارير الما معاييرالمن  ٩المعيار رقم  الجزء الذي تم في إطارفصل وقياس التقارير المالية ل

  الدولية إلعداد التقارير المالية على الجزء المتبقي. معاييرالمن  ١٥المعيار رقم بتطبيق 
  

بمجرد  كمصروفاتتتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلها 
  .تلقي الخدمات

  
  الزكاة  (ذ)

  
ً ألحكام الشريعة األعمال المصر تستحق الزكاة عن فية اإلسالمية التي تزاولها المجموعة بالنيابة عن مساهميها وفقا

اإلسالمية والمعتمدة من قبل لجنة الرقابة الشرعية. قامت المجموعة بتفويض لجنة الزكاة لتقديم توصيات بشأن توزيع 
  الزكاة.

  
  االستثمار والمشتقات / خسائرصافي إيرادات  (ض)

  
ت االستثمار والمشتقات المتعلقة باألرباح والخسائر المحققة وغير المحققة لالستثمارات بالقيمة يشتمل صافي إيرادا

العادلة من خالل األرباح والخسائر، والمشتقات واألرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المحتفظ بها لغير غرض 
ثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو المتاجرة وإيرادات توزيعات األرباح. إن صافي أرباح أو خسائر االست

  الخسائر والمشتقات يتضمن صافي إيرادات المتاجرة وصافي اإليرادات الناتجة من االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة. 
  

ن خالل لة مالمالية بالقيمة العادللموجودات يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة 
ويتم قيدها في احتياطي القيمة العادلة باستثناء خسائر ، ن بيان اإليرادات الشاملة األخرىضم اإليرادات الشاملة األخرى،
 منية وخسائر صرف العمالت األجنب وأرباح ةالمحتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي االئتمان المتوقعة، والفائدة

ستثمار، م بيع أو تحقيق االي يتم االعتراف بها مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. عندما يتالموجودات المالية الت
ً تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المعترف بها ت ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة إلى بيان  سابقا

  .في حال أدوات الدين األرباح أو الخسائر الموحد
  

التكلفة بوأدوات  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىأدوات لغير غرض المتاجرة على  االستثماراتمل تشت
  .المطفأة

  
تحتفظ المجموعة أيضاً باستثمارات في موجودات مصدرة في دول ذات أسعار فائدة سلبية. تقوم المجموعة باإلفصاح 

  ).٣١على نحو يعكس جوهر المعاملة االقتصادي (إيضاح ت عن الفائدة المدفوعة على هذه الموجودا
  

م بيعها أو تحقيقها، إذا ت ،قترب موعد استحقاقها بطريقة اعتيادية. ومع ذلكي لم التي بالتكلفة المطفأةال يتم بيع االستثمارات 
  يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عنها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

  الحصول على تلك التوزيعات.في حق الم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت يت



        

٤٩  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  العمالت األجنبية  )أأ(

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )١(

ً ألسعار الصرف يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى  العملة التشغيلية المعتمدة لدى منشآت المجموعة، وفقا
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى السائدة بتاريخ تلك المعامالت. 

نود صرف العمالت األجنبية من الب العملة الرسمية وفقاً لسعر الصرف الفوري في ذلك التاريخ. تتمثل أرباح أو خسائر
المالية في الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية الفترة، المعدلة لبيان الفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل 

  وفقاً لسعر الصرف في نهاية الفترة. محولةالالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية بين الفترة، و
  

موجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً يتم تحويل ال
تي يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية الي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذ

  ت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمال
  

يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر. يتم 
  رى.االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية ضمن اإليرادات الشاملة األخ

  
  حقوق الملكية من خالل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. أدوات / أدوات الملكية الُمتاحة للبيع -
 و ؛المطلوبات المالية المصنفة على أنها تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية إلى مدى فعالية التحوط -
  .تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى مدى فاعلية التحوط -
  

  العمليات الخارجية   )٢(
ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز 
الرئيسي، حيث أنها مستقلة مالياً وتشغيلياً عن المركز الرئيسي. يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى 

تي، وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية وفقاً الدرهم اإلمارا
لمتوسط أسعار الصرف، كما هو مناسب، بتاريخ المعامالت. ويتم بيان فروق الصرف (بما في ذلك معامالت تحوط لهذه 

تتاحية بصورة مباشرة ضمن بند احتياطي تحويل العمالت االستثمارات) الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات االف
  األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى.

  
عند استبعاد عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل 

الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر من  العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو
االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية 

  مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة. 
  

ون هناك نية أو احتمال في المستقبل المنظور لتسوية بند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى عملية عندما ال تك
خارجية، فمن ثم تعتبر فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار في العملية 

األخرى؛ كما يتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت ضمن  الخارجية ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة
  حقوق الملكية.

  
  خارجيةال الدخل ضريبةمصروفات   )بأ(

  
تتألف مصروفات ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم االعتراف بمصروفات ضريبة الدخل ضمن األرباح 

ف بها بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة أو الخسائر باستثناء إلى مدى ارتباطها ببنود تم االعترا
  األخرى.

  
يتم احتساب الضريبة الحالية وفقاً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيها المجموعة أعمالها، ويتم االعتراف بها 

عة ة المستحقة على اإليرادات الخاضضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تتمثل الضريبة الحالية بالضريبة المتوقع
للضريبة للسنة، وذلك باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري بتاريخ التقرير، وأي تعديالت على 

  الضريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة.
  



        

٥٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  ابع)(تالسياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع)خارجية ال ضريبة الدخلمصروفات   )بأ(

  
يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير 

التالية:  ةالمالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. وال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة في حالة الفروقات المؤقت
االعتراف المبدئي للشهرة التجارية واالعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة غير تلك التي لها عالقة 
بدمج األعمال والتي ليس لها تأثير على المحاسبة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة، أو الفروقات الناتجة عن 

لضرائب يتم احتساب الى انعكاسه في المستقبل القريب. إلى الحد الذي قد ال يؤدي إاالستثمارات في الشركات التابعة 
المؤجلة وفقاً لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقها على الفترة عندما يتم تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات، وذلك 

  على أساس القوانين المعمول بها في تاريخ التقرير.
  

ت الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل فيه أن تكون األرباح الضريبية المستقبلية متاحة يتم االعتراف بموجودا
لالستخدام مقابل تلك الموجودات. يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ التقرير، ويتم 

مح باستخدام جزء أو كل موجودات الضرائب تخفيضها إلى الحد الذي ال يحتمل أن يكون هنالك أرباح ضريبية كافية تس
  المؤجلة.

  
يعكس قياس الضريبة المؤجلة النتائج الضريبة التي تنتج عن الطريقة التي تتوقع المجموعة من خاللها استرداد أو تسوية 

  القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها في تاريخ التقرير.
  

يبية وما إذا كان من المحتمل أن تسحق الضرائب اإلضافية والفائدة، عند تأخذ المجموعة بعين االعتبار التعرضات الضر
تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يعتمد ذلك التقييم على التقديرات واالفتراضات كما أنه يتضمن مجموعة 

ؤدي إلى قيام المجموعة بتغير من األحكام الخاصة باألحداث المستقبلية. من الممكن توافر معلومات جديدة والتي قد ت
ى مصروفات علأن تؤثر التغيرات في مطلوبات الضريبة  من شأنحكمها فيما يتعلق بكفاية مطلوبات الضريبة الحالية. 

  الضريبة في الفترة التي يتم فيها تحديد قيمة الضرائب.
  
  األدوات المالية المشتقة والتحوط  )ج(أ

  
تم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع تسجيل تكلفة المعامالت مباشرة في بيان األرباح أو يتم االعتراف مبدئياً بالمشتقات وي

جة عن قياس الناتالقيمة العادلة لألرباح أو الخسائر غير المحققة في القيمة العادلة لألداة المشتقة  الخسائر الموحد. تتمثل
  نماذج تدفقات نقدية مخصومة. فيبشكل رئيسي  تتمثلاستخدام طرق تقييم  سعار السوق أووفقاً ألالمشتقة األداة 

  
تستند طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات مشتقة محتفظ بها للمتاجرة 

عن  اتجةاألرباح والخسائر الن بكافةكأدوات تحوط، وإن كانت كذلك، يتم التحوط لطبيعة المخاطر. يتم االعتراف  أو
التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المحتفظ بها للمتاجرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. عندما يتم 

) كعقود تحوط للقيمة العادلة لتغطية التعرض ١تصنيف األدوات المشتقة كعقود تحوط، تقوم المجموعة بتصنيفها إما: (
) عقود تحوط تدفقات نقدية لتغطية التعرض ٢لة لموجودات أو لمطلوبات معترف بها  (إلى مخاطر التغير في القيمة العاد

إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية التي تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف 
ثل عقود تحوط التدفقات النقدية. ) عقود تحوط صافي االستثمار التي يتم احتسابهما م٣بها أو معاملة مرجحة الحدوث (

يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية بشرط أن تستوفي 
  المعايير المعنية.
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  المشتقات الضمنية

  
  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

  
المشتقات في الترتيبات التعاقدية األخرى (العقد األساسي). تقوم المجموعة باحتساب المشتقات الضمنية  تضمينقد يتم 

  :بصورة منفصلة عن العقد الرئيسي عندما
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ ٩صل في إطار المعيار رقم ال يمثل العقد الرئيسي أ  
 ال يكون العقد الرئيسي مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛  
 تعريف األداة المشتقة في حال كانت مدرجة ضمن عقد منفصل؛ ومع شروط المشتقات الضمنية  تتطابق  
 قتصادية للمشتقات الضمنية بشكل وثيق بالسمات والمخاطر االقتصادية للعقد ال ترتبط السمات والمخاطر اال

  الرئيسي.
  

يتم قياس المشتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بكافة تغيرات القيمة العادلة ضمن األرباح أو 
ة تحوط لالستثمار. يتم عرض المشتقات الخسائر ما لم تكن تشكل جزء من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالق

  الضمنية المنفصلة في بيان المركز المالي مع العقد الرئيسي.
  

  ٢٠١٨يناير  ١ قبلالسياسة المطبقة 
  

قد يتم دمج المشتقات في الترتيبات التعاقدية األخرى (العقد األساسي). تقوم المجموعة باحتساب المشتقات الضمنية 
لرئيسي عندما يكون العقد الرئيسي غير مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بصورة منفصلة عن العقد ا

وإن شروط المشتقات الضمنية تتطابق مع تعريف المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل، كما أن مخاطر المشتقات 
قات مخاطر العقد األساسي. يتم قياس المشتالضمنية وسماتها االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية و

الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة جميع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تشكل 
هذه المشتقات جزءاً من تدفقات نقدية مؤهلة أو صافي عالقة تحوط الستثمار، ويتم عرضها بصورة منفصلة عن العقد 

  ساسي ضمن بيان المركز المالي الموحد.األ
  

  المحاسبة الخاصة بالتحوط
  

تهدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط، بما في ذلك أهداف واستراتيجية 
  تمرة.بصورة مسإدارة المخاطر، في بداية التحوط. كما تقتضي السياسة توثيق تقييم فاعلية التحوط، في البداية و

  
تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة 
التحوط ذات فاعلية عالية في مقابلة التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية المتحوط 

تعلق . تقوم المجموعة بتقييم تحوط التدفقات النقدية لمعاملة متوقعة، فيما ية التي تم فيها تصنيف التحوطلفتربشأنها خالل ا
باحتمال حدوث المعاملة بصورة كبيرة كما يجب أن توضح المعاملة التعرض إلى التغيرات في التدفقات النقدية والتي قد 

  تؤثر في النهاية على األرباح أو الخسائر. 
  

  قيمة العادلة تحوط ال
  

اح أو خسائر أية أرببفيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، يتم على الفور االعتراف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
ذلك باإلضافة و المتحوط بشأنهمن إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة، والتغيرات ذات الصلة في القيمة العادلة للبند 

ف بمحاسبة يتم إيقاف االعترا. المتحوط بشأنهاالمنسوب إلى المخاطر  بشأنهوط حتات في القيمة العادلة للبند المإلى التغير
التحوط عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو يتم انهاؤها أو االستفادة منها أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط. إال 

ى طرف مقابل مركزي من قبل الطرفين بموجب القوانين واللوائح دون تغيرات في أنه في حال تجديد األداة المشتقة إل
شروطها باستثناء الشروط الضرورية للتجديد، عندئِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتهية أو تم إنهاؤها. فيما يتعلق بأية تسوية 

ائر لية له، يتم إطفاؤها في بيان األرباح أو الخس، الذي تم استخدام معدل الفائدة الفعالمتحوط بشأنهحتى هذه الفترة للبند 
  الموحد كجزء من إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلية للبند المتحوط له على مدى عمره المتبقي.
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  تحوط التدفقات النقدية

  
عندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تحوط في التحوط من التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة 
مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بها والتي يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسارة، يتم االعتراف بالجزء 

غيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانها ضمن احتياطي التحوط في الفعال من الت
مشتقات ضمن األرباح أو حقوق الملكية. يتم مباشرةً االعتراف بالجزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لل

ت الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل تم إعادة تصنيف المبلغ المعترف به ضمن اإليراداتالخسائر. 
إلعادة التصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر وبنفس االتجاه 

لتحوط ي حال لم تعد أداة افي بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى. يتم مستقبالً إيقاف محاسبة التحوط، ف
تفي بمعايير سياسة التحوط أو في حال تم بيعها أو انتهاؤها أو إنهاءها أو ممارستها أو في حال تم إيقاف تصنيفها. إال 
أنه في حال تجديد األداة المشتقة إلى طرف مقابل مركزي من قبل الطرفين بموجب القوانين واللوائح دون تغيرات في 

  الشروط الضرورية للتجديد، عندئِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتهية أو تم إنهاؤها. شروطها باستثناء
  

  صافي تحوطات االستثمارات
  

عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو التزام مالي غير مشتق كأداة تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية، يتم 
لعادلة ألداة التحوط في اإليرادات الشاملة األخرى في احتياطي تحويل االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة ا

العمالت األجنبية. ويتم االعتراف بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فوراً في بيان األرباح 
في بيان األرباح أو الخسائر عند  أو الخسائر الموحد. يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى

  استبعاد العملية األجنبية.
  
  خرىاألمشتقات ال
  

األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات الغير المؤهلة لمحاسبة  بكافةاالعتراف على الفور يتم 
وحد كأحد بنود صافي إيرادات االستثمار أو التحوط أو التي ال يتم تصنيفها كذلك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الم

  صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية.
  

  المخصصات  )د(أ
  

، يمكن تقديره بصورة موثوقة ضمنييتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي، قانوني أو 
ان تأثير القيمة إذا كاالقتصادية لتسوية االلتزام. فع نتيجة لحدث سابق، ويكون من المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنا

الزمنية للمبالغ جوهرياً، يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل 
  بالمطلوبات. ةالضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ، عندما يكون مناسباً، والمخاطر المتعلق

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   )هـ(أ

  
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يكون استحقاق هذه المكافآت على أساس فترة الخدمة التي يقضيها 

  الموظف وإتمام الحد األدنى لفترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. 
  

فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بتقديم مساهمات لبرنامج المعاشات 
الحكومي ذي الصلة ويتم احتسابها على أساس نسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه 

  عند استحقاقها. كمصروفاتالمساهمات التي يتم إدراجها 
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  (تابع)مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   )هـ(أ

  
  خطة المساهمات المحددة

  
لة صتتمثل خطة المساهمة المحددة بخطة المكافآت التقاعدية التي تدفع بموجبها المنشأة مساهمات محددة إلى مؤسسة منف

أو جهة حكومية ولن يكون لها أية التزامات قانونية أو إنشائية لدفع مبالغ إضافية. يتم االعتراف بالتزامات مساهمات 
خطط المعاشات المحددة على أنها مصروفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترات التي 

  يتم تقديم خدمة الموظفين خاللها.
  

فع المعاشات والتأمينات االجتماعية للموظفين المؤهلين من قبل البنك لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد وفقاً يتم د
  للقوانين المعمول بها بالدولة التي يتم بها دفع هذه المساهمات.

  
  خطة التعويضات المحددة

  
المحددة. إن االلتزام المعترف به  تمثل خطة التعويضات المحددة خطة مكافآت ما بعد الخدمة خالف خطة المساهمات

ضمن بيان المركز المالي المتعلق بخطط منح المكافآت المحددة تمثل القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية 
فترة التقرير باإلضافة إلى تعديالت تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بها. هذا ويتم احتساب التزام التعويضات 

ة بصورة رئيسية من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعة. كما يتم تحديد القيمة المحدد
الحالية اللتزام المكافآت المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الفائدة 

بالعملة المستخدمة في دفع المكافآت، والتي تقارب فترات استحقاقها الفترات على السندات التجارية عالية الجودة السائدة 
  الخاصة بالتزام المعاشات ذات الصلة.

  
إن عمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت المحددة، التي تتألف من األرباح أو الخسائر االكتوارية، والعائد على 

لحد األقصى للموجودات (باستثناء الفوائد، إن وجدت)، يتم االعتراف بها في موجودات الخطة (باستثناء الفوائد) وتأثير ا
الحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. كما يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة 

ي عليها متيازات التي تنطوبخطط المكافآت المحددة ضمن تكاليف الموظفين في األرباح أو الخسائر. عندما يتم تغيير اال
خطة ما أو عندما تتعرض خطة من الخطط للتقليص، يتم االعتراف بالتغير الحاصل في االمتيازات المتعلقة بخدمة سابقة 
أو األرباح أو الخسائر من التقليص في الحال ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم المجموعة باالعتراف باألرباح أو الخسائر 

  كافآت محددة عندما يتم إجراء التسوية.من تسوية خطة م
  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )أو(
  

ً للمادة  ، والنظام األساسي للبنك، يحق ألعضاء مجلس ١٩٨٤) لسنة ٨من قانون الشركات التجارية رقم ( ١١٨وفقا
حتياطيات وتوزيعات من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واال ٪١٠اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال يزيد عن 

  من رأس المال للمساهمين. ٪٥أرباح بما ال يقل عن 
  

  ئتمانيةاالنشطة األ  )ز(أ
  

إن الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة حيث يتم 
ة يل بمثابة حافظ أمين. ال تتحمل المجموعة أي مسؤولياالحتفاظ بها بصفة ائتمانية فقط وتعمل المجموعة بالنيابة عن العم

  وعليه لم يتم إدراجها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. موجوداتأو التزام للعميل بما يخص هذه ال
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  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  ربحية السهم  )ح(أ

  
ة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية األسهم األساسية فات ربحية األسهم األساسية والمخفوعة بعـرض بيانتقوم المجم

بتقسيم األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى البنك على المـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
ة عن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين فالمخـفا يتم تحديد ربحية األسهم خالل السنة. بينم

وتعديل المـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية القائمة، بالتأثير المخفّض لألسهم العادية المحتملة والتي تشتمل على 
  السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين.

  
  القطاعيالتقرير   )ط(أ

  
أحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات في يتمثل القطاع التشغيلي 

وتتكبد مصروفات، بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من عناصر المجموعة األخرى، 
منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة وتتم مراجعة نتائج القطاعات التشغيلية بصورة 

بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي تُتاح معلومات مالية منفصلة بشأنه. تتضمن نتائج القطاع المعلنة 
يصها على لبنود التي يمكن تخصإلى الرئيس التنفيذي للمجموعة على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع، باإلضافة إلى ا

  أساس مالئم.
  

  الدفعات اإليجارية  )ي(أ
  

تتم رسملة اإليجارات التمويلية، التي تنقل بموجبها إلى المجموعة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر 
تم د األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما أقل. يعند بداية فترة اإليجار، بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للح

توزيع مدفوعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض التزام اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي 
على  ةلاللتزام. يتم االعتراف بتكاليف التمويل مباشرة مقابل الدخل. يتم احتساب استهالك الموجودات المستأجرة المرسمل

  مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقل.
  

يتم تصنيف عقود اإليجارات التي يقوم فيها المؤجر باالحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل كإيجارات تشغيلية. 
ى ساس القسط الثابت عليتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار التشغيلي كمصاريف ضمن بيان الدخل الموحد على أ

  مدى فترة اإليجار والعمر التشغيلي المقدر لألصل، أيهما أقصر.
  

  حساب تاريخ التسوية  )ك(أ
  

يتم االعتراف بالموجودات المالية المباعة أو المشتراة في تاريخ التسوية، وهو التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة بتسوية 
  شراء أو بيع أصل ما.

  

  الضرائب  )ل(أ
  

أو  يبيةرلضا تاطلسلا نم ردادهستا قعولمتا بالمبلغ لحاليةا رةللفت لحاليةا لخدلا يبةرض تباولطمو وداتجوم سقيا ميت
 أصدرتأو  اصدارها يتم لتيا تلك يه لمبلغا بحسا في لمستخدمةا لضريبيةا نينالقووا ئبالضرا تمعدال. إن فعهد

. يختلف الربح للضريبة خاضعًا خالًد تنتجو لمجموعةا فيها لتعم لتيا وللدا في لتقريرا يخربتا لك، وذفعلية رةبصو
الخاضع للضريبة عن الربح كما هو مذكور في بيان الدخل الموحد ألنه يستثني بنود الدخل أو المصاريف الخاضعة 

 للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى ويستثني كذلك البنود التي ال تخضع أبًدا للضريبة أو للخصم.
  

يتم رصد مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام والتي تأخذ باالعتبار الفروق المؤقتة في تاريخ 
ستخدمة مالتقرير بين األسس الضريبية الخاصة بالموجودات والمطلوبات وبين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ال

بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المقتطعة وترحيل يتم االعتراف  . المالية ألغراض إعداد التقارير
 عة للضريبةتوفر أرباح خاض فيهيحتمل  ما الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة، بقدر األرصدة
 ً ضريبية الغير مة والخسائر الالضريبة المرحلة وغير المستخد واألرصدةمقابل الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع  مستقبليا

  مستخدمة الممكن استخدامها.
  



        

٥٥  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  الضمانات المالية  )م(أ

  
عن  نالعقود التي تتطلب من المجموعة القيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمافي تتمثل الضمانات المالية 

  بالتزاماته حين استحقاقها وفقاً للبنود التعاقدية.  الوفاءخسارة متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن 
  

ضمانات التخلف عن سداد االئتمان ال تتم ألغراض المتاجرة ويتم معاملتها في عقود الضمانات المالية المتمثلة إن بعض 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٤محاسبياً على أنها عقود تأمين وفقاً للمعيار رقم 

  
مبالغ المبلغ المستلم عند اإلصدار). يتم إطفاء الفي بقيمها العادلة (المتمثلة  بعقود الضمانات المالية األخرى يتم االعتراف

الحالية يمة مطفأة أو القالمستلمة على مدى فترة الضمان المالي. يتم الحقاً ترحيل االلتزامات الخاصة بالضمانات بقيمتها ال
صبح سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة)، أيهما أكبر. يتم إدراج المبالغ المستلمة بموجب يألي دفعة متوقعة (عندما 

  هذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.
  
ما إذا  ما يكون مناسباً، لتحديداالئتمان التي تتعرض لها، وحيثتم مراجعة الضمانات المالية بشكل دوري لتحديد مخاطر ت

د ك المحددة لتحدييتم تحديد مخاطر االئتمان من خالل تطبيق معايير مماثلة لتلكان من الضروري رصد مخصص لها. 
 تم إعادةتمحدد للضمانات المالية،  في حال تطلب األمر رصد مخصص. والسلفياتقيمة القروض خسائر انخفاض 

 في الميزانية العمومية الموحدة إلى ذات الصلة المعترف بها ضمن المطلوبات األخرى تصنيف العموالت غير المكتسبة
  المخصص المناسب.

 
  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  )ن(أ

  

يناير  ١التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  والتعديالت على المعايير فيما يلي عدد من المعايير الجديدة
  .لموحدةاد هذه البيانات المالية اعند إعد ها بشكل مسبقلم تقم بتطبيق إال أن المجموعة، ويجوز تطبيقها بشكل مسبق ٢٠١٨

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" ١٦المعيار رقم   أ) 

 
  .٢٠١٨عن عقود اإليجار في يناير  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياًرا جديًدا للمحاسبة 

  
  أ) المعيار الجديد ال يغير بشكل كبير المحاسبة عن عقود اإليجار للمؤجرين. ومع ذلك ، فإنه يتطلب

  المستأجرين للتعرف على معظم عقود اإليجار في ميزانياتهم العمومية كخصوم اإليجار ، مع حق االستخدام المقابل
  األصول.

ن تطبيق نموذج واحد لجميع عقود اإليجار المعترف بها ، ولكن سيكون لديهم خيار عدم ب) يجب على المستأجري
  عقود اإليجار واستئجار األصول "ذات القيمة المنخفضة". التعرف على "قصير األجل"

بشكل عام ، سيكون نمط التعرف على الربح والخسارة لعقود اإليجار المعترف بها مماثالً لمحاسبة التأجير ج) 
  تمويلي اليوم ، مع احتساب مصروف الفائدة واالهتالك بشكل منفصل في بيان الربح أو الخسارة.ال
  

في نفس  ١٥ مرق يُسمح بالتطبيق المبكر شريطة تطبيق معيار اإليرادات الجديد ، اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية
  التاريخ.

  
إلى التقييم ، ليس للمعيار السابق أي تأثير جوهري على  اله. استناداً قامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير المذكورة أع

  .البيانات المالية الموحدة
  

  
  
  
  
  
  



        

٥٦  

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  )ن(أ

  
  ر األخرىالمعايي  )ب

  
 :الموحدة للمجموعة المالية البيانات على جوهري تأثير التالية المعدلة المعايير من ألي يكون أن المتوقع من ليس

 
 معايير متعددة؛ – ٢٠١٧ - ٢٠١٥الفترة  –السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  التحسينات 
 رقم ليالدو المحاسبي المعيار على(تعديالت االئتالفات المشتركة الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة و 

 ؛)٢٨
  ؛ )١٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار على(تعديالت تعديل الخطة والتقليص أو التسوية 
  عدم اليقين بشأن معالجات الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ٢٣التفسير رقم

 ؛"لدخلضريبة ا
  الدولية إلعداد التقارير المالية؛ والتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير 
  من المعايير الدولية إلعداد القارير المالية "عقود التأمين". ١٧المعيار رقم 



        

٥٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  تأثير التحول  ٤

  
  على األرباح المحتجزة واحتياطي القيمة العادلة والحصص غير المسيطرة: ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  ٩المعيار رقم فيما يلي تأثير تطبيق 

  

  األرباح المحتجزة  
احتياطي القيمة 

  العادلة
الحصص غير 

  اإلجمالي  المسيطرة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٩٫٧٨٩٫٧٧٧  ٤٨٧٫٠١٥  ٦٢٥٫٢١٠  ١٨٫٦٧٧٫٥٥٢  ٣٩وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
          

         تأثير إعادة التصنيف وإعادة القياس:
          

السندات االستثمارية (الدين) من محتفظ بها لالستحقاق إلى مقاسة بالقيمة العادلة من 
  ٢٤٫١٣٨  -  ٢٤٫١٣٨  -  لشاملة األخرىخالل اإليرادات ا

السندات االستثمارية (الدين) من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  -  -  )٦٠٢(  ٦٠٢  األرباح أو الخسائر

السندات االستثمارية (حقوق الملكية) من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من 
  -  -  ٤٧٫٠١٥  )٤٧٫٠١٥(  خالل األرباح أو الخسائر

السندات االستثمارية (حقوق الملكية الخاصة) من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة 
  -  -  )٣٠٣٫٧٤٢(  ٣٠٣٫٧٤٢  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

          
          تأثير االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

          
  )٣٫٠٤٩٫٤٧٧(  )١٥٨٫٧٠١(  ٤٩٫١١٣  )٢٫٩٣٩٫٨٨٩(  الضرائب)على الموجودات المالية والتعرضات غير الممولة (صافية من 

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

ة إلعداد التقارير المالية في من المعايير الدولي ٩الرصيد االفتتاحي وفقاً للمعيار رقم 
  ١٦٫٧٦٤٫٤٣٨  ٣٢٨٫٣١٤  ٤٤١٫١٣٢  ١٥٫٩٩٤٫٩٩٢  ٢٠١٨يناير  ١تاريخ التطبيق المبدئي في 

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

  
   



        

٥٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)تأثير التحول   ٤

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق  ٩مع فئات القياس الجديدة وفقاً للمعيار رقم  ٣٩ئات القياس األصلية والقيم الدفترية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم فيما يلي مطابقة ف

  :٢٠١٨يناير  ١بالموجودات المالية والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في 
   

  
   

  

  
قاً للمعيار المحاسبي التصنيف وف
  ٣٩الدولي رقم 

 ٩التصنيف وفقاً للمعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد 

  التقارير المالية

القيمة الدفترية وفقاً 
للمعيار المحاسبي 

  ٣٩الدولي رقم 
إعادة التصنيف 

  إعادة القياس  إلى فئة أخرى

تأثير خسائر 
االئتمان 
  المتوقعة

ار يالقيمة الدفترية وفقاً للمع
من المعايير الدولية  ٩رقم 

  إلعداد التقارير المالية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم      الموجودات المالية  
                  
  ١٣٧٫٨٣٢٫٠٧٥  )٢٧٨٫٩٧٩(  -  -  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  بالتكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية  

  
قيمة العادلة من خالل االستثمارات بال

  األرباح أو الخسائر
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  أو الخسائر
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  ٢١٫٧١٤٫٢٩٧  -  -  ٢٫٣٩٣٫٥٣٣  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  أو الخسائر

  
المستحق من البنوك والمؤسسات 

  ١٣٫٨٠١٫٦٩٤  )٢٧٫٧٩٦(  -  -  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  بالتكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  المالية
  ٢١٫٣٤١٫٠٧٩  )٥٫٨٩٥(  -  -  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  بالتكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  العكسي اتفاقيات إعادة الشراء  

  األدوات المالية المشتقة  
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  أو الخسائر
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  -  -  -  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  أو الخسائر
  ٣٢٨٫٥٧٦٫٥٥٢  )١٫٨٨٩٫٣٣٦(  -  -  ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨  بالتكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  وض والسلفياتالقر  
                االستثمارات غير التجارية  
  ٦٫١٣٧٫٩٤٠  )٦٣٫٩٣٧(  -  )٨٧٣٫٥٩٠(  ٧٫٠٧٥٫٤٦٧  بالتكلفة المطفأة  محتفظ بها لالستحقاق    

  دين –متاحة للبيع     
دين بالقيمة العادلة من خالل 

  ٧٩٫٥٨٩٫١٥٠  -  ٢٤٫١٣٨  ٥٨٠٫٦٨٣  ٧٨٫٩٨٤٫٣٢٩  دات الشاملة األخرىاإليرا

  حقوق ملكية –متاحة للبيع     

حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

  ٢٢٧٫٥٢٨  -  -  )٢٫١٠٠٫٦٢٦(  ٢٫٣٢٨٫١٥٤  األخرى
  ١٥٫٥٠٠٫٠٤١  )٤٢٫٠٧٥(  -  -  ١٥٫٥٤٢٫١١٦  بالتكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  الموجودات األخرى  
        ------------------------------------  ----------------------------------- -------------------------  ----------------------------------- ------------------------------------  
  ٦٣٦٫١١٩٫٧٨٨  )٢٫٣٠٨٫٠١٨(  ٢٤٫١٣٨  -  ٦٣٨٫٤٠٣٫٦٦٨      إجمالي الموجودات المالية  
        ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  



        

٥٩  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)تأثير التحول   ٤

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق  ٩لقياس الجديدة وفقاً للمعيار رقم مع فئات ا ٣٩فيما يلي مطابقة فئات القياس األصلية والقيم الدفترية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  :٢٠١٨يناير  ١بالموجودات المالية والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في 
   

  
تتضمن خسائر االئتمان المتوقعة من التعرضات غير الممولة. ١

  

  
التصنيف وفقاً للمعيار المحاسبي 

  ٣٩الدولي رقم 

 ٩التصنيف وفقاً للمعيار رقم 
ة إلعداد من المعايير الدولي

  التقارير المالية

القيمة الدفترية وفقاً 
للمعيار المحاسبي 

  ٣٩الدولي رقم 
إعادة التصنيف 

  إعادة القياس  إلى فئة أخرى

تأثير خسائر 
االئتمان 
  المتوقعة

القيمة الدفترية وفقاً للمعيار 
من المعايير الدولية  ٩رقم 

  إلعداد التقارير المالية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهمألف د      المالية المطلوبات  
                  

  
المستحق من البنوك والمؤسسات 

  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  -  -  -  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة  المالية
  ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦  -  -  -  ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة  اتفاقيات إعادة الشراء  
  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧  -  -  -  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧  بالتكلفة المطفأة  التكلفة المطفأةب  األوراق التجارية  

  األدوات المالية المشتقة  
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  أو الخسائر
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  -  -  -  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  أو الخسائر
  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  -  -  -  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  كلفة المطفأةبالت   بالتكلفة المطفأة  حسابات العمالء والودائع األخرى  

  قروض ألجل  
دلة بالقيمة العا /  بالتكلفة المطفأة

  من خالل األرباح أو الخسائر
ادلة بالقيمة الع / بالتكلفة المطفأة

  ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  -  -  -  ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٢٠٫٣٨١  -  -  -  ٤٢٠٫٣٨١  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة  سندات ثانوية  
  ٢١٫٧٧٤٫٧٩٨  ٧٤١٫٤٥٩  -  -  ٢١٫٠٣٣٫٣٣٩  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة  ١مطلوبات أخرى   
        ------------------------------------  ----------------------------------- ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٥٦٧٫٥٠٠٫٣٤١  ٧٤١٫٤٥٩  -  -  ٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢      المالية المطلوباتإجمالي   
        ==============  ============== ============== ============== ==============  



        

٦٠  

  تابع)(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  إدارة المخاطر المالية  ٥

  
  مقدمة ونظرة عامة

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر

  
ً مع مستوى المخاطر المقبولة.  يتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة في إدارة المخاطر وتقديم عوائد للمساهمين تماشيا

ئتمان ومخاطر السوق ومخاطر تتعرض المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية إلى عدة مخاطر وأبرزها مخاطر اال
السيولة ومخاطر التمويل ومخاطر معدالت الفائدة والمخاطر التشغيلية ومخاطر أخرى مثل مخاطر االلتزام والمخاطر 
االستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر أمن المعلومات واستمرارية االعمال. إن وجود هيكل ُمحكم إلدارة المخاطر 

راف على والمسألة عن فعالية إدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة. هذا ويتم تحديد هذا والملكية يضمن عملية اإلش
  مخاطر.الدارة محكم إلالتوجه من قبل مجلس اإلدارة ويتم تطبيقه من خالل هيكل وإطار 

  
  تشكيل مجلس اإلدارة 

  
تم إدارة العمليات اليومية للمجموعة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن التوجيه العام واإلشراف والرقابة على المجموعة. ي

والرئيس التنفيذي. يتولى مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن المجموعة بما في  االدارة من قبل لجان منبثقة عن مجلس
ذلك االعتماد واإلشراف على تنفيذ أهدافه االستراتيجية واستراتيجية المخاطر والحوكمة والقيم المؤسسية ضمن إطار 

تفق عليه وفقاً للهياكل القانونية والتنظيمية ذات الصلة. يتألف مجلس اإلدارة حالياً من تسعة أعضاء. يشغل العمل الم
لمدة ثالث سنوات، وقد يتم تجديدها لمدة ثالثة سنوات أخرى. كما أن مجالس إدارة  في المجلس كل عضو منصبه

شركاتهم ذات الصلة كما هو حال أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة للبنك يقع على عاتقها نفس المسؤوليات تجاه 
  المجموعة تجاه البنك.

  
  المؤسسية إطار الحوكمة

  
شامل يضع األحكام والعمليات والسياسات التي يقوم من خاللها مجلس اإلدارة مؤسسية لدى المجموعة إطار حوكمة 

الحوكمة كما أنه مسؤول عن دليل الحوكمة. تعمل  واإلدارة العليا بإدارة المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بتطبيق معايير
معايير الحوكمة لدى المجموعة على إلزام الجهات المعنية باعتماد أعلى المعايير المهنية والحرص على تنفيذ مهامهم. 

  كما يتولى مسؤول المخاطر الرئيسي لدى المجموعة مسؤولية دليل الحوكمة.
  

  هيكل إدارة المخاطر
  

خطط إدارة المخاطر الخاصة بالبنك والشركات التابعة له والشركات الزميلة والمكاتب  باعتمادرة مجلس اإلدا يقوم
لس اإلدارة، مج بموجب التفويض بالصالحيات الممنوحة من قبلالدولية بما في ذلك مكاتب التمثيل والفروع الخارجية. 

اطر التي تعقدها بشكل منفصل بصياغة سياسة إدارة من خالل اجتماعات إدارة المخوااللتزام تقوم لجنة إدارة المخاطر 
وتشرف على تنفيذ إطار وضوابط  الصالحيات المسندة لها بشأن المخاطر،، وتمارس بشكل عامالمخاطر المؤسسية 

  يقوم رئيس قسم إدارة المخاطر بالمجموعة بتقديم تقاريره لهذه اللجنة. إدارة المخاطر.
 

  ى المجموعةلجان على مستوى مجلس اإلدارة لد
  

  لجنة اإلدارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
  

تتكون لجنة اإلدارة من ثالث أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي. تتولى لجنة اإلدارة مسؤولية 
ً لالستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس باإلضافة إلى اإلشراف ع ى لاإلشراف على تنفيذ خطة عمل المجموعة وفقا

الضرورة. يتضمن  تقتضيحيثما مرات سنوياً أو أكثر  ٤تجتمع اللجنة ومراجعة مجاالت العمل الهامة لدى المجموعة. 
تشكيل والتوجيهات واألدوار والمسؤوليات التفصيلية للجنة اإلدارة المنبثقة الميثاق لجنة اإلدارة المنبثقة عن المجلس 

  عن مجلس اإلدارة.
   



        

٦١  

  (تابع)ت المالية الموحدة إيضاحات حول البيانا
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر 

  
  لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة

  
تقوم لجنة إدارة المخاطر وااللتزام باإلشراف على إطار المخاطر الحالية والمحتملة مستقبالً والتعرضات المتعلقة 

االلتزام لدى مجموعة بنك أبوظبي األول وتقديم توصيات بشأنها إلدارة المجموعة. هذا وتقوم أيضاً بتحديد وتوجيه ب
استراتيجية المخاطر المستقبلية بما في ذلك مستوى تقبل المخاطر، كما تعمل على تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر وااللتزام 

ً  ٤لدى المجموعة. تجتمع اللجنة  يتضمن ميثاق لجنة إدارة المخاطر أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة.  مرات سنويا
  .الخاصة باللجنةتشكيل والتوجيهات واألدوار والمسؤوليات التفصيلية الوااللتزام المنبثقة عن المجلس 

  
  لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

  
ن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي، تتكون لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء م

وتتولى مسؤولية اإلشراف على فعالية نظم الرقابة الداخلية وجودة وتكامل البيانات المالية وإعداد التقارير المالية. 
 نوتضمن التنسيق بي ،باإلضافة إلى ذلك، تقوم بمراجعة واعتماد واإلشراف على برامج التدقيق الداخلي والخارجي

ضوابط الداخلية. ال بشأن تقارير إلى اللجنةبتقديم  يقوم رئيس قسم التدقيق بالمجموعةالداخليين والخارجيين.  المدقيين
شكيل تيتضمن ميثاق لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس ال. مرات سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة ٤تجتمع اللجنة 

  للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.صيلية والتوجيهات واألدوار والمسؤوليات التف
  

  لجنة المكافآت والترشيحات
  

أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي. تقوم اللجنة بتقديم  ةتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثالث
اتهم ، وتقييم مهاراتهم ومعرفتهم وخبرةتعيين أو إنهاء عضوية أعضاء اللجنة التنفيذية لدى المجموع ومراقبة التوصيات

تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة إطار المكافآت الوفاء بمسؤولياتهم بما يعود بالمصلحة على المساهمين والمجموعة.  لضمان
تحديد المكافآت وضمان إجراءات تعمل اللجنة على اعتماد واالشراف على وتقديم توصيات بشأنه للمجلس. هذا و

ياً مرتين على األقل سنوآت مع ثقافة المجموعة والقيم وأداء األعمال واستراتيجية المخاطر. تجتمع اللجنة مواءمة المكاف
والمسؤوليات  واألدوار والتوجيهاتميثاق لجنة المكافآت والترشيحات التشكيل يتضمن . أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة

  للجنة المكافآت والترشيحات. التفصيلية
  

  ى اإلدارة لدى المجموعة لجان على مستو
  

على  ةالعشرتتولى اللجان على مستوى اإلدارة مسؤولية تنفيذ إطار إدارة المخاطر. فيما يلي المهام الرئيسية للجان 
  مستوى اإلدارة:

  
  اللجنة التنفيذية لدى المجموعة

  
جنة بل مجلس اإلدارة. تتولى هذه اللمن ق الصالحيات الممنوحة لهاتمثل اللجنة التنفيذية أعلى لجنة إدارية تعمل بموجب 

تحديد األمور الالزمة أو المناسبة للتصعيد إلى مجلس إدارة المجموعة أو اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  مسؤولية
تعمل اللجنة التنفيذية لدى المجموعة على دعم الرئيس التنفيذي للمجموعة في تحديد وتنفيذ استراتيجية البنك المعتمدة 

  قبل مجلس اإلدارة.من 
  

رأس المال،  السنوية، وإدارة والموازناتاستراتيجية البنك، ب المتعلقةقرارات إصدار التشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة 
اللجنة التنفيذية لدى المجموعة بتفويض بعض . قد تقوم الهامة لدى البنكجراءات اإلسياسات والوإدارة المخاطر، و

السنوية  وازنةستراتيجية والمالتعامل مع اال صالحيةتحتفظ بوالموظفين، ولكنها جان اإلدارة لصالحياتها وسلطاتها ل
والعقود واألمور المتعلقة  المخاطر والرقابة الداخليةوإدارة رأس المال و والنظم الرقابيةالتقارير المالية و والهيكل

والجمعية  ،د البشرية، وسياسات المجموعة بشكل عامالموارمكافآت المدراء التنفيذيين وسياسات بالحوكمة المؤسسية و
 اللجنة التنفيذية لدى المجموعة من. تتكون أمور أخرى تقع ضمن اختصاصاتهاللمساهمين واالتصاالت وأي  العمومية

ل لتشكيااللجنة التنفيذية لدى المجموعة ميثاق يتضمن ويرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة.  ،فريق اإلدارة التنفيذية
  الخاصة باللجنة التنفيذية لدى المجموعة. التفصيليةواألدوار والمسؤوليات  والتوجيهات



        

٦٢  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  (تابع)اإلطار العام إلدارة المخاطر 

  
  لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات

  
ضع وتنفيذ في ولدى المجموعة ة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات بمساعدة اللجنة التنفيذية تقوم لجن

استراتيجية االئتمان وسياسات وإجراءات الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات لدى المجموعة. تتمثل أهداف 
إلشراف على استراتيجيات وأهداف االئتمان واإلقراض في اواالستثمارات لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات 

لدى المجموعة، بما في ذلك تحديد وإدارة التعرض لمخاطر االئتمان من الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات 
 لدى المجموعة واالستجابة للتغيرات التي تؤثر على تلك المخاطر. تقوم لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات

ً  الستثماراتوا مراجعة جودة وأداء محفظة االئتمان الخاصة بالمجموعة واإلشراف على قسم  في بالمساعدةأيضا
االئتمان الخاص بالخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات لدى المجموعة بما في ذلك مراجعة مخاطر االئتمان 

اق لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات ميث يتضمنالداخلية والسياسات االئتمانية ووضع حدود للمحفظة. 
للجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات تفصيلية واألدوار والمسؤوليات ال اتالتوجيهو تشكيلالواالستثمارات 
  واالستثمارات.

  
  ألفرادالخدمات المصرفية ل لجنة ائتمان

  
يجية في وضع وتنفيذ استراتلدى المجموعة نفيذية لألفراد بمساعدة اللجنة الت الخدمات المصرفية تقوم لجنة ائتمان

االئتمان الخاصة بالخدمات المصرفية لألفراد. تم تشكيل اللجنة لضمان تحقيق روية شاملة الستراتيجيات األعمال على 
مستوى الخدمات المصرفية لألفراد لدى المجموعة. تقوم اللجنة باإلشراف على االستراتيجيات الخاصة باالئتمان 

األعمال،  التي تؤثر على للتغيراتقراض لدى المجموعة، بما في ذلك تحديد وإدارة استراتيجية االئتمان واالستجابة واإل
كما تقوم بمراجعة جودة وأداء محفظة االئتمان الخاصة بالمجموعة واإلشراف على قسم إدارة مخاطر االئتمان ووضع 

ات واألدوار والمسؤولي والتوجيهاتتشكيل اللألفراد  المصرفيةالخدمات ميثاق لجنة ائتمان  يتضمنحدود للمحفظة. 
  لألفراد. الخدمات المصرفية للجنة ائتمان تفصيليةال
  

  لدى المجموعة إدارة المخاطرلجنة 
  

على مستوى المجموعة والتعرضات ستراتيجية المخاطر اعلى  تعمل لجنة إدارة المخاطر لدى المجموعة على اإلشراف
تعمل اللجنة أيضاً على تحديد ووضع ورصد مستوى تقبل المخاطر لدى المجموعة بشكل ريقة فعالة. بطبغرض إدارتها 

قوم ت تراتيجية البنك وتخطيط األعمال.دوري، باإلضافة إلى المنهجية والمؤشرات واألهداف ذات الصلة مع مراعاة  اس
ة لدى المجموعة وحيثما تقتضي الضرورة إلى لجن اللجنة بتقديم تقارير بشأن األمور ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية

  إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن المجلس، لتقديم التوصيات واإلحاطة عند الطلب بمستوى وإطار تقبل المخاطر.
  

  االلتزام لدى المجموعةلجنة 
  

قيق هدفها المتمثل في اإلشراف في تحإدارة المخاطر وااللتزام مساعدة لجنة تعمل لجنة االلتزام لدى المجموعة على 
طات اللوائح المعمول بها الصادرة عن مختلف السلوضمان التزام البنك بالقوانين و لبنكدى اعلى المسؤوليات التنظيمية ل

السياسات واإلجراءات ذات الصلة، بما في ذلك   تقوم اللجنة أيضاً باإلشراف علىالمجموعة.  على مستوىالتنظيمية 
  معايير السلوك األخالقي المعترف بها على مستوى المجموعة.، ال ال الحصرعلى سبيل المث

   



        

٦٣  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر

  
  لجنة إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة

  
 استوفاءت بمساعدة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبا

المتعلقة باإلشراف على مسؤوليات إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة. تعتبر لجنة إدارة  هابمسؤوليت
مجلس اإلدارة عن ضمان الموجودات والمطلوبات مسؤولة بشكل مباشر أمام لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن 

للمجموعة وإطار مناسب للمخاطر.  محكمةمن خالل وضع سياسات وإجراءات  ت بحكمةالموجودات والمطلوباإدارة 
استراتيجية إدارة الميزانية العمومية واإلشراف وضع في تصميم و الموجودات والمطلوباتإدارة هدف لجنة  يتمثل

ة مستويات مالئمتوفر مع ضمان  أعلى عائد ممكنتحقيق  بهدفر السيولة المستمر على مخاطر أسعار الفائدة ومخاط
ل تشكيال إدارة موجودات ومطلوبات المجموعةميثاق لجنة  يتضمن المخاطر. عمل محكم لمراقبةمن السيولة ضمن إطار 

  .إدارة موجودات ومطلوبات المجموعةللجنة  تفصيليةواألدوار والمسؤوليات ال والتوجيهات
  
  لموارد البشرية ا جيهجنة تول

  
لموارد البشرية بمساعدة لجنة المكافآت والترشيحات في تنفيذ المهام الخاصة بها فيما يتعلق بتنفيذ ا تقوم لجنة توجيه

مبادرات الموارد البشرية االستراتيجية والتشغيلية من أجل تحقيق قيمة طويلة األجل. يتم تشكيل اللجنة لتوفير منتدى 
من الموظفين وضمان اعتماد  لضمان مراعاة احتياجات المؤسسةمبادرات وسياسات الموارد البشرية  لمناقشة واعتماد

تعتبر اللجنة هي الراعي  الصلة العتمادها. لمسؤولي الحوكمة ذويالتغيرات عندما يتطلب ذلك أو ضمان تقديمها 
اق لجنة توجيه ميث يتضمنللموظفين.  ي قيمةيضفالرسمي لجميع مبادرات الموار البشرية المادية على مستوى البنك بما 

  للجنة توجيه الموارد البشرية. تفصيليةواألدوار والمسؤوليات ال اتالتوجيهوتشكيل الالموارد البشرية 
  

  لجنة التكامل التوجيهية  
  

مور المتعلقة أللتقديم التوجيهات حول الدى المجموعة تم تعيين لجنة التكامل التوجيهية بتفويض من اللجنة التنفيذية 
كامل سياسات وإجراءات الت كافةبعملية التكامل ما بعد الدمج. تعتبر هذه اللجنة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن اعتماد 

امل لجنة التكامل التوجيهية للمجموعة. تجتمع لجنة التك الفرعيةلجان التكامل التوجيهية  كافةوبذلك تتبع  ،مع بعد الدمج
تشكيل لاميثاق لجنة التكامل التوجيهية  يتضمنأسبوعين ويترأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة.  التوجيهية مرة كل

  .والتوجيهات واألدوار والمسؤوليات التفصيلية للجنة
  

    إدارة المخاطر التشغيلية لدى المجموعةلجنة 
  

المجموعة في تحقيق هدفها المتمثل لدى المخاطر إدارة لجنة  تقوم لجنة إدارة المخاطر التشغيلية لدى المجموعة بمساعدة
، واستمرارية األعمال ومسؤوليات أمن المعلومات. تشمل مجاالت لدى البنكفي اإلشراف على إدارة المخاطر التشغيلية 

 لدى البنك المخاطر التشغيلية مجموعةتحديد وقياس وإدارة لجنة إدارة المخاطر التشغيلية لدى المجموعة مسؤولية 
، وسياسة إدارة استمرارية األعمال المتكاملة سياسة وإجراءات أمن المعلوماترير بشأنها، واعتماد وإعداد تقا

  .لدى البنكواستراتيجية استرداد األعمال 
  

   أمن المعلوماتلجنة 
  

لدى المخاطر إدارة مجلس اإلدارة ولجنة االلتزام المنبثقة عن لجنة المخاطر و تقوم لجنة أمن المعلومات بمساعدة
لضمان حماية أصول البنك  المجموعة في اإلشراف والمراجعة واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ الضوابط األمنية لدى

بمثابة منتدى حوكمة مستقل وموضوعي يضمن عالوة على ذلك، فهي تعد المعلومات الخاصة بالبنك بشكل مالئم. 
  .لدى البنككفاية وفعالية إطار أمن المعلومات 

   



        

٦٤  

  (تابع)لبيانات المالية الموحدة إيضاحات حول ا
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر

  
  قسم إدارة المخاطر وااللتزام لدى المجموعة 

  
ن عمسؤولة عن إدارة المخاطر وااللتزام والشؤون القانونية يترأسها المسؤول الرئيسي  مركزية أقساملدى المجموعة 

إدارة المخاطر من وحدة إدارة مخاطر المشاريع ووحدة إدارة مخاطر  قسمتكون يمخاطر لدى المجموعة. إدارة ال
االئتمان ووحدة إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر االحتيال ووحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة ووحدة إدارة أمن 

تزام التنظيمي ووحدة االلتزام بمكافحة الجرائم المالية االلتزام من وحدة االل يتألف قسمالمعلومات واستمرارية األعمال. 
، وكذلك قسم ووحدة التزام باألعمال. يقوم قسم الشؤون القانونية بدعم أعمال تلك الوحدات وتمكينها من أداء مهامها

  .الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة
  

  إطار سياسة إدارة مخاطر المؤسسة
  

سسة في البنك إلى تحقيق قيمه األساسية وأهدافه ليكون مؤسسة عالمية مما يؤدي يهدف إطار سياسة إدارة مخاطر المؤ
ً للمخاطر لجميع المساهمين من خالل تحديد إطار استراتيجية إدارة مخاطر شاملة على  لزيادة العوائد المعدلة وفقا

ية. إن ة ومكاتب التمثيل األجنبمستوى البنك ويشمل ذلك الفروع المحلية والدولية والشركات التابعة والشركات الزميل
الهدف الرئيسي من سياسة إدارة مخاطر المؤسسة هو تقديم تأكيد بدرجة معقولة إلى مجلس اإلدارة بأن المخاطر التي 
تهدد تحقيق البنك ألهدافه الرئيسية تم تحديدها وقياسها ومراقبتها وإدارتها من خالل نظام إدارة مخاطر فعال ومتكامل. 

سياسة إدارة مخاطر المؤسسة من وثائق سياسة محددة تغطي جميع المخاطر الجوهرية في البنك؛ ويشمل  يتكون إطار
ذلك، سياسة إدارة مخاطر المؤسسة وسياسة قبول المخاطر وسياسة مخاطر ائتمان الخدمات المصرفية للمجموعات 

يلية وسياسة مخاطر الموجودات وسياسة مخاطر ائتمان األفراد وسياسة مخاطر السوق وسياسة المخاطر التشغ
والمطلوبات وسياسة مخاطر االلتزام وسياسة مكافحة غسيل األموال والعقوبات وسياسة إدارة مخاطر تقنية المعلومات 
وحماية المعلومات وسياسة استمرارية األعمال وسياسة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي وسياسة اعتماد المنتجات 

نموذج الحوكمة المثالية وغيرها. باإلضافة إلى سياسة إدارة المخاطر، قامت المجموعة كذلك بتطبيق الجديدة وسياسة 
سياسات وإجراءات وبرامج تشغيلية مفصلة، كما هو مناسب. يتم تغطية المخاطر األخرى ذات الصلة مثل مخاطر 

  السمعة ومخاطر االستراتيجية ضمن سياسة إدارة المخاطر.
  

األول بإدارة المخاطر باستخدام ثالثة خطوط دفاعية تشمل وحدات األعمال ووحدات الرقابة والتدقيق  يقوم بنك أبوظبي
الداخلي. تمثل وحدات األعمال خط الدفاع األول وتعمل على تحديد وإدارة المخاطر في أنشطته اليومية بالتأكد من أن 

أنها تلتزم بكافة السياسات واإلجراءات الداخلية ذات األنشطة تقع في نطاق المخاطر التي يمكن أن يتحملها البنك، و
الصلة. وتأتي بعد ذلك قسم مخاطر المجموعة (الذي يتألف من وحدة مخاطر المركز الرئيسي ووحدات المخاطر 
المتضمنة في أقسام العمل) وقسم الشؤون القانونية وقسم االلتزام وتمثل بدورها ثاني الخطوط الدفاعية وتعمل على 

وابط الرقابة على المخاطر بما في ذلك السياسات واإلجراءات، ويصاحب ذلك أيضاً اإلشراف على دور خط وضع ض
مجلس ن المنبثقة عالدفاع األول والتقييم المستقل له. يتبع رئيس قسم المخاطر بالمجموعة مباشرة لجنة إدارة المخاطر 

تعمل وحدة التدقيق الداخلي كثالث الخطوط الدفاعية على  قسم مخاطر المجموعة عن األعمال.اإلدارة لضمان استقاللية 
اسطة خطي الدفاع األول والثاني. تقديم تأكيدات لإلدارة والمجلس حول مدى فاعلية ممارسات إدارة المخاطر المطبقة بو

  مجلس اإلدارة.المنبثقة عن يتبع رئيس قسم التدقيق بالمجموعة مباشرة لجنة التدقيق 
  

  انمخاطر االئتم  (أ)
  

 بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبدفي أداة مالية تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام عميل أو طرف مقابل 
المجموعة خسائر مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من القروض والسلفيات، والمبالغ المستحقة من البنوك 

الشراء العكسي، واستثمارات الدين لغير أغراض المتاجرة، واألدوات المالية  والمؤسسات المالية، واتفاقيات إعادة
  المشتقة، وبعض الموجودات األخرى.

  
  

   



        

٦٥  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  اطر االئتمانإدارة مخ
  

يتم تحديد وتقييم مخاطر االئتمان الخاصة ببنك أبوظبي األول من خالل آلية شاملة تتضمن ثالثة مستويات للدفاع. يقع 
مستوى الدفاع األول على عاتق وحدات األعمال التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على جودة االئتمان فيما يتعلق بالموجودات 

ألعمال المعتمدة وقابلية تحمل مخاطر االئتمان. يتمثل المستوى الثاني للدفاع في وحدة بما يتماشى مع استراتيجية ا
االئتمان لدى المجموعة والتي تقوم بتقييم المخاطر على مستوى العميل والتسهيالت وضمان توثيق مستندات العميل 

يم مخاطر االئتمان على أساس المحفظة والتسهيالت والضمانات لدى وحدة إدارة المخاطر لدى المجموعة والتي تقوم بتقي
وتقوم بتحديث سياسات مخاطر االئتمان، ونماذج تصنيف مخاطر االئتمان. يقوم التدقيق الداخلي بدور المستوى الثالث 
للدفاع من خالل إجراء مراجعات منتظمة للتحليالت االئتمانية وأقسام إدارة المخاطر للتحقق من االلتزام بسياسات 

  لمجموعة. كما تقوم الوحدة بمراجعة عملية توثيق السياسات بشكل منتظم.وإجراءات ا
  

كجزء من إطار متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان، يتم إجراء مراقبة منتظمة للمخاطر على مستوى كل من األفراد 
األداء ة أبعاد ووالمحافظ باإلضافة إلى عدة معايير تشمل جودة االئتمان ومستويات المخصصات وحدود التعرض عبر عد

المالي والتشغيلي واالستخدام النهائي لألموال ومدى كفاية إجراءات الحد من مخاطر االئتمان، وااللتزام بالتعهدات المالية 
  وغير المالية، وأداء الخاص بعمليات االسترداد، وأداء نظام التصنيف وغيرها.

  
ة للحد من التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى المنشأة قامت المجموعة بوضع إطار للحد من مخاطر االئتمان كوسيل

عن طريق ضمانات صافية من األوراق المالية الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك الضمانات المعتمدة من طرف 
ستندية مثالث. وتشمل أنواع الحد من مخاطر االئتمان اتفاقيات التسوية والضمانات والمشتقات االئتمانية واالعتمادات ال

وخطابات الطمأنة. تتأكد المجموعة من أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وتوثيق عمليات التسوية 
والضمانات والمشتقات االئتمانية والضمانات غير المدرجة في الميزانية العمومية ملزمة لجميع األطراف وملزمة قانونيا 

د المجموعة من أنه يتم مراجعة كافة الوثائق من قبل السلطة المختصة ولديها في جميع المحاكم المختصة. كما تتأك
االستشارات القانونية المناسبة للتحقق من مدى قابليتها للتنفيذ. في بعض الحاالت، يجوز للمجموعة أيضا إغالق 

  مخاطر االئتمان. بغرض تخفيفالمعامالت أو التنازل عنها ألطراف أخرى 
  

  ماناالئت تحليل جودة
  

القيمة الدين بموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واستثمارات جودة ائتمان اليوضح الجدول التالي معلومات حول 
 ). ما لم يتم تحديده بشكل٢٠١٧( ) وموجودات الدين المتاحة للبيع٢٠١٨العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (

وض الدفترية. بالنسبة اللتزامات القر قيمفي الجدول إجمالي الالواردة تمثل المبالغ ، بالنسبة للموجودات المالية واضح،
  ، على التوالي.خاضعة لضمانأو ال تعهد بهافي الجدول المبالغ المالواردة ، تمثل المبالغ ود الضمان الماليوعق

  



        

٦٦  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  بع)(تاإدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع) االئتمان تحليل جودة
  

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة     
الناشئة التي تعرضت النخفاض المشتراة أو 

  اإلجمالي  ٤ائتماني 

  
ديسمبر  ٣١كما في 
  المخصص  التعرض  المخصص  رضالتع  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  ٢٠١٨

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

  
األرصدة لدى البنوك 

   ٢٥٦٫٧٩٣   ١٨١٫٤٦٩٫١٠٠      -      -      -      -    ٢٣٠٫٦٥١    ٤٫٨٣٨٫٩٢٩    ٢٦٫١٤٢    ١٧٦٫٦٣٠٫١٧١  المركزية

  
مستحق من البنوك ال

   ٥٠٫١٥٦    ١٩٫٢٢٦٫٢٤٨      -      -      -      -    ٣٠٫٤٩٨    ٦٨٥٫٩٧٣    ١٩٫٦٥٨    ١٨٫٥٤٠٫٢٧٥   والمؤسسات المالية

  
اتفاقيات إعادة الشراء 

   ١٥٫٣٥٦    ١٩٫٠٤٨٫٨٠٧      -      -      -      -      -      -    ١٥٫٣٥٦    ١٩٫٠٤٨٫٨٠٧   العكسي
   ١١٫٨٨٣٫٢٤٨   ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١    ١٫٦٣٠٫١٣٦    ٤٫٨٠٣٫٨٣٧    ٤٫٦٨٢٫١٤٦    ٨٫٨٩٤٫٦٠٥    ٤٫٠٦٣٫٤٢٧    ١٧٫٢٢٨٫٣٧٤   ١٫٥٠٧٫٥٣٩   ٣٣٦٫١٢٩٫٦٧٥   ١القروض والسلفيات   

  
 أغراض غيرلاالستثمارات 

                      متاجرةال
   ٢٫٧٣٦    ٥٫٦٣٠٫٢٩٥      -      -      -      -      -      -    ٢٫٧٣٦    ٥٫٦٣٠٫٢٩٥   بالتكلفة المطفأة  

  

الدين بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

   ٤٤٫٠٨٤    ٨٤٫٣٤٤٫٦٠٩      -      -      -      -    ١٫٤٩٨    ٢٤٫٦٥٨    ٤٢٫٥٨٦    ٨٤٫٣١٩٫٩٥١   ٢األخرى 
   ١٠٣٫٨٨٩    ١٢٫٥٣٦٫٠٣١      -      -      -      -    ١٫٥٦٨    ٤٢٥٫٣٦٧    ١٠٢٫٣٢١    ١٢٫١١٠٫٦٦٤   ٣موجودات أخرى   
   ٤١٢٫٩٤٨   ٢١٠٫٧٩٤٫٥٧٦      -      -    ١٣٧٫٥٦٨    ٤٨٨٫٠٣٠    ١٥٣٫٣٨٩    ٥٫١٠٤٫٢٢٩    ١٢١٫٩٩١   ٢٠٥٫٢٠٢٫٣١٧   التعرض غير الممول  
    ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
     ١٢٫٧٦٩٫٢١٠   ٩٠٠٫١٠٦٫١٥٧    ١٫٦٣٠٫١٣٦    ٤٫٨٠٣٫٨٣٧    ٤٫٨١٩٫٧١٤    ٩٫٣٨٢٫٦٣٥    ٤٫٤٨١٫٠٣١    ٢٨٫٣٠٧٫٥٣٠   ١٫٨٣٨٫٣٢٩   ٨٥٧٫٦١٢٫١٥٥   
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  التعرض يمثل إجمالي القروض والسلفيات. ١
  سويته مقابل احتياطي القيمة العادلة.المصنفة على أنها بالقيمة العادلة بعد ت دوات الماليةالمخصص لأل ٢
  .١تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بيانها كجزء من المرحلة  ٣
  لقروض المتعثرة.ا قدم المساواة مععلى مليون درهم  ٤٦٩٫٥قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  ٤

   



        

٦٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع) االئتمان تحليل جودة
  

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة     
لتي تعرضت النخفاض الناشئة االمشتراة أو 

  اإلجمالي  ٤ائتماني
  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  المخصص  التعرض  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد االفتتاحي كما في   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
                        

  رصدة لدى البنوك المركزيةاأل  
 

٢٧٨٫٩٧٩   ١٣٦٫٣٣٢٫٨٩٢     -      -      -      -    ٢٥٥٫٢٢٢    ٥٫٥٠٢٫٣٥٩    ٢٣٫٧٥٧   ١٣٠٫٨٣٠٫٥٣٣   
   ٢٧٫٧٩٦    ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠      -      -      -      -    ٢١٫٠٨٠    ٤٧٨٫٥٦٣    ٦٫٧١٦    ١٣٫٣٥٠٫٩٢٧   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية  
   ٥٫٨٩٥    ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤      -      -      -      -      -      -    ٥٫٨٩٥    ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤   ة الشراء العكسياتفاقيات إعاد  

  ١القروض والسلفيات   
 

٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨   ٢٫٣٨٣٫٥٥٩    ٥٫٧٣٤٫٥٤٠    ٤٫٦٤٣٫٧١٩    ٧٫٠٢٣٫٤٠٥    ٥٫٧٣٤٫٨٢٢    ٢١٫٦٠٢٫٠٣٤    ١٫٨٤٩٫٢٨٨   ٣١٠٫٧٢٩٫٠٧٩  
 

١٤٫٦١١٫٣٨٨   
                      ر التجاريةاالستثمارات غي  
   ٦٣٫٩٣٧    ٦٫٢٠١٫٨٧٧      -      -      -      -    ٥٨٫٨١٤    ١١٥٫٠٠٠    ٥٫١٢٣    ٦٫٠٨٦٫٨٧٧   بالتكلفة المطفأة  

  
الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

   ٤٩٫١١٣    ٧٩٫٥٨٩٫١٠٧      -      -      -      -    ٢٫٠٤٦    ٢٦٫٥٣٥    ٤٧٫٠٦٧    ٧٩٫٥٦٢٫٥٧٢   ٢الشاملة األخرى 
   ٤٩٫٤٩٨    ١١٫٢٦٣٫٧٥٠      -      -    ٤٨    ١١٣    ٤٣١    ٣٣١٫٥٤٥    ٤٩٫٠١٩    ١٠٫٩٣٢٫٠٩٢   ٣موجودات أخرى   
   ٧٤١٫٤٥٩   ١٩٥٫٤٢١٫٣٩١     -      -    ٢٠١٫٩٥١    ٣٦٨٫١٤٨    ٣٣٣٫١٥٦    ٦٫٥٩٩٫١٠٥    ٢٠٦٫٣٥٢   ١٨٨٫٤٥٤٫١٣٨  التعرض غير الممول  
    ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  

    ٨٠٩٫٠٧٤٫٥٣٩   ٢٫٣٨٣٫٥٥٩    ٥٫٧٣٤٫٥٤٠    ٤٫٨٤٥٫٧١٨    ٧٫٣٩١٫٦٦٦    ٦٫٤٠٥٫٥٧١    ٣٤٫٦٥٥٫١٤١    ٢٫١٩٣٫٢١٧   ٧٦١٫٢٩٣٫١٩٢  
 

١٥٫٨٢٨٫٠٦٥   
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  التعرض يمثل إجمالي القروض والسلفيات. ١
  المصنفة على أنها بالقيمة العادلة بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة. دوات الماليةالمخصص لأل ٢
  .١رحلة تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بيانها كجزء من الم ٣
.المتعثرةمليون درهم إماراتي بما يتناسب مع القروض  ٥،٤٦٩، من وجهة نظر الجودة االئتمانية الداخلية ، بدراسة مبلغ تقوم المجموعة  ٤



        

٦٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)ر االئتمان مخاط  (أ)
  

  (تابع) االئتمان تحليل جودة
  

  تصنيف االستثمارات وفقاً لتصنيفاتها الخارجية:
  

  استثمارات لغير أغراض   
  المتاجرة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
   األرباح أو الخسائر

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

AAA  ٩٣٫٢٨١  ٥٦٢٫١٦  ١٣٫٧٣٦٫٤٢٩  ١٤٫١٥٦٫٠٨٢  
AA  إلىA  ١٢٫٤٥١٫٢٢٩  ٨٩١٫٣٢٧٫٧  ٥٥٫٥٦٨٫٣٨٠  ٥٨٫٧٣٢٫٤٥١  

BBB  إلىB  ٥٫٩٢٤٫٤٦٧  ٣٠٦٫٩٨١٫٣  ١٤٫٥٦١٫١٠١  ١٤٫٦٥٠٫٩١٠  
CCC ٢٧  ٢١  ٢٦٫٥٣٥  ٢٠٫٧٨٠  فأقل  

  ٨٥١٫٧٦٠  ١٣٠٫٢٩٥٫٣  ٤٫٥٦٥٫٢٦٥  ٢٫٨٧٦٫٠٨٧  غير مصنّفة
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٩٠٫٤٣٦٫٣١٠  
  ===========  ===========  ===========  ===========  
  

سهم ال في أواستثمارات  صناديق ملكية خاصةرات في تتكون االستثمارات غير المصنفة بصورة أساسية من استثما
. إن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ليست متأخرة السداد ولم تنطوي على بدون مخاطر ائتمان

  تتعرض النخفاض القيمة.
  

  مخاطر االئتمان من تخفيفلل واألدوات األخرىالضمانات 
  

لتخفيف مخاطر االئتمان كوسيلة للحد من مخاطر االئتمان عند التعرض لها على مستوى قامت المجموعة بوضع إطار 
مل ضمان من طرف آخر معتمد. تش المنشأة من خالل شبكة حماية للسندات الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك تأمين/

ات ية واعتمادات مستندية ضامنة وخطابئتماناالمشتقات الأنواع تخفيف مخاطر االئتمان اتفاقيات التسوية والضمانات و
طمأنة. تقوم المجموعة بالتأكد من أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وبغرض توثيق التسوية داخل 

 ً ة في كافوخارج الميزانية العمومية والضمانات والمشتقات االئتمانية والرهن ملزمة لجميع األطراف وتسري قانونا
ديها لأن مراجعة من قبل السلطة المختصة ولالصلة. كما تتأكد المجموعة من أن جميع المستندات تخضع ل ذات المناطق

في حاالت محددة، يمكن أن تقوم المجموعة بإنهاء المعامالت أو تحويلها حقق والتأكد من قابلية تنفيذها. آراء قانونية للت
  ألطراف مقابلة أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.

  
   



        

٦٩  

  (تابع)حات حول البيانات المالية الموحدة إيضا
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع) مخاطر االئتمان من تخفيفلل واألدوات األخرىالضمانات 
  

غطية فيما يلي تقدير لنسبة تالتي تتعرض لها. تحتفظ المجموعة بضمانات وأدوات أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان 
التي تعرضت النخفاض ائتماني (بعد احتساب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الفعلية ضمانات القروض والسلفيات 

  :للضمان) 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      نسبة تغطية قيمة الضمان
٧٣٣٫٩١٠٫٦    ٠٤١٫١٨٢٫٨   ٪٥٠ – ٠   

٥٢١٫٩٥٥٫٣    ٣٩٦٫٩٣٠٫٣   ٪١٠٠ – ٥١   
  ٩٠١٫٦٢٥٫١    ٩١١٫٣٥٣٫١   ٪١٠٠أكثر من 

  -------------------------  -------------------------  
  ١٥٥٫٤٩٢٫١٢  ٣٤٨٫٤٦٦٫١٣  التي تعرضت النخفاض ائتمانيإجمالي القروض 

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

تستخدم المجموعة بشكل عام  الفي الوقت المناسب.  قة منتظمةبطري الضمانات مصادرةتتمثل سياسة المجموعة في 
  الخاصة. الضمانات غير النقدية في عملياتها

  
، إال أن حق استرداد هذه الضمانات ٢٠١٨و ٢٠١٧من الضمانات في عامي  رغم أن المجموعة لم تسترد قدر كبير

  .اض ائتمانيالتي تعرضت النخفيساعد المجموعة على إعادة هيكلة وتسوية القروض 
  
  واقتراض األوراق المالية العكسي اتفاقيات البيع وإعادة الشراءو، مشتقاتال
  

العكسي واقراض األوراق  اتفاقيات البيع وإعادة الشراءائتمان المشتقات ومن مخاطر  على التخفيف المجموعة تعمل
  .رائجةنقد وأوراق مالية  ضمانات في شكلالمالية من خالل ابرام اتفاقيات تسوية رئيسية واالحتفاظ ب

  
ية يتم الدخول فيها بموجب اتفاقيات رئيسأو وسيطة،  يتم التعامل مع المعامالت المشتقة في البورصات مع أطراف مقابلة

يل المثال على سب -بشكل عام بموجب هذه االتفاقيات، في ظروف معينة ضمن الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. يتم 
إنهاء جميع المعامالت القائمة بموجب االتفاق مع الطرف يتم  - العجز عن السدادحدث ائتماني مثل اك هنعندما يكون 

 ً التسوية مع  يدقوالمبلغ (المستحق أو مستحق الدفع)  التصفية المعمول بهالقواعد  المقابل، ويتم تقييم قيمة اإلنهاء وفقا
الجمعية الدولية للمبادالت م االئتماني بالتزامن مع اتفاقية المجموعة ملحق للدع تُدرجالطرف المقابل، وعادةً ما 

 يتم أيضاً  .المجموعة وأطرافها المقابلة إضافة ضمانات للتخفيف من مخاطر ائتمان الطرف المقابل تُلزم، التي والمشتقات
  .سيطةمقابلة وأطراف فيما يتعلق بالمشتقات التي يتم التعامل بها في البورصات ومع  بشكل يوميضمانات إضافة 

  
  



        

٧٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  

للجودة االئتمانية للقرض الممنوح  فضل مؤشرألشركات ل لعمالء الخدمات المصرفيةالجدارة االئتمانية العامة  تعتبر
و أ تطلب المجموعة بشكل عام الشركات المقترضةإال أن الضمان يوفر حماية إضافية، ولذلك (أ)).  ٥ راجع اإليضاح(

على  ورهونات أخرى عقاراتال الدرجة األولى علىمن في شكل رهن من . قد تأخذ المجموعة ضمانات تقدم ضمان
  والضمانات. الرهونوغيرها من التجارية كافة الموجودات 

  
 لمحتفظا، ال تقوم المجموعة بشكل روتيني بتحديث تقييم الضمانات على الجدارة االئتمانية للعمالء لتركيز المجموعة اً نظر

 لشركات. يتم تحديث تقييم الضمان عندما يتم وضع القرضل لعمالء الخدمات المصرفيةالقروض المقدمة  كافةبها مقابل 
المجموعة  صتحر، التي تعرضت النخفاض ائتمانيعلى قائمة المراقبة ويتم مراقبة القرض عن كثب. بالنسبة للقروض 

  مخاطر ائتمان.إدارة تحديد إجراءات كونها توفر مدخالت ل المقابلة، على تقييم الضمانات
  

  المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
  

  نيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمةالمدخالت واالفتراضات والتق
  

  ).٧(ج) ( ٣راجع السياسة المحاسبية 
  

  الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان
  

عتبار باال تأخذ المجموعةعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي، 
المعلومات  . تشتمل هذه المعطيات علىدون تكلفة أو مجهود زائد والمتاحة والداعمة ذات الصلةالمعقولة  المعطيات
مات الجدارة االئتمانية والمعلوالخبراء بشأن وتقييم  للمجموعةًء على الخبرة السابقة بنا ةوالنوعي ةالكمي توالتحليال

  االستشرافية.
  

  مقارنة:ل في مخاطر االئتمان من خالظة ملحوزيادة  كانت هناكتحديد ما إذا  فيالتقييم هذا الهدف من يتمثل 
  
  كما في تاريخ التقرير؛ معاحتمالية التعثرعلى مدار العمر المتبقي 
 مرحلة الزمنية التي تم تقديرها عند االعتراف المبدئي بالتعرضاحتمالية التعثرعلى مدار العمر المتبقي لل. 
  

ي ف ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظةلتحديد  السداد السابق نمط، يتم تقييم خدمات المصرفية لألفرادحفظة البالنسبة لم
  مخاطر االئتمان.

  
ً ، تقوم المجموعة أيضباإلضافة إلى االختبار الكمي القائم على التغيرات في احتمالية عدم السداد ئتمانية بوضع أحكام ا ا

  .خسائر االئتمان المتوقعة ذجللعوامل التي لم يتم تسجيلها في نتائج نموموثوقة بغرض بيان التأثير المقدر 
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  درجات مخاطر االئتمان
  
 نم عةومتن عةومجم لیإ داً ستناا نالئتماا طرمخا من درجات جةدرل تجاري رضتع لک صبتخصي عةولمجما ومتق
. يتم تعريف درجات التعثر عن السداد، كما تقوم بوضع أحكام ائتمانية موثوقة طربمخا ؤللتنب ادهيدتح ميت لتيا تلبياناا

تختلف هذه العوامل بحسب طبيعة  ن السداد.تشير إلى مخاطر التعثر عمخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية 
  التعرض وفئة المقترض.

  
، ئتماناالمخاطر  تصاعدي كلما تفاقمتعن السداد بشكل  التعثربحيث تزيد مخاطر  االئتمانتحديد درجات مخاطر  يتم

الفرق بين من  أقل ٢و ١ االئتمانعن السداد بين درجتي مخاطر  التعثرالفرق في مخاطر يكون ، على سبيل المثال
  .٣و ٢ االئتماندرجتي مخاطر 

  
 نع لمتاحةا تماولمعلا لیإ داً ستناا ئيدلمبا رافالعتا دعن نالئتماا طرمخا من درجات جةدرل رضتع لک صتخصي ميت
حيث قد يتم نقل تعرض ما من درجة إلى درجة أخرى من درجات  ،بشكل مستمرالتعرضات  تتم مراقبة. رضلمقتا

  .مخاطر االئتمان
  

  ما إذا كانت مخاطر االئتمان زادت بشكل ملحوظ تحديد
  
. ريرلتقا يخرتا في ئيدلمبا رافالعتا ذمن زادت بشكل ملحوظ دق نالئتماا طرمخا تکانإذا  ما مبتقيي عةولمجما ومتق

ختلف تيعتمد تحديد ما إذا كانت زيادة مخاطر االئتمان كبيرة على خصائص األداة المالية والمقترض والمنطقة الجغرافية. 
الزيادة الملحوظة بحسب مختلف فئات اإلقراض، وبصورة محددة بين الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية 

  للشركات.
  

إلى عوامل نوعية مرتبطة بعمليات  المبدئي استناداً منذ االعتراف  قد يُستدل على الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان
بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب. سيكون هذا  تظهرجموعة والتي قد ال لمدى اإدارة مخاطر االئتمان ل

تند هذه قائمة المراقبة. تس وضعها على، مثل خاطرمتفاقم المعايير بعض هو الحال بالنسبة للتعرضات التي تستوفي 
  ذات الصلة. السابقةالعوامل النوعية على حكم الخبراء والخبرات 

  
ة في هذه الحال، المبدئيالعتراف لفي مخاطر االئتمان بالنسبة  ملحوظةدليل على أنه لم تعد هناك زيادة إذا كان هناك 

 إن. شهر ١٢تتم معاودة قياس مخصص خسائر األداة المعنية على أساس نموذج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
قد تشير إلى زيادة مخاطر التعثر  ،و إعادة الجدولةالتعثر أمثل ، لزيادة في مخاطر االئتمانلبعض المؤشرات النوعية 

 هرأن يظ ، تحدد المجموعة فترة االختبار التي يلزم خاللها. في هذه الحاالتنفسه المؤشر تالشي عن السداد لما بعد
لشروط ا. عند تعديل يبشكل كاف تقلصتقد  على أن مخاطر االئتمان الخاصة بهجيد لتقديم دليل  نمطاألصل المالي 

مستوفاة  لم تعد االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداةمعايير أن لدليل على ، فإن االتعاقدية لقرض ما
  شروط التعاقدية المعدلة.سجل السداد حتى تاريخه مقابل ال تضمني

  
  



        

٧٢  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) ار العام إلدارة المخاطراإلط
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع) المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
  

  (تابع) درجات مخاطر االئتمان
  

  تعريف التعثر عن السداد
  

  عندما:متعثر عن السداد تعتبر المجموعة أن األصل المالي 
  التخاذالمجموعة  لجوءلمجموعة، دون ل بالكامل ئتمانيةزاماته االالتبالمقترض  يفيمن غير المحتمل أن يكون 

  ؛(إن وجد) مثل مصادرة الضمانإجراءات 
  عن الوفاءيوم  ٩٠كثر من أل المقترض يتأخر لمجموعةلأي التزام ائتماني مادي التسهيل أو  قطاع األفراد،عند. 
   من  لأق أو تم إخطاره بحد الحد المحدد لهالعميل  تجاوزبمجرد أن ي متأخرة السدادتعتبر السحوبات على المكشوف

  .غير المسدد القائمالمبلغ 
  

تعكس مرور الوقت لب أهميتها ، كما قد يتغير مدىالسداد متعثرة عنمدخالت تقييم ما إذا كان أحد األدوات المالية قد تتغير 
 عةولمجما مع التعريف المستخدم من قبلتعثر عن السداد بشكل كبير لا فيرتع يتوافق. الراهنة التغيرات في الظروف

  (هـ)). ٥(راجع اإليضاح  رأس المال النظامي راضألغ
  

  استخدام المعلومات االستشرافية
  

منذ  ظملحوقد زادت بشكل  ألداة مافي تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان  بإدراج المعلومات االستشرافيةتقوم المجموعة 
  س خسائر االئتمان المتوقعة.المبدئي، وكذلك في قيااالعتراف 

  

وث احتمال حد حددتقوم المجموعة بصياغة ثالث سيناريوهات اقتصادية: حالة أساسية، وهو السيناريو الوسيط الذي ي
ً  أقل احتمالية ين، وسيناريوه٪٤٠بواقع  . تتضمن ٪٣٠ حدوث بواقع كل منها يحدد احتمالحيث ، صعوداً وهبوطا

 لماليةاالبيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات  مراعاتها تتمالمعلومات الخارجية التي 
قد الدولي، وصندوق الن مؤسسة التعاون االقتصادي والتنميةمثل  العالميةفي البلدان التي تعمل فيها المجموعة، والمنظمات 

  في القطاع الخاص واألكاديميين. التوقعاتوبعض خبراء 
  
  

ألدوات امحافظ الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من  المحركاتالمجموعة بتحديد وتوثيق قامت 
ان العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمبتقدير  تحليل البيانات التاريخية وقامت بناًء على، المالية

  وخسائر االئتمان.
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 التي تنتهيللسنوات  المؤشرات الرئيسية التالية ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما السيناريوهات االقتصادية المستخدمة  تتضمن
  :٢٠٢٣حتى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ٢٠٢٣ ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩ السيناريو  ١ الكلي المتغير  اإلقليم

ج
الخلي

  سعر النفط  
  ١،٢٣٪  ٠،٨٨٪  -٢٫٧٤٪  -٧،٠١٪  -٢،١٦٪  أساسي

  -٠،٤١٪  -١،٠٣٪  -٣٫٨٨٪  -٢،٢٠٪  ٢٠،٣٤٪  تصاعد

  ٦،٩٨٪  ١٠،٢٣٪  ٤،٤٧٪  -١٢،٥٥٪  -٢٨،٦٩٪  هبوط

  مؤشر أسهم اإلمارات
  ٧،٥٦٪  ٦،٥٥٪  ٦،٨٠٪  ٨،٨٠٪  ٢٢،٧٧٪  أساسي

  ٨،٤٨٪  ٨،٨٥٪  ١٥،٣٥٪  ١٠،٤٧٪  ٢٨،٩٧٪  تصاعد

                  ٣،٧٥٪  ١،٢٧٪  ١،٥٢٪  ١٣،٣٣٪  ٦،٥٨٪  هبوط

المملكة المتحدة
  

  مؤشر أسهم المملكة المتحدة
  ٣،٢١٪  ٥،١٤٪  ٩،١٠٪  -٢،٦٣٪  -٨،٨٢٪  أساسي

  ٢،٨٧٪  ٣،٠٤٪  ٥،٣٥٪  ٠،٦٧٪  -٣،٦٣٪  تصاعد

  ٤،٧٦٪  ٩،٠١٪  ١٢،٥٢٪  ٢،٣٥٪  -٢٣،٤٣٪  هبوط

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
  مملكة المتحدةبال

  ١،٧٤٪  ١،٧٨٪  ١،٦٧٪  ١،٤٣٪  ١،٥٤٪  أساسي

  ١،٥٣٪  ١،٦٣٪  ١،٩٥٪  ٢،٩٥٪  ٣،١٠٪  تصاعد

  ١،٩٦٪  ٢،٣٧٪  ١،٧٧٪  -٠،٥٤٪  -١،٠٦٪  هبوط

  
 .مثل متوسط الزيادة/ النقص السنوي على مدى الفترةي ١
  هناك عوامل متغيرة كلية اضافية تستخدم في مناطق أخرى ذات صلة بسوقها. ٢
  

  المالية المعدلة الموجودات
  

بالعمالء  االحتفاظالحرص على ، و، بما في ذلك تغير ظروف السوقلقرض ما لعدة أسبابيجوز تعديل الشروط التعاقدية 
 مت ذيلا ملقائا رضبالق رافالعتا إيقاف ميت دقتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. الأخرى ال تتعلق ب وعوامل

 في الواردة لمحاسبيةا للسياسة فقاًو لةدلعاا بالقيمة ديدج رضکق المعدل رضبالق رافالعتا ميت، بحيث هروطش ليدتع
  ).٤(ج) ( ٣ حإليضاا

  
ئتمان االفإن تحديد ما إذا كانت مخاطر  يسفر التعديل عن إيقاف االعتراف،وال  ،الييتم تعديل شروط األصل الم عندما

  :تتضح من خالل مقارنةقد زادت بشكل ملحوظ  من األصل
  
 كما في تاريخ التقرير بناًء على الشروط المعدلة؛ مع احتمالية التعثرعلى مدار العمر المتبقي 
  درة بناًء على المعطيات المتاحة عند االعتراف المبدئي والشروط التعاقدية مقاحتمالية التعثرعلى مدار العمر المتبقي

 األصلية.



        

٧٤  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع) متوقعةالمبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان ال
  

  (تابع)الموجودات المالية المعدلة 
  

شطة "أنـ للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها ب المقدمة القروض بشأنالمجموعة بإعادة التفاوض  تقوم
تتم ، عةووفقاً لسياسة إعادة الجدولة لدى المجمعن السداد. عثروتقليل مخاطر الت التحصيل") لزيادة فرص إعادة الجدولة

 تفي الوقت الراهن أو إذا كانيواجه صعوبة في الوفاء بدينه انتقائي إذا كان المدين إعادة جدولة القرض على أساس 
تعاقدية سداد وفقاً للشروط الالجهود المعقولة للقيام المدين ببذل كافة  دليل علىوكان هناد  ،مخاطر التعثر عن السداد عالية

  المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة. األصلية، ويُتوقع أن يكون
  

خضع يرض. القتعهدات الفائدة وتعديل شروط  دفعاتفترة االستحقاق وتغيير توقيت  مدتتضمن الشروط المعدلة عادةً ما 
المجموعة بمراجعة تقارير أنشطة لدى . تقوم لجنة االئتمان إعادة الجدولةكل من قروض األفراد والشركات لسياسة 

  .الجدولة إعادة
  

 عثرر احتمالية التالمجموعة، فإن تقدي إعادة الجدولة لدىبالنسبة للموجودات المالية التي تم تعديلها كجزء من سياسة 
ذلك والمبلغ األصلي، وكتحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل الفائدة  أسفر عنيعكس ما إذا كان التعديل قد 

 لسدادحالة االمماثلة. كجزء من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقييم  إعادة الجدولةجراءات إبشأن تجربة المجموعة السابقة 
 ً   .نمط السدادمختلف مؤشرات  ، كما تراعيللشروط التعاقدية المعدلة للمقترض وفقا

  
دولة إعادة الجتوقع  يكونملحوظة في مخاطر االئتمان، وقد الزيادة المؤشر نوعي على  إعادة الجدولةعتبر تبصفة عامة، 

 نمط سداد جيدالعميل إظهار  يتعين على)). ٧(ج) ( ٣ اإليضاح(راجع  النخفاض ائتمانيدليل على أن التعرض بمثابة 
قبل أن داد أو ن الستالشي حالة التعثر ع/ يُستدل على تالشي التعرض لالنخفاض االئتمانيقبل أن  زمنيةفترة  ىعلى مد

  .١لمرحلة لثر عن السداد، بحيث تتم معاودة قياس مخصص الخسائر بقيمة مساوية يُستدل على تقليص احتمالية التع
  

  قروض بشروط معاد جدولتها
  

 جدولتها بسبب تدهور المركز المالي تم إعادةشروط معاد جدولتها في القروض التي التي تنطوي على تتمثل القروض 
بمجرد إعادة جدولة القرض، لتقدمها في ظروف أخرى. ة لم تكن تكون المجموعة قد قدمت تنازالت هام حيث ،للمقترض

دة الجدولة. وافق مع اتفاقية إعايتأن نمط السداد حين التأكد من لرة اثني عشر شهراً على األقل فإنه يبقى في هذه الفئة لفت
قامت المجموعة  ،لتقريركما في تاريخ اخ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة. تحدد المجموعة فترة االثني عشر شهراً تبدأ من تاري

  التالية:التفاوض بشأن التعرضات بإعادة 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      قروض بشروط معاد جدولتها
   ٢٩٢٫٣٠٨٫٦    ٧٫٣٢٢٫٩٣٨   إجمالي القيمة الدفترية

  ============  ============ 
   ٤٧٦٫٨١٥٫١    ٢٫٧١٩٫٩١٢   مخصص انخفاض القيمة

  ============  ============ 
   ٤٨٢٫٧٠٥    ٨٠٧٫٠٠٨٫٣   / مخصص محدد) مخصص انخفاض القيمة (خسائر االئتمان المتوقعة

  ============  ============ 
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  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

  :هي قياس خسائر االئتمان المتوقعةالمدخالت الرئيسية في إن 
  ؛التعثر عن السداداحتمالية  
 ؛ والخسائر المحتملة عن التعثر في السداد  
 إجمالي التعرض عند التعثر في السداد.  

  
ر على أساس ملف االستحقاق. وينظر ملف االستحقاق في كيفية تطو التعثر عن السدادحتمالية العمر المتبقي اليتم تحديد 

  التخلف عن السداد في محفظة خالل الحياة المتبقية للقروض. يعتمد ملف االستحقاق على البيانات التاريخية المرصودة.
  

 م مؤشراتبتقيي عةولمجما ومتق. ة في حال التعثرالمحتمل الخسائر حجم تمثل إن الخسائر المحتملة عن التعثر في السداد
 والبلد المعرض للخطر وصناعة الطرف المقابل الضمانات الحالية علی ءبنا الخسائر المحتملة عن التعثر في السداد

تعثر في ملة عن الالخسائر المحتتم إعادة تقييم تقديرات ت ال يتجزأ من األصل المالي. جزء تبرتعوتكاليف االسترداد 
  .تتضمن تأثير التغير في أسعار النفط ومؤشر األسهم وغيرها من العوامل لمختلف السيناريوهات االقتصادية السداد

  
الي التعرض إجمالمجموعة  تحددعن السداد.  التعثرالتعرض المتوقع في حالة  إجمالي التعرض عند التعثر في السداد مثلي

موجب المسموح به ب لمبلغ الحاليفي اطرف المقابل والتغيرات المحتملة لتعرض الحالي للمن ا عند التعثر في السداد
ترية إجمالي قيمته الدف يتمثل فيأصل مالي من  إجمالي التعرض عند التعثر في السدادعن اإلطفاء. إن  العقد والناشئ

مستقبلية البالغ مال وه ض عند التعثر في السدادإجمالي التعر يكون، اإلقراض لتزاماتابفيما يتعلق عن السداد.  التعثروقت 
بلية. بالنسبة قوالتوقعات المست التجارب السابقة، والتي يتم تقديرها بناًء على يمكن سحبها بموجب العقدالتي محتملة ال

ضمان ال عندما يصبح الخاضع لضمانمبلغ التعرض هو  إجمالي التعرض عند التعثر في السداد يكون، للضمانات المالية
ن خالل وضع م إجمالي التعرض عند التعثر في السداد، يتم تحديد المالية الموجوداتالمالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض 

  .اتحصاءاإلأساليب قائمة على زمنية مختلفة باستخدام  مراحلعرض المحتملة في الت نتائجمجموعة من 
  

شهر كحد أقصى للموجودات المالية ضمن المرحلة  ١٢دى نموذج على ماستخدام وشريطة ، أعاله على النحو الموضح
على مدى أقصى فترة عن السداد  التعثرمخاطر  مراعاةمع  خسائر االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بقياس، األولى
غراض إدارة أل، في حال، حتى تكون فيها معرضة لمخاطر االئتمانللمقترض)  مد(بما في ذلك أي خيارات  تعاقدية
تعاقدية إلى التاريخ الذي يحق  أقصى فترةفترة أطول. تمتد  كانت المجموعة تضع في اعتبارها، االئتمانر مخاط

  القرض أو الضمان. أو إنهاء التزام السلفياتللمجموعة المطالبة بسداد 
   



        

٧٦  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) دارة المخاطراإلطار العام إل
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع) المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة
  

  (تابع)قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
  

وم المجموعة ، تقحوبااللتزام غير المس عنصركال من القرض و تضمنالتي ت تسهيالت بطاقات االئتمانل، بالنسبة إال أن
طلب  قدرة المجموعة التعاقدية على ما لم تكن أقصى فترة تعاقدية،على فترة تزيد عن  االئتمان المتوقعةخسائر بقياس 

 عةولمجمل نيمک .لفترة اإلشعار التعاقدي االئتمانتعرض المجموعة لخسائر تحد من  حوبالمسالسداد وإلغاء االلتزام غير 
 مادعن طفقيمكن تطبيقه  نلکوخالل األعمال اإلدارية اليومية،  بيقهطت ميت ال ديلتعاقا قلحهذا ا إال أن، وريف ربأث اؤهلغاإ

 راءاتجإ مراعاة مع طولألا رةلفتهذه ا ريدتق ميت. ةلمنشأا وىمست علی نالئتماا طرمخا في دةيازوجود  عةولمجما تدرك
المتوقعة. يتضمن ذلك تساهم في تخفيف خسائر االئتمان  لتيوا اذهتخاا عةولمجما قعوتت لتيا االئتمان طرمخاإدارة 

  .محددة تحويل الرصيد القائم إلى قرض بشروط سدادتخفيض الحدود االئتمانية وإلغاء التسهيالت و/ أو 
  

التي تنطوي على سمات مخاطر مماثلة، والتي ، يتم تجميع األدوات المالية على أساس جماعي تحديد مؤشريتم  عندما
  تشمل:

 فئة األداة؛  
 ؛نوع الضمانات  
  ؛قرض إلى الموجودات المشتراة بالنسبة للخدمات المصرفية لألفرادالنسبة  
  ؛المبدئيتاريخ االعتراف  
 ؛فترة االستحقاق المتبقية  
 ؛ ومجال العمل  
 .الموقع الجغرافي للمقترض  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        

٧٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع) العام إلدارة المخاطراإلطار 
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  (تابع)المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
  

  مخصص الخسائر
  

المبالغ  المالية. تمثلفيما يلي مطابقات األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية لمخصص الخسائر حسب فئة األدوات 
المعيار المحاسبي الدولي  في إطارتعكس أساس القياس ، وهي خصص لخسائر االئتمانحساب الم ٢٠١٧ لسنةالمقارنة 

  :٣٩رقم 
  

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١١المرحلة   

التي  المشتراة
تعرضت 

النخفاض 
  ائتماني

  اإلجمالي
٢٠١٧  ٢٠١٨  

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

   ٤٫٤٦٨٫٠٦٠    ١٢٫٧٢٨٫١١١     -    ٤٫٥٨١٫٢٦٣     -    ٨٫١٤٦٫٨٤٨  في بداية الفترة
              

   ٨٫٩١٩٫٠٦٠      -      -      -      -      -   الزيادة نتيجة االستحواذ وتعديالت أخرى
              

   ٣٢٥٫٢٦٠      -      -      -      -      -   تأثير تعديل السياسة المحاسبية
              

من  ٩ر رقم التأثير نتيجة تطبيق المعيا
     -    ٣٫٠٩٩٫٩٥٤    ٢٫٣٨٣٫٥٥٩    ٢٦٤٫٤٥٥    ٦٫٤٠٥٫٥٧١   )٥٫٩٥٣٫٦٣١(  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
   ١٣٫٧١٢٫٣٨٠   ١٥٫٨٢٨٫٠٦٥   ٢٫٣٨٣٫٥٥٩    ٤٫٨٤٥٫٧١٨    ٦٫٤٠٥٫٥٧١    ٢٫١٩٣٫٢١٧  

              التحويالت:
              

     -      -      -      -    ١٢٩٫٤١٣   )١٢٩٫٤١٣(   ٢إلى المرحلة  ١المحول من المرحلة 
              

     -      -      -   ١٥٢٫٤٢٧      -   )١٥٢٫٤٢٧(   ٣إلى المرحلة  ١المحول من المرحلة 
              

     -      -      -      -   )١٤١٫٣٠٧(    ١٤١٫٣٠٧   ١لة إلى المرح ٢المحول من المرحلة 
              

     -      -      -   ٢٫٥٣٥٫٤٩٨  )٢٫٥٣٥٫٤٩٨(     -   ٣إلى المرحلة  ٢المحول من المرحلة 
              

     -      -      -   )١٧٧٫٠٧٥(    ١٧٧٫٠٧٥      -   ٢إلى المرحلة  ٣المحول من المرحلة 
              

     -      -      -   )١٠٫٤٢٣(      -    ١٠٫٤٢٣   ١إلى المرحلة  ٣المحول من المرحلة 
  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
   )٢٫٥٠٠٫٤٢٧   )٢٫٣٧٠٫٣١٧(  )١٣٠٫١١٠    -      -     -  
              

   ٢٫٣٦٢٫٢٩٧    ١٫٨١٣٫٨٢٣   )٣٦٤٫٢٠٤(    ١٫٧٠٨٫٧٩٢    ٦٥٧٫٩٣٢   )١٨٨٫٦٩٧(   تأثير التغير في المخصص 
              

  )٣٫٣٤٦٫٥٦٦(  )٤٫٨٧٢٫٦٧٨(  )٣٨٩٫٢٢٠(   )٤٫٢٣٥٫٢٢٢(  )٢١٢٫١٥٥(   )٣٦٫٠٨١(   مشطوبات وتعديالت أخرى
  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
   ١٢٫٧٢٨٫١١١   ١٢٫٧٦٩٫٢١٠   ١٫٦٣٠٫١٣٥    ٤٫٨١٩٫٧١٥    ٤٫٤٨١٫٠٣١    ١٫٨٣٨٫٣٢٩   
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  
على بعض الموجودات المدرجة كجزء من موجودات أخرى، يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس منهج ١  

  .١مبسط، ويتم اإلعالن عنها كجزء من المرحلة 
 



        

٧٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  

  (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  أقصى تعرض لمخاطر االئتمان بدون مراعاة أي ضمانات أو أدوات أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان
  

م تة العمومية، بما فيها المشتقات. الميزاني بالبنود داخلاطر االئتمان الخاصة يوضح الجدول أدناه أقصى تعرض لمخ
  والضمانات الرئيسية: التسويةالتخفيف من خالل استخدام ترتيبات  بيان أثر، قبل أقصى تعرضإجمالي بيان 

  

    
  إجمالي أقصى

  تعرض للمخاطر
إجمالي أقصى 

  تعرض للمخاطر
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ف درهمأل  ألف درهم  إيضاح  
        

  ١٣٦٫٣٣٢٫٨٩٢  ١٨١٫٤٦٩٫١٠٠  ٨  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ١٨٫٧٦١٫٢٧٦  ١١٫٦٧٩٫٩٦٠  ٩  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  ١٩٫٢٢٦٫٢٤٨  ١٠  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  ١٩٫٠٤٨٫٨٠٧  ١١  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨  ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١  ١٢  قروض وسلفيات

  ٨٦٫٠٥٧٫٧٢٣  ٩٠٫٣٧١٫١٦٩  ١٣  استثمارات لغير أغراض المتاجرة

  ١٥٫٥٤٢٫١١٦  ٢٠٫٤٨٤٫٧٥٣    موجودات أخرى

    --------------------------  --------------------------  
  ٦٣٦٫٩٥٩٫٥٢٩  ٧٠٩٫٣٣٦٫٥٢٨    اإلجمالي

    ============  ============  
  ١٠٫٨٧٤٫٦٠٥  ١١٫٢٥٨٫٢٣٧  ٣٩  مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

        

  ٥٢٤٫٨٢٧  ١٫٨٢٥٫٩٥٥  ٣٩  مشتقات محتفظ بها للتحوط

    --------------------------  --------------------------  
  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢    ١٣٫٠٨٤٫١٩٢    اإلجمالي

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

  ١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧  ١٦٥٫١٣٤٫٩٧٤  ٣٨  االلتزامات الطارئة

  ٤٢٫٩٨٣٫٧٩٤  ٤٥٫٦٥٩٫٦٠٢  ٣٨  االرتباطات

    --------------------------  --------------------------  
    ١٩٥٫٤٢١٫٣٩١  ٢١٠٫٧٩٤٫٥٧٦  
    --------------------------  --------------------------  

  ٨٤٣٫٧٨٠٫٣٥٢  ٩٣٣٫٢١٥٫٢٩٦    إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

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

ولكنها  ،األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان يتم تسجيلحيث 
  نشأ مستقبالً نتيجة للتغير في القيم.تقد  التيأقصى تعرض للمخاطر  ال تمثل

  
  



  
  

  

٧٩  

 
  

  (تابع)حدة إيضاحات حول البيانات المالية المو
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  طر االئتمان في تاريخ التقرير:تراقب المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والطرف المقابل والمنطقة الجغرافية. فيما يلي تحليل تركزات مخا
  

  يالتركزات بحسب القطاع االقتصاد
  التزامات قروض غير مسحوبة     اتفاقيات إعادة شراء عكسي  االستثمارات  القروض والسلفيات  

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                
  -  -  -  -  -  -  ٤٣٥٫٨٠٨   ١٧٥٫٣١٣  الزراعة

  ٧٫٥١٠٫٨٩٦  ٧٫٧١٨٫٩٠١  -  -  ١٣٫١٦٩٫٧٩٤  ١٤٫١٣٤٫٢٠٣  ٢٤٫٢٢٥٫٤٥٩   ٣٥٦٫٠٧٤٫٣٥  ةالطاق
  ٤٫٦٥٣٫٩٠٨  ٥٫٧٠٤٫٩٥٠  -  -  ٣٩٢٫٠٤٤  ٢٧١٫٨٨٩  ٢٠٫١٧٨٫٧١٤   ٩٢٠٫٩٤٩٫٢٣  التصنيع

  ٩٥٢٫١٩٤  ٨٣٤٫٨٤٨  -  -  ٧٢٫٩٤١  ١٥١٫٩٢٢  ١٢٫٠٣٤٫٨٤٠   ٣٦٢٫٧٢٧٫٨  اإلنشاءات
  ١٣٫٣٦١٫٠٦٧  ٧٫٥١٤٫٤٣٨  -  -  ٠٫١٦٧٧٥  ١٫٤٨٤٫٤٠٢  ٩٠٫٥٣٠٫٣٨٦   ٣٦٥٫٣٢٨٫٩٧  العقارات
  ٢٫١٧٠٫٥٧٨  ٢٫٦٨٦٫٧٦٩  -  -  ١٢٦٫٦٨٧  ٨٨٫١٨٣  ٢٢٫٨٧٧٫٥٢٢   ٥٩١٫٨٨٢٫٢٢  التجارة

  ٥٫١٩٦٫٤٢٥  ٣٫٧٠٢٫٤٣٧  -  -  ٥٫٠٧٧٫٢٦٩  ٤٫٧٣٨٫٧٠٢  ٢٦٫٤٢١٫٦٦١   ٤٢٣٫٣٣٧٫٢٥  النقل واالتصاالت
  ٦٦٧٫٥٦٩  -  ١٧٫٩٧٠٫٠٩٣  ١٧٫٤٦٧٫٨٧٦  ٢٦٫٠٩٠٫٣٨٥  ٢٤٫٣٤٣٫٠٣٦  ٢١٫٠٩٩٫١٥٥   ٠٠١٫٤٧٢٫٢٨  البنوك

  ٢٫٧٠٩٫١٤٥  ٣٫٧١٨٫٩٠٠  ٣٫٣٧٦٫٨٨١  ١٫٥٨٠٫٩٣١  ١٧٫٨٨٣٫٩٠٠  ١٥٫٣٨٦٫٨٧١  ٢٦٫٦٤١٫١٢٨   ٣٨٨٫٨٤٤٫٢٨  المؤسسات المالية األخرى
  ٢٫١٨٥٫٧٠٤  ٦٫١٨٧٫٨٣٧  -  -  ٦٩٩٫٤٨٥  ١٤٠٫٣٣٧  ٢٤٫٢٢٨٫٥١٤   ٦١٠٫٣٥١٫٢٢  الخدمات

  ١٫١٥٩٫٩٢١  ٦٫٦١٠٫٠٢٧  -  -  ٤٣٫٣٥٤٫٣٧٦  ٤٤٫٣١٧٫٦٧٥  ٥٫٠٠٦٫٢٣٤   ٤١٩٫٧٨٠٫٥  القطاع الحكومي
  ١٫٧٥٤٫٢٨٣  ٩٨٠٫٤٩٥  -  -  -  -  ٧١٤٫٣٦٣٫٥٨   ٥٣٣٫٦٦١٫٥٥  قروض شخصية وبطاقات ائتمان

  -  -  -  -  -  -   ٦٠١٫٨٥٧٫١٢   ٢٨٧٫٨٩٠٫١١  قروض عقارية شخصية
  ٦٦٢٫١٠٤  -  -  -  ٣٧٥٫٢١٢  -  ٣٢٢٫١٨٨   ٠٦١٫٤٤٣  أخرى

  -----------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٧٩٤٫٩٨٣٫٢٤  ٢٫٦٠٦٥٩٫٥٤  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  ١٩٫٠٤٨٫٨٠٧  ١٠٧٫٧٧٨٫٤٧٤  ١٠٥٫٠٥٧٫٢٢٠  ٨٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥  ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١  
  =============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  
  

  يتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلها بناء على المخصصات أو الفوائد المجنبة، إن وجدت.
  

   من االستثمارات حيث أن مخاطر االئتمان ال تنطبق عليها.يتم إدراج أدوات حقوق الملكية ض



  
  

  

٨٠  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  التركيز بحسب المنطقة الجغرافية:  
  

اإلمارات العربية 
  المجموع  أخرى  آسيا  األمريكيتان  الدول العربية  أوروبا  المتحدة

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

                ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٨٣٫١٦٥٫٥٢٠  -  ٦٩٫٣٦٩  ٥٧٫٠٠٩٫٣٧٦  ٦٫٥٠٨٫٧٤٦  ١٣٤٫٥٥١٫٧٢  ٨٩٥٫٠٢٦٫٤٧  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠   ٢٩٧٫٨٤٧  ١٫٩٤٣٫٨٠٨   ١٫٢٣٤٫٠٩٣   ٢٫٦٠٦٫٩٠٨   ١٫٧٦٨٫٩٠٢   ٦٫٧٦٩٫٣٥٢  الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
  ١٩٫٢٢٦٫٢٤٨  ٥٥٦٫٢٧٤  ٤٣٠٫٧٧٦  ٤٫٧٦٢٫٨٨٣  ٣٫٩٣١٫٩٦٩  ٦٨٤٫٠٤٥٫٨  ٥٠٠٫٤٩٨٫١  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ١٩٫٠٤٨٫٨٠٧  ٥٥٠٫٩٥٠  ١٤٦٫٧٠٤  -  ٥٫٦٠٤٫٩٨٠  ٤٣٥٫٣٠٢٫٩  ٧٣٨٫٤٤٣٫٣  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ١٣٫٠٨٤٫١٩٢  ٢٫٦٤٤  ١٫٣٠٢٫٣٤٥  ١١٥٫٠٢٣  ٩٦٢٫١٦٨  ٩٠٤٫٩٧٥٫٨  ١٠٨٫٧٢٦٫١  أدوات مالية مشتقة
  ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١  ٤٫٢٦٧٫٧٨٤  ٣١٫٤٨٣٫٠٥١  ٢٩٫٩٤٨٫٨٥٤  ٢٩٫٥١٨٫٨٠٩  ١١٢٫٩٥٤٫٤٠  ٨١٨٫٨٨٣٫٢٣٠  قروض وسلفيات

  ٩٠٫٤٣٦٫٣١٠   ٨٥٥٫٢٠٣  ١٣٫٦٨٩٫٢٥٧   ١٠٫٧٠٠٫٦٦١   ١٥٫٦٦٨٫٠٧٠   ١٧٫٦٠٢٫٢٩٥   ٣١٫٩٢٠٫٨٢٤  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  -------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٨٤٧٫٦٣٨٫٧٠٦  ٧٠٢٫٥٣٠٫٦  ٣١٠٫٠٦٥٫٤٩  ٨٩٠٫٧٧٠٫١٠٣  ٦٥٠٫٨٠١٫٦٤  ١٥٩٫٢٠٠٫٦٢٨  ٨٢٩٫٩٢٦٫٣٢٣  
  ============  ============  ============  ===========  ============  ============  ============  

                ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  -  ٦٤٫٦٥٠  ٣١٫٤٥٠٫٨٥٠  ٣٣٦٫١٧٤٫٧  ٥٧٫٥٧٩٫٥٢٦  ٤١٫٨٤١٫٦٩٢  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  ١٠٥٫٥٦٠  ٦٫٣٥٩٫٢٧٣  ١٦٣٫٧٥٨  ٢٤٥٫٣٢٧٫٤  ٢٫٠٠٧٫٥٥٦  ٦٫٣٥٧٫٣٧٢  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  ٧٣٫٧٥٩  ٨٠٥٫٥٩٦  ٧٦٥٫٥٩٢  ٦٥٣٫٦٣٠٫١  ١٠٫٣٩٤٫٣٩٤  ١٥٩٫٤٩٦  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  ٣٦٧٫٣٠٠  ٨٠١٫٤٥٥  ١٤٣٫١١٦  ٣٢٩٫١٩٨٫٣  ١٤٫٢٠٤٫٩٢٩  ٢٫٦٣١٫٨٤٥  تفاقيات إعادة شراء عكسيا
  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  ٣٥٫١٧٧  ٦١٦٫٨٦٠  ٥٩٫١٥٨  ٥٠٨٫٠٦٠٫١  ٧٫٥٢٧٫٩٥١  ٢٫٠٩٩٫٧٧٨  أدوات مالية مشتقة
  ٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨  ٣٫٤٠١٫٣١٢  ٢١٫٣٦٨٫٨٤٩  ٢٦٫٦٢٩٫٥١١  ٧٠٨٫٨٣٩٫٢٦  ٤١٫٤٤٣٫٩٥١  ٢٢٥٫٤٠٥٫٧٢٧  قروض وسلفيات

  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٧١٠٫٢٥٦  ١١٫٠٨٤٫٩٩١  ١١٫٩٥١٫٥٧٩  ٣٧٦٫٦٨١٫١٥  ١٦٫٠٣٥٫٢٩٠  ٣٢٫٩٩٤٫٢١٨  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  -------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٦٣٧٫٥٥٤٫٤٨٢  ٣٦٤٫٦٩٣٫٤  ٦٧٤٫١٠١٫٤١  ٧١٫١٦٣٫٥٦٤  ١٥٥٫٩١٢٫٥٩  ١٤٩٫١٩٣٫٥٩٧  ٣١١٫٤٩٠٫١٢٨  
  ============  ============  ============  ===========  ============  ============  ============  

  

ض. ز بحسب المنطقة الجغرافية للبنود األخرى بناًء على موطن المقتروراق المالية، في حين يقاس التركالجغرافية لالستثمارات وفقاً لموقع الجهة المصدرة لألز حسب المنطقة يتم قياس الترك
 من حيث المنطقة الجغرافية لاللتزامات غير المسحوبة في اإليضاحز ، إن وجدت. يتم بيان التركيتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلها بالمخصصات أو الفوائد المجنبة

  من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٨ رقم



        

٨١  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (أ)
  

  وفقاً لألطراف المقابلة: االستثماراتتصنيف 
  

  
  رات لغير أغراضاستثما

  المتاجرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٤٫٣٩٧٫٧٩٩  ٢٫٦٨٠٫٤٨٥  ٣٨٫٩٥٦٫٥٧٧  ١٩٠٫٦٣٧٫٤١  القطاع الحكومي
  ٩١٥٫٢٧٩  ٨١٠٫٣٩٤  ٣٫١٨٠٫٩٨٣  ٢٫٥٠٤٫٢٠٨  المؤسسات الدولية

  ٢٫٢٨٧٫٧٠٣  ١٫٢٥١٫٥٥٢  ٢٣٫٥٢١٫١٥٨  ٠٩٢٫٥١٥٫٢٢  قطاع العامال
  ١١٫٠٧٠٫٧٦٤  ٦٫٧٩٠٫٢٤٤  ١٥٫٠١٩٫٦٢١  ١٧٫٥٥٢٫٧٩٢  القطاع المصرفي

  ٦٤٩٫٢١٩  ٣٫٠٨٨٫٢٣٥  ٧٫٧٧٩٫٣٧١  ٨٦٫٢٢٧٫٠٢  قطاع الشركات / القطاع الخاص
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٩٠٫٤٣٦٫٣١٠  

ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 
(خسائر االئتمان المتوقعة) من األوراق 

  -  -  -  )٢٫٧٣٦(  المالية بالتكلفة المطفأة
  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٩٠٫٤٣٣٫٥٧٤  
  ==========  ==========  ===========  ===========  
  

  مخاطر التسوية
  

خسائر لإلى ظهور مخاطر وقت تسوية المعامالت والعمليات التجارية. تتعلق مخاطر التسوية با المجموعةقد تؤدي أنشطة 
الناجمة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته بتوفير المبالغ النقدية أو الضمانات أو غيرها من الموجودات 

  بحسب شروط التعاقد المتفق عليها. وأي تأخير في التسوية يعد نادر الحدوث ويخضع للمراقبة.
  

  مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
  

المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمال إخالل الطرف المقابل بالتزاماته التعاقدية، وهي ال  تنشأ مخاطر االئتمان
تزيد على القيمة السوقية اإليجابية لألدوات التي تكون في صالح المجموعة. يشار إلى القيمة السوقية اإليجابيـة أيضاً 

ل. بدال المعامالت بأسعار السوق السائدة في حالة إخفاق الطرف المقابباسم "تكلفة االستبدال" باعتبارها تقديراً لتكلفة است
  تبرم المجموعة معظم عقود المشتقات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى.

  
  

   



        

٨٢  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  مخاطر السيولة  (ب)
  

حقاقها أو عند استالمالية ر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها تتمثل مخاطر السيولة في المخاط
  الوفاء بهذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.

  
تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات، بما في ذلك األدوات المشتقة وااللتزامات 

ء . يعمل البنك على ضمان الوفاالميزانية العمومية، والتي ال تتوافق من حيث العملة والحجم والفترةغير المدرجة في 
يمة دون تكبد تكاليف بقبكافة االلتزامات عند استحقاقها في ظل الظروف االعتيادية لألعمال وفي ظل الظروف الحرجة 

  أعلى.
  

  إدارة مخاطر السيولة
  

اطر السيولة عند مستوى معين وذلك للتأكد من أن المجموعة لديها القدرة على التحكم حددت المجموعة قابلية تحّمل مخ
في مخاطر السيولة وتوفر النقد الكافي أو ما يعادله للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل كافة الظروف المستقبلية دون تكبد 

المخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر الشامل  خسائر إضافية كبيرة لفترة ثالثة أشهر متعاقبة. يتم دعم سياسة تحّمل
الذي يتضمن الحدود المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بشأن المقاييس الرئيسية للتمويل والسيولة، 

  واختبار الضغط المالي، وخطة التمويل في حالة الطوارئ. 
  

مستوى معين لضمان االلتزام المستمر بمتطلبات السيولة الحالية  يتم كذلك تحديد مدى قابلية تحّمل مخاطر السيولة عند
  والمقترحة من الجهات التنظيمية المحلية والدولية، وهي موضوعة لدعم أهداف التصنيف االئتماني الخارجي للمجموعة.

  
نك حالية. وقد اعتاد بيعد معدل كفاية السيولة أحد الوسائل الهامة لقياس مدى كفاية السيولة بموجب النظم العالمية ال

ً إلطار بازل  لفترة زمنية طويلة، وضخ  ٣أبوظبي األول إعداد تقارير داخلية حول أرقام نسبة تغطية السيولة وفقا
استثمارات كبيرة لتطبيق إطار عمل يتضمن أنظمة وضوابط تضمن االمتثال لكافة الجوانب النوعية والكمية لمتطلبات 

عالوة على ذلك تضمن المجموعة التزامها في جميع األحيان بلوائح السيولة الصادرة من  .٣السيولة وفقاً إلطار بازل 
  قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن معدالت كفاية السيولة المؤهلة.

  
درجة بتم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة وتعميمها على جميع وحدات المؤسسة بما يضمن التزام المجموعة 

تحّمل مخاطر السيولة المحددة. وبالمثل، يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات تنظيمية محلية إضافية 
  عند إدارة السيولة.

  
  تخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة.

  
  يولةالتعّرض لمخاطر الس

  
فيما يلي تقرير حول عدم التوافق بين االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات دون األخذ باالعتبار المحتجزات 

  . السابقة لدى المجموعة
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



  

  

٨٣  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر السيولة   (ب)
  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  بيانيما يلي ف
  

    
  المجموع

  حتى
  أشهر ٣

  أشهر ٣
  إلى سنة واحدة

  ٣إلى  ١
  سنوات

  ٥إلى  ٣
  سنوات

  أكثر من 
  سنوات ٥

  فترة استحقاق 
    غير محددة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                جوداتالمو

  -  -  -  -  ٨٫٩٥٧٫٥١٤  ١٧٣٫٩٥١٫٢١٣  ١٨٢٫٩٠٨٫٧٢٧  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٢٩٤٠٫٩٤٩  ٥٩٣٫٥٦٩  ٦٢٠٫٨٦٩  ٣٫٧٥٠٫٩٠٢  ٣٫٦١٥٫١٥٢  ٣٫٠٩٩٫٤٦٩  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  -  -  -  -  -  ١٩٫١٧٦٫٠٩٢  ١٩٫١٧٦٫٠٩٢  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
  -  -  ١٫٨٣٦٫٤٩٥  ٣٤٢٫٠٥٩  ٩٫٠٤٢٫٣٨٠  ٧٫٨١٢٫٥١٧  ١٩٫٠٣٣٫٤٥١  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  -  ٤٫٦٣٨٫٨٠٦  ٢٫٥٦٧٫٢٠٣  ٢٫٦٤٠٫٠٩٤  ١٫٧٠٥٫٩٧٢  ١٫٥٣٢٫١١٧  ١٣٫٠٨٤٫١٩٢  ١ أدوات مالية مشتقة
  -  ١٠٦٫٧٧٤٫٠٧٨  ٦٨٫٨٧٧٫٨٣٣  ٦٨٫٦٥١٫٨٩٢  ٤٩٫٩٠٥٫١٤٤  ٥٨٫٩٩٦٫٢٨١  ٣٥٣٫٢٠٥٫٢٢٨  قروض وسلفيات

  ٤٦١٫٤٠٦  ٤٠٫٣٣٩٫٠٨٢  ١٤٫٣٧٨٫٣٣١  ٢٥٫٣١٦٫٦٧٧ ٥٫٩٣٦٫٥٠٧  ٤٫٠٠١٫٥٧١  ٩٠٫٤٣٣٫٥٧٤  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ٧٫٣٨٨٫٤٩٣  -  -  -  -  -  ٧٫٣٨٨٫٤٩٣  استثمارات عقارية
  ٣٫٩٩١٫٢١٥  -  -  -  -  -  ٣٫٩٩١٫٢١٥  ممتلكات ومعدات

  ١٩٫٦٩٩٫٧١١  -  -  -  -  -  ١٩٫٦٩٩٫٧١١  الموجودات غير الملموسة
  -  -  -  -  ٥٫١٤٥٫٩٠١  ١٥٫٤٣٧٫٧٠١  ٢٠٫٥٨٣٫٦٠٢  موجودات أخرى

  -------------------------------------  ------------------------------------  --------------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ----------------------------------  -----------------------------  
  ٧٧٤٫٤٨١٫٤٣  ٥٣٥٫٣٤٥٫٢١٥  ٨٨٫٢٨٠٫٧٣١  ١٠٠٫٧٠١٫٦٢٤  ٠٧٨٫٥٠٫٣٤٨  ٩٦١٫٠٠٦٫٤٢٨  ١٩٥٫١٢٥٫٤٧٤  
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                المطلوبات وحقوق الملكية
  -  -  -  ٢١٠٫١٠٣  ٢٫٣٧٠٫٦٠١  ٣٧٫٦٨٥٫٨٣١  ٤٠٫٢٦٦٫٥٣٥  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

  -  -  -  ١٫٨٣٦٫٤٥٩  ١٫٣٠٤٫٥٥٩  ٣١٫٦٢٨٫٦٦٧  ٣٤٫٧٦٩٫٦٨٥  اتفاقيات إعادة الشراء 
  -  -  -  -  ٨٨٩٫١٣١  ١٧٫٢٥٤٫٩٧٤  ١٨٫١٤٤٫١٠٥  أوراق تجارية

  -  ٦٫٠٢١٫٩٧٢  ٢٫٥٧٣٫٨٤٩  ٣٫٣٦٩٫٩٥١  ١٫٦٥٣٫٤١٩  ١٫٦٠٠٫٢٧٣  ١٥٫٢١٩٫٤٦٤  ١ أدوات مالية مشتقة
  -  ١٦٤٫٢٠٤  ١٫٤٣٥٫٤٦٣  ٩٫٨٣٠٫٠٨٢  ٣٦٫٢١٢٫٤٨٣  ٤١٧٫٨٣٣٫٦٤٢  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤  حسابات العمالء وودائع أخرى

  -  ١١٫٢٤٦٫٠٥٧  ٧٫٤٧٩٫٠٢٣  ١٠٫٢٤٥٫٣٠٣  ١٠٫٣٥٢٫٦٥٧  ٢٫٩٤٥٫١٣٣  ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  قروض ألجل
  -  ٩٧٩٫٤٠١  -  -  -  -  ٩٧٩٫٤٠١  سندات ثانوية

  -  -  -  -  ٥٩٥٫٤٠١٫٦  ٧٨٥٫٢٠٤٫١٩  ٣٨٠٫٦٠٦٫٥٢  مطلوبات أخرى
  ٠٠٠٫٧٣٩٫١٠١  -  -  -  -  -  ٠٠٠٫٩٧٣٫١٠١  حقوق الملكية

  ------------------------------------  -----------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  --------------------------------  -----------------------------------  
  ٠٠٠٫٧٣٩٫١٠١  ٢١٧٫٨٣٤٫٢١  ٣٣٥٫٤٨٨٫١١  ٨٩٨٫٤٩١٫٥٢  ٤٤٥٫١٨٤٫٩٥  ٣٠٥٫١٥٣٫٢٨٥  ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥  
  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  
  -  ٣٩٨٫١٥٤  ٣٫١٢٢٫٨٢١  ٥٫٥٢٤٫٧٩٠  ٢٣٫٧٢٦٫٣٦٢  ٥٫٤٧٨٨٧٫١٢  ٢٫٦٠٦٥٩٫٥٤  تزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةال

  -  ٢٦٫٩٧٠٫٩٢١  ١٥٫٥٠٤٫١٠٠  ٢٧٫٥٣٦٫٤٩٩  ١٩٫٣٤٠٫٦٣٧  ٧٥٫٧٨٢٫٨١٧  ١٦٥٫١٣٤٫٩٧٤  التزامات طارئة تجارية
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  لدى المجموعة خيار لتسييل األدوات المشتقة خالل أي فترة زمنية. ١



  

  

٨٤  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر السيولة   (ب)
  

  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١ فيما يلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في
  

    
  المجموع

  حتى
  أشهر ٣

  أشهر ٣
  إلى سنة واحدة

  ٣إلى  ١
  سنوات

  ٥إلى  ٣
  سنوات

  أكثر من 
  سنوات ٥

  فترة استحقاق 
    غير محددة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                الموجودات

  -  -  -  -  ٨٫٦٦٦٫٠٨٠  ١٢٩٫٤٤٤٫٩٧٤  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٥٥٩٫٤٨٨  ٩٢٧٫٥٠٢  ١٫١١٣٫٧٤٠  ٤٫٦١٠٫٦٧١  ٦٫٧٧٧٫٢٤٤  ٥٫٣٣٢٫١١٩  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  -  -  -  -  ١٫٨٨٧  ١٣٫٨٢٧٫٦٠٣  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
  -  -  -  -  ٧٫٩٥٠٫٤٣٧  ١٣٫٣٩٦٫٥٣٧  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  -  ٣٫٤٤٤٫١٣٥  ٢٫٤٢٨٫٢٩٢  ٢٫٢٤٨٫٨٨٣  ١٫٤٥٦٫٨٣٥  ١٫٨٢١٫٢٨٧  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  ١ أدوات مالية مشتقة
  -  ١٠٨٫٦٧١٫٥٩٦  ٦٢٫٠٨٩٫٢٤٠  ٥٧٫٤٧٨٫٥٢٢  ٣٧٫٩٧٤٫١٧٩  ٦٤٫٢٥٢٫٣٥١  ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨  قروض وسلفيات

  ٢٫٣٩٩٫٩٨٧  ٣٨٫٤٧٥٫٢٣٤  ٢٠٫٨١٤٫٨٢٦  ١٩٫٢٣٩٫٨٤١  ٤٫٣٧٩٫٢٢٨  ٣٫١٤٨٫٥٩٤  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ٦٫٩٢٧٫٦٩٢  -  -  -  -  -  ٦٫٩٢٧٫٦٩٢  استثمارات عقارية
  ٣٫٥٣٥٫٥٠١  -  -  -  -  -  ٣٫٥٣٥٫٥٠١  ممتلكات ومعدات

  ١٩٫٩٠١٫٣٧٤  -  -  -  -  -  ١٩٫٩٠١٫٣٧٤  الموجودات غير الملموسة
  -  -  -  -  ٣٫٩١٨٫١٠٤  ١١٫٧٥٤٫٣١٢  ١٥٫٦٧٢٫٤١٦  موجودات أخرى

  -----------------------------------  ----------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  
  ٣٣٫٣٢٤٫٠٤٢  ١٥١٫٥١٨٫٤٦٧  ٨٦٫٤٤٦٫٠٩٨  ٨٣٫٥٧٧٫٩١٧  ٧١٫١٢٣٫٩٩٤  ٧٧٧٫٢٤٢٫٩٧٧  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥  
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                المطلوبات وحقوق الملكية
  -  -  -  ٢٢٠٫٣٤٣  ٤٫٩٨٠٫٨٩١  ٢٥٫٣٧٥٫١٠٢  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

  -  -  -  -  ٦١٨٫٧٣٩  ٣٧٫٠٥٥٫٢٧٧  ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦  اتفاقيات إعادة الشراء 
  -  -  -  -  ٤٫١٩٢٫٨٢٦  ١٩٫٩٣١٫٢٧١  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧  أوراق تجارية

  -  ٥٫٦٣٥٫٧٨٥  ٢٫٩٧٦٫٩٣٦  ٢٫٨١٢٫٤٢١  ١٫٤٦٦٫٥٢٨  ٢٫٠٤٩٫٦٦١  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  ١ أدوات مالية مشتقة
  -  ١٥٥٫٥٣١  ١٫٠٨٣٫٠٧٤  ٣٫٦٢٢٫٥٠٨  ٥٠٫٥٢٦٫٩٧٤  ٣٤٠٫٤٥٥٫٥٧٧  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  حسابات العمالء وودائع أخرى

  -  ١٠٫٣١٩٫٥٩٣  ٣٫٥٢٧٫٦١٦  ٢٢٫٣٩٥٫٧٧١  ٢٫٧٠٤٫٢٦٣  ٣٫١٩٨٫٤٧٥  ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  قروض ألجل
  -  ٤٢٠٫٣٨١  -  -  -  -  ٤٢٠٫٣٨١  سندات ثانوية

  -  -  -  -  ٥٫٢٤٦٫٠٨٣  ١٥٫٧٨٧٫٢٥٦  ٢١٫٠٣٣٫٣٣٩  مطلوبات أخرى
  ٫٤١٣٫٢٠٩١٠٢  -  -  -  -  -  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  حقوق الملكية
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  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  ١٦٫٥٣١٫٢٩٠  ٧٫٥٨٧٫٦٢٦  ٢٩٫٠٥١٫٠٤٣  ٫٣٠٤٫٧٣٦٩٦  ٫٦١٩٤٤٣٫٨٥٢  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥  
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  -  ٥٫٠٦٧٫٩٩٢  ٧٩٩٫٢٦٥٫٨  ١٠٩٫٨٦٢٫١١  ٤٣٨٫٥١٠٫٠١  ٦٤٥٫٢٧٧٫٧  ٤٧٩٫٩٨٣٫٢٤  التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
  -  ٣١٫٢٨٦٫٠٩٦  ١١٫٣٤٩٫٣٢٢  ٢٤٫٩١٩٫٤٣٦  ٢١٫٨٢٧٫٧٤٦  ٦٣٫٠٥٤٫٩٩٧  ١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧  طارئة تجاريةالتزامات 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  لدى المجموعة خيار لتسييل األدوات المشتقة خالل أي فترة زمنية. ١



  

  

٨٥  

 

  (تابع)لموحدة إيضاحات حول البيانات المالية ا
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر السيولة   (ب)
  

  يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.
  

    المطلوبات
إجمالي القيمة 

  ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى  االسمية 
  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣  للتدفقات النقدية  لمجموعا  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  -  -  ٣٣١٫٢١٧   ٢٫٤٠٩٫١٢٧   ٣٧٫٧٩٧٫٩٥٣   ٤٠٫٤٢٤٫٤١١   ٤٠٫٢٦٦٫٥٣٥  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

  -  -   ١٫٩٣٠٫٨٦٢   ١٫٣٤١٫٧٢٣   ٣١٫٨١٤٫٩٠٥   ٣٥٫٠٨٧٫٤٩٠   ٣٤٫٧٦٩٫٦٨٥  قيات إعادة الشراء اتفا
  -  -     -   ٩٠١٫٠٩١   ١٧٫٢٩٦٫٢١٧   ١٨٫١٩٧٫٣٠٨   ١٨٫١٤٤٫١٠٥  أوراق تجارية

   ٢٨٢١٧٫٧   ١٫٦٧٤٫٧٠١   ١١٫٠٦٥٫٩٨٨   ٣٧٫١٤٢٫١٢٥   ٤١٨٫٨٠٩٫١٠٣   ٤٦٨٫٩٠٩٫٦٤٥   ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤  حسابات العمالء وودائع أخرى
   ٥٦٢٫٦٠٤٫٤٠    ٧١٤٫٩٣٩٫٧    ١٨٦٫١٠٤٫١١    ٤٧٣٫٠١٨٫١١    ٤٥٩٫٢٧٥٫٣    ٣٩٤٫٩٤٢٫٧٣    ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  ١قروض ألجل
   ٧٨٣٫٥٢٨    ٢٧٦٫٤٢    ٢٧٦٫٤٢    ١٠٩٫٢١      -    ٤٤٤٫٦٣٤    ٤٠١٫٩٧٩  سندات ثانوية

  ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
  ٠٧٣٫٣٥١٫٤١    ٦٩١٫٦٥٦٫٩    ٦٤٣٫٣٦٠٫٢٤    ٦٤٨٫٨٣٣٫٥٢    ٦٣٧٫٩٩٣٫٥٠٨    ٦٩٢٫١٩٥٫٦٣٧    ٦٠١٫٣٢٦٫٣٥١   
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   ١٥٤٫٣٩٨    ٨٢١٫١٢٢٫٣    ٧٩٠٫٥٢٤٫٥    ٣٦٢٫٧٢٦٫٢٣    ٤٧٥٫٨٨٧٫١٢    ٦٠٢٫٦٥٩٫٤٥    ٦٠٢٫٦٥٩٫٤٥   ٢ منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 
        مات طارئة تجاريةالتزا

٩٧٤٫١٣٤٫٦٥١   
      
٦٣٧٫٣٤٠٫١٩   ٨١٧٫٧٨٢٫٧٥   ٩٧٤٫١٣٤٫١٦٥   

       
٤٩٩٫٥٣٦٫٢٧   

        
١٠٠٫٥٠٤٫١٥   

       
٩٢١٫٩٧٠٫٢٦   
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         ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 

   -  ٣٤٣٫٢٢٠   -  ٢٢١٫٠٥٧٫٥  ٠٠٠٫٤٥١٫٢٥  ٥٦٤٫٧٢٨٫٣٠  ٣٣٦٫٥٧٦٫٣٠  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
   -   -   -  ٧٩٧٫٦٢٣  ٢٥٣٫١٨٢٫٣٧  ٠٥٠٫٨٠٦٫٣٧  ٠١٦٫٦٧٤٫٣٧  اتفاقيات إعادة الشراء 

   -   -   -  ٧٩٣٫٢٢٠٫٤  ٥٧٦٫٩٣٨٫١٩  ٣٦٩٫١٥٩٫٢٤  ٠٩٧٫١٢٤٫٢٤  أوراق تجارية
  ٥١٦٫٢٢١  ٠١٠٫٢٦٧٫١  ٧٦٤٫٨٦٤٫٣  ١٨٤٫٣٤٦٫٥١  ٢٤٦٫٨٧٥٫٣٤٠  ٧٢٠٫٥٧٤٫٣٩٧  ٦٦٤٫٨٤٣٫٣٩٥  الء وودائع أخرىحسابات العم
  ٤٨٣٫٢٨٧٫٣٢  ١٤٧٫٨٥٨٫٣  ٩٩٦٫٥٨٠٫٢٣  ٩٨٧٫٣٣٢٫٣  ٤١٥٫٤٩٠٫٣  ٠٢٨٫٥٥٠٫٦٦  ٧١٨٫١٤٥٫٤٢  ١قروض ألجل
  ٤٥١٫٥٦١  ٢٢٨٫٤٣  ١٦٩٫٤٣  ٤٩٦٫٢١  -  ٣٤٤٫٦٦٩  ٣٨١٫٤٢٠  سندات ثانوية

  ------------------------------------  -----------------------------------  -------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  -------------------------------  
  ٤٥٠٫٠٧٠٫٣٣  ٧٢٨٫٣٨٨٫٥  ٩٢٩٫٤٨٨٫٢٧  ٤٧٨٫٦٠٢٫٦٤  ٤٩٠٫٩٣٧٫٤٢٦  ٠٧٥٫٤٨٨٫٥٥٧  ٢١٢٫٧٨٤٫٥٣٠  
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   ٩٩٢٫٠٦٧٫٥    ٧٩٩٫٢٦٥٫٨    ١٠٩٫٨٦٢٫١١    ٤٣٨٫٥١٠٫١٠    ٧٫٢٧٧٫٤٥٦   ٤٧٩٫٩٨٣٫٤٢  ٤٧٩٫٩٨٣٫٤٢  ٢ منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 
  ٠٩٦٫٢٨٦٫٣١  ٣٢٢٫٣٤٩٫١١  ٤٣٦٫٩١٩٫٢٤  ٧٤٦٫٨٢٧٫٢١  ٩٩٧٫٠٥٤٫٦٣  ٥٩٧٫٤٣٧٫١٥٢  ٥٩٧٫٤٣٧٫١٥٢  لتزامات طارئة تجاريةا
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  .قدية التعاقدية غير المخصومة بناًء على أجل االستحقاق التعاقدي النهائي أعاله دون النظر في خيار الشراءيتضمن قروض بسمات قابلة لالستدعاء والتي يتم عرض التدفقات الن ١
.يتم حسابها حسب ملف االستحقاق التعاقدي٢



        

٨٦  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  مخاطر السوق   (ج)
  

على إثر التغير في قيمة األدوات  المجموعة مالرأسإيرادات أو لمخاطر المتعلقة بتقلب قيمة ي اإن مخاطر السوق ه
في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار  اتالمالية بسبب التغير

  السوقية لألسهم والسلع. 
  

  إدارة مخاطر السوق
  

ف تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ استثمارية وتجارية ومحافظ غير تجارية. يحتفظ قسم تقوم المجموعة بتصني
  األسواق العالمية بالمحافظ االستثمارية والتجارية وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.

  

ما تقوم اق العالمية. كتكون لجنة إدارة االستثمارات مسؤولة عن مراقبة وتوجيه األنشطة االستثمارية والتجارية في األسو
بالتأكد من إدارة مخاطر السوق بفعالية وفقاً للمبادئ المحددة في سياسة إدارة مخاطر السوق. كما تمثل هذه اللجنة لجنة 

بالمجموعة المكفول لها الصالحية والمسؤولية الكاملة إلدارة مخاطر  الموجودات والمطلوباتفرعية عن لجنة إدارة 
  السوق.

  

بالمجموعة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات والطرق التفصيلية الخاصة بإدارة المخاطر  السوق مخاطرارة إن لجنة إد
ومدى قابلية مخاطر السوق بما في ذلك إطار الرقابة الذي يخضع للمراجعة من قبل لجنة إدارة االستثمارات وتقديمها 

  وعة ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال بمجلس اإلدارة.بالمجم الموجودات والمطلوباتالعتمادها من قبل لجنة إدارة 
  

  المحافظ التجارية –التعرض لمخاطر السوق 
  

تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق داخل 
ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات المحافظ التجارية لدى المجموعة والتي تشمل االستثمارات بالقيم

التجارية. تتمثل القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية في الخسائر المقدرة التي سوف تتعرض لها المحفظة على 
موذج ن السوق السلبية وباحتمالية محددة (مستوى الثقة). يستخدم لتغيرات(فترة االحتفاظ) نتيجة  محددة مدى فترة زمنية

بافتراض أن فترة االحتفاظ هي يوم واحد.  ٪٩٩القيمة المعرضة للمخاطر المحاكاة التاريخية على أساس مستوى ثقة 
ومن خالل استخدام بيانات السوق من السنتين السابقتين، والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة، يستخرج 

  السوق. أسعارلية المقبولة للحركات في النموذج عدًدا من السيناريوهات المستقب
  

تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وهوامش 
. يخضع الهيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر الخاص بالمحافظ التجارية لمراجعة وموافقة لجنة واألسهم االئتمان
  بالمجموعة. ويتم تقليص هذه الحدود بعد ذلك للمحافظ التجارية.  الموجودات والمطلوباتالستثمارات ولجنة إدارة إدارة ا

  

تستند القيمة المعرضة للمخاطر على المالحظات التاريخية الفعلية، ومن ثم فهي ال تمثل تقديراً للحد األقصى من الخسائر 
ق الحرجة. ونتيجة لهذه القيود، يتم دعم القيمة المعرضة للمخاطر بهياكل التي قد تتعرض لها المجموعة في ظروف السو

ز المحتملة في كل محفظة تجارية. وعالوة على ذلك، حدود معالجة مخاطر التركحدود المراكز والحساسية، بما في ذلك 
ر التي لحد األقصى للخسائيخضع النشاط التجاري بالمجموعة وعلى المستوى التنفيذي لمحددات عمل اإلدارة التي تمثل ا

  تستدعي اتخاذ إجراءات من جانب اإلدارة. وفيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر:
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨    

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
  -------------------- --------------------- ---------------------  ---------------------  -------------------  
  كما في  أدنى  أقصى  متوسط  كما في  

          المحفظة التجارية  –القيمة المعرضة للمخاطر 
  ١٩٫٠١٨  ١٤٫٦٥٩  ٥٣٫٣١٤  ٢٩٫٥٨١  ١٤٫٦٦٠  الكل

  ١٣٫٣١٢  ١٠٫٧٠٣  ٣٩٫٢٥٠  ٢٤٫٦٥٨  ١١٫٠٧٦  معدل الفائدة

  ٤٫٠٠٢  ٢٫٥٢٩  ٤٣٫٣٥٣  ٤٫٣٩٨  ٤٫٥٢٠  االئتمان

  ١١٫٥٩٦  ٣٫٣٧٦  ٣٤٫٠٢٣  ١٥٫٠٥٨  ٨٫٠٦٢  الصرف األجنبي

  ٥١١  ١٫٥٢٤  ٤٫٤٨١  ٢٫٦٥٨  ٤٫٠٢٣  حقوق الملكية

  )١٠٫٤٠٣(  )٣٫٤٧٣(  )٦٧٫٧٩٣(  )١٧٫١٩١(  )١٣٫٠٢١(  امتيازات التنويع

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

 يتم قياس مخاطر السلع بنموذج القيمة المعرضة للمخاطر. وتخضع هذه المخاطر لمراقبة منتظمة في الوقت الراهن ال
من مجموعة إدارة المخاطر من خالل عدد من معايير حساسية مخاطر السوق والحدود االسمية ومحددات إجراءات 

  اإلدارة.
 

  



        

٨٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)المالية إدارة المخاطر   ٥

  

  (تابع)مخاطر السوق   (ج)
  

  المحافظ البنكية –التعرض لمخاطر السوق 
  

إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ البنكية التي تتألف من استثمارات غير تجارية، واتفاقيات إعادة شراء عكسي 
ات ية من المحافظ االستثمارية وفجووبعض األدوات المشتقة التي تم تحديدها على أنها أدوات تحوط، ينشأ بصورة رئيس

  معدالت الفائدة في المحفظة البنكية والمراكز العامة للعمالت األجنبية لدى المجموعة.
  

تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار لدى 
ضة للمخاطر هو نفس النموذج المستخدم للمحافظ التجارية. تستخدم المجموعة حدود المجموعة. إن نموذج القيمة المعر

القيمة المعرضة للمخاطر لمراقبة مخاطر االستثمار بشكل عام بما في ذلك صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة 
للمخاطر لمراجعة وموافقة وهوامش االئتمان. ويخضع الهيكل العام لحدود القيمة المعرضة الخاص بالمحافظ البنكية 

بالمجموعة. ويتم تقليص هذه الحدود بعد ذلك للمحافظ  الموجودات والمطلوباتلجنة إدارة االستثمارات ولجنة إدارة 
  الستثمار: لفيما يلي القيمة المعرضة لمخاطر . والمختلفة االستثمارية

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨    
  ألف درهم  رهمألف د  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

  --------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  -------------------  
  كما في  أدنى  أقصى  متوسط  كما في  
           المحفظة التجارية  –القيمة المعرضة للمخاطر 

  ١٢١٫١٥٧  ٩٩٫٩٧٠  ٣٤٢٫٢٠١  ١١٧٫٩٦٦  ١١٢٫١٣٠  الكل

  ٥٥٫٣٠٦  ١٨٫٦٢٥  ٥٥٫٧٤٧  ٢٩٫٠٢٧  ٢٠٫٤٠٠  فائدةمعدل ال

  ١٢٨٫٨٠٩  ٨٩٫١٩٣  ٣٤٨٫٥٨٨  ١٢٠٫٦٤٤  ١١٥٫٥٣٣  االئتمان

  ١٤٫٧٩٤  ٧٫٤٤٦  ٣٢٫٣٢١  ١٤٫٧٣٧  ١٧٫٠٧٨  الصرف األجنبي

  -  ٢٫٢٣٧  ٤٫٣٢١  ٣٫١٤٤  ٤٫١٤٧  حقوق الملكية

  )٧٧٫٧٥٢(  )١٧٫٥٣١(  )٩٨٫٧٧٦(  )٤٩٫٥٨٦(  )٤٥٫٠٢٨(  امتيازات التنويع

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

  مخاطر أسعار الفائدة
  

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المحملة بالفائدة، وتعكس احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الفائدة 
مالية واإليرادات ذات الصلة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة على قيمة األدوات ال

ائدة لمخاطر أسعار الف ةكز الكليافجوات أسعار الفائدة ومطابقة آجال إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات. تتم إدارة المر
ي ينشأ من األدوات المالية المحملة بالفائدة لدى المجموعة. إن باستخدام األدوات المشتقة من أجل إدارة المركز العام الذ

  .٣٩استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح رقم 
  

يتم كذلك تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض 
على ) وترى أن يقع التأثير التالي نقطة أساس ٥٠: ٢٠١٧(نقطة أساس  ٥٠سعار الفائدة استناداً إلى المجموعة تقلباً في أ
  حقوق الملكية بذلك التاريخ:وصافي أرباح السنة 

  
  حقوق الملكية  صافي أرباح السنة  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٤٦٩٫٤٦٤±  ٥٣٢٫٨٥٨±  ٥٢١٫٨٢٩±  ٤٧٢٫٠٨٣±  التقلب في العائد
  =========  ========  ========  =========  
  

إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله ية أسعار الفائدة. حساب حساسبمراجعة منهجيته ل مجموعةال تقامخالل السنة، 
مليون درهم) ومطلوبات  ٤٩٢٫٩٦٣: ٢٠١٧( مليون درهم ٥٤٩٫٧٤٠ بقيمةمبينة على أساس موجودات محملة بالفائدة 

ألقل من سنة،  إعادة تسعير للفائدة مليون درهم) مع  ٤٠٢٫٢٤٨: ٢٠١٧(مليون درهم  ٤٦٦٫٠٩١ بقيمةمحملة بالفائدة 
ة كما هو مبين في الجدول التالي على حساسيالتأثير على حقوق الملكية  يرتكزلتقييم التأثير على صافي األرباح. 

ال تتضمن الحساسية أي إجراءات يمكن أن تتخذها اإلدارة للحد من تأثير حركات  محملة بفائدة.الموجودات والمطلوبات ال
أسعار الفائدة.



        
  

٨٨  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر السوق   (ج)
  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١التعاقدية كما في  التدفق المالية لدى المجموعة وفقاً لترتيبات فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائد
  

  غير محّملة  ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى   
  بالفائدة  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣  اإلجمالي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                وجوداتالم
   ٢٩٤٫٩٢٦٫٢٨     -     -     -   ٥١٤٫٩٥٧٫٨   ٩١٩٫٠٢٤٫١٤٥   ٧٢٧٫٩٠٨٫١٨٢  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

   ٦٨٥٫٠٥٠٫٢   ٢٧٠٫٥٠٣   ٧٥٨٫٣٨٣   ٠٩٨٫٦٠٨٫١   ٨٢٠٫٢٨٢٫٢   ٢٧٩٫٧٩٢٫٧   ٩١٠٫٦٢٠٫١٤  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   ٣٣٨٫٥٧٨٫١٠     -     -     -     -   ٧٥٤٫٥٩٧٫٨   ٠٩٢٫١٧٦٫١٩  ك ومؤسسات ماليةمبالغ مستحقة من بنو

     -     -   ٧٩٥٫٢٠٣٫٢   ٣٠٣٫٣٤٢   ٣٨٠٫٠٤٢٫٩   ٩٧٣٫٤٤٤٫٧   ٤٥١٫٠٣٣٫١٩  اتفاقيات إعادة شراء عكسي
     -     -     -     -     -   ١٩٢٫٠٨٤٫١٣   ١٩٢٫٠٨٤٫١٣  أدوات مالية مشتقة
  -   ١١٫٠١٥٫٦٤٦   ٣٫٨١٣٫٩٣٤   ١١٫٣٨٢٫٤٣٨   ٥٦٫٦٦٠٫٤٨٣   ٢٧٠٫٣٣٢٫٧٢٧   ٣٥٣٫٢٠٥٫٢٢٨  قروض وسلفيات

   ٢٠٤٫٨٠٦   ٥٥٣٫٢٧٨٫٣٩   ٩٢٠٫٣٨٠٫١٢   ٢٩٩٫٤٣٩٫٢٤   ٠٤٣٫٠٩١٫٦   ٥٥٥٫٤٣٧٫٧   ٥٧٤٫٤٣٣٫٩٠  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
   ٤٩٣٫٣٨٨٫٧     -     -     -     -     -   ٤٩٣٫٣٨٨٫٧  استثمارات عقارية 

   ٧١١٫٦٩٩٫١٩     -     -     -     -     -   ٧١١٫٦٩٩٫١٩  ةموجودات غير ملموس
   ٢١٥٫٩٩١٫٣     -        -     -     -     -   ٢١٥٫٩٩١٫٣  ممتلكات ومعدات
   ٨٠٤٫٥٤٧٫١١   ٢١٨٫٢٦٠٫١   ٥٦٥٫٣٥١   ٤٩٧٫٤٣٢   ٩٧٦٫٥١٤٫٢   ٥٤٢٫٤٧٦٫٤   ٦٠٢٫٥٨٣٫٢٠  موجودات أخرى

  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
  ٧٤٤٫٩٨٨٫٨٤  ٦٨٧٫٠٥٧٫٥٢  ٩٧٢٫١٣٣٫١٩  ٦٣٥٫٢٠٤٫٣٨  ٢١٦٫٥٤٩٫٨٥  ٩٤١٫١٩٠٫٦٤٤  ١٩٥٫١٢٥٫٧٤٤  
  =============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

                المطلوبات وحقوق الملكية
   ٦٧٦٫٤٣٦٫٨       -          -   ٩٦٥٫٢١٠   ١٥٥٫٣٧١٫٢   ٣٩٧٫٢٤٧٫٢٩   ٥٣٥٫٢٦٦٫٤٠  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

     -          -         -   ٤٩٥٫٨٣٦٫١   ٥٥٩٫٣٠٤٫١   ٦٣١٫٦٢٨٫٣١   ٦٨٥٫٧٦٩٫٣٤  اتفاقيات إعادة الشراء
     -       -        -       -       ١٣٢٫٨٨٩   ٩٧٣٫٢٥٤٫١٧   ١٠٥٫١٤٤٫١٨  أوراق تجارية

     -       -       -        -         -      ٤٦٤٫٢١٩٫١٥   ٤٦٤٫٢١٩٫١٥  أدوات مالية مشتقة
   ١٧٤٫٦٣١٫١٠٦   ٢٠٤٫١٦٤   ٠٦٥٫١١٥٫١   ٠٠٠٫٣٩٦٫٩   ٠٧٧٫٨٥٩٫٣٤   ٣٥٤٫٣١٠٫٣١٣   ٨٧٤٫٤٧٥٫٤٦٥  حسابات العمالء وودائع أخرى

   ١٩٨٫٣٩٩٫١٢   ٤٦٥٫١٠٨٫٧   ٥٣٧٫٤٧٩٫٨   ٩٣١٫١٧٨٫٤   ٠٤٢٫١٠٢٫١٠   ١٧٣٫٢٦٨٫٤٢  قروض ألجل
                              

-     
  ٨١٠٫٧٠٦٫١٨   ٦١٢٫٨٤١   ٦٠٦٫١٢٩   ٥٨٢٫٢٠٤   ٢٦٧٫٢٠٠٫٢   ٥٢٠٫٥٢٤٫٣  ٣٨٠٫٦٠٦٫٢٥  مطلوبات أخرى

     -     ٩٧٩٫٤٠١     -         -       -        -        ٩٧٩٫٤٠١  سندات ثانوية
  ٠٠٠٫٩٧٣٫١٠١     -     -      -      -      -     ٠٠٠٫٧٣٩٫١٠١  حقوق الملكية

  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
  ٨٩٥٫٧٤٦٫٢٣٥  ٩٩٣٫٨٠٦٫١٣  ١٣٦٫٣٥٣٫٨  ٥٧٩٫١٢٧٫٢٠  ١٢١٫٨٠٣٫٤٥  ٨٤٠٫٢٨٧٫٤٢٠  ١٩٥٫١٢٥٫٧٤٤  
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  )٢١٤٫٧٥٨٫٠١٥(    ٩٣٣٫٢٥٠٫٣٨   ٨٣٦٫٧٨٠٫١٠   ٠٥٦٫٠٧٧٫١٨   ٠٩٥٫٧٤٦٫٣٩   ٦٩٤٫٣٩٠٫٤٣    فرق البنود المدرجة في بيان المركز المالي
     -   )٥٠٩٫٠٦٧٫٢٢(   )٥٢٤٫٨٨٦٫٧(   )٨٠١٫٩٧٤٫٣(    ٣٤٨٫٥٥٠   ٠٧٢٫٧٨٣٫٣٣    فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

    ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
  )٢١٤٫٧٥٨٫٠١٥(   ٥٩٩٫١٨٣٫١٦   ٣١٢٫٨٩٤٫٢   ٢٥٥٫١٠٢٫١٤   ٤٤٣٫٢٩٦٫٤٠   ٦٠٥٫٢٨١٫٧٧      إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة

    ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
     -   ٢١٤٫٧٥٨٫٠١٥   ٦١٥٫٤٥٧٫٣٤١   ٣٠٣٫٦٨٠٫١١٣   ٠٤٨٫٨٥٧٫١٧١   ٦٠٥٫٢٨١٫٧٧    حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
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٨٩  

 

  (تابع)حدة إيضاحات حول البيانات المالية المو
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر السوق   (ج)
  

  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١التعاقدية كما في  التدفق الماليفيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات 
  

  غير محّملة  ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى    
  بالفائدة  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣  الياإلجم  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                الموجودات
  ٨٫٦٨٩٫٦٤٩   -   -   -  ٨٫٦٦٦٫٠٨٠  ١٢٠٫٧٥٥٫٣٢٥  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٥٥٩٫٤٨٨  ٧٩٢٫٥٩٦  ١٫٠٧٤٫٩٧٢  ٢٫٣٦٣٫٨٤٢  ٥٫٧٤٤٫٨٤٦  ٨٫٧٨٥٫٠٢٠  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  لربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا
  ٣٫٤٤١٫٥٨٣   -   -   -  ١١٠٫١٩٠  ١٠٫٢٧٧٫٧١٧  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  -   -   -   -  ٧٫٩٥٠٫٤٣٨  ١٣٫٣٩٦٫٥٣٦  ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  اتفاقيات إعادة شراء عكسي
  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢   -   -   -   -   -  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  أدوات مالية مشتقة
  -  ١١٫٨٢٤٫٧٨٣  ٣٫٤٧٣٫٤٩٦  ٨٫٤٤٤٫٦٨٦  ٣٣٫١٣٥٫٢٠٤  ٧١٩٫٥٨٧٫٣٢٧  ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨  قروض وسلفيات

  ٢٫٤٩٤٫٩٧٢  ٣٧٫٨٣٢٫٥٥١  ١٨٫٦٣٣٫٦٤٢  ١٨٫٩٤١٫٧١٥  ٤٫٤٥٠٫٦٤٠  ٦٫١٠٤٫١٩٠  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ٦٫٩٢٧٫٦٩٢   -   -   -   -   -  ٦٫٩٢٧٫٦٩٢  استثمارات عقارية 

  ١٩٫٩٠١٫٣٧٤   -   -   -   -   -  ١٩٫٩٠١٫٣٧٤  ممتلكات ومعدات
  ٣٫٥٣٥٫٥٠١   -   -   -   -   -  ٣٫٥٣٥٫٥٠١  موجودات غير ملموسة

  ١٥٫٦٧٢٫٤١٦   -   -   -   -   -  ١٥٫٦٧٢٫٤١٦  موجودات أخرى
  --------------------------------  --------------------------------  -------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  
  ١٠٧٫٦٢٢٫٧٢  ٥٠٫٤٤٩٫٩٣٠  ٢٣٫١٨٢٫١١٠  ٢٩٫٧٥٠٫٢٤٣  ٦٠٫٠٥٧٫٣٩٨  ٥٠٧٫٩٠٦٫٢٤٣  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥  
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                المطلوبات وحقوق الملكية
  ٢٫٦٢٩٫٧٣٩   -   -  ٢٢٠٫٣٤٣  ٤٫٩٨٠٫٨٩١  ٢٢٫٧٤٥٫٣٦٣  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

  -   -   -   -  ٦١٨٫٧٣٩  ٣٧٫٠٥٥٫٢٧٧  ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦  اتفاقيات إعادة الشراء
  -   -   -   -  ٤٫١٩٢٫٨٢٦  ١٩٫٩٣١٫٢٧١  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧  ريةأوراق تجا

  ١٤٫٩٤١٫٣٣١   -   -   -   -     -  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  أدوات مالية مشتقة
  ٩١٫٧١٧٫٣٤٨  ١٥٥٫٥٣١  ٦٣٧٫٧١٢  ٥٫١٩٠٫٣٩١  ٣٨٫٨٤٨٫٢٩٣  ٢٥٩٫٢٩٤٫٣٨٩  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  حسابات العمالء وودائع أخرى

  -  ١٠٫٣١٩٫٥٩٣  ٣٫٢١١٫٨٣٨  ١٤٫٠٣٣٫٤٧٤  ٤٨٢٫٢٦٤  ١٤٫٠٩٨٫٥٤٩  ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  قروض ألجل
  ٢١٫٠٣٣٫٣٣٩  -   -   -   -   -  ٢١٫٠٣٣٫٣٣٩  مطلوبات أخرى

  -  ٤٢٠٫٣٨١   -   -   -   -  ٤٢٠٫٣٨١  سندات ثانوية
  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  -   -   -   -   -  ١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣  حقوق الملكية

  --------------------------------  ---------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  -----------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  
  ٢٣٢٫٥٣١٫١٧٠  ١٠٫٨٩٥٫٥٠٥  ٣٫٨٤٩٫٥٥٠  ١٩٫٤٤٤٫٢٠٨  ٤٩٫١٢٣٫٠١٣  ٣٥٣٫١٢٤٫٨٤٩  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥  
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  )٠٦٣٫٩٠٩٫٥٩١(  ٣٩٫٥٥٤٫٤٢٥  ١٩٫٣٣٢٫٥٦٠  ١٠٫٣٠٦٫٠٣٥  ١٠٫٩٣٤٫٣٨٥  ٦٥٨٫٧٨١٫٧٩    فرق البنود المدرجة في بيان المركز المالي
  -  )٢٤٫٤٢٠٫١٦٨(  )٠٢١١٫٤١٣٫٦(  ٧٫٤٩٧٫٥٢٢  )١١٫٣٢٤٫٥١٧(  ٣٩٫٦٦٠٫٧٦٥    فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
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  )٠٦٣٫٩٠٩٫٥٩١(  ١٥٫١٣٤٫٢٥٧  ٧٫٩١٨٫٩٥٨  ١٧٫٨٠٣٫٥٥٧  )٣٩٠٫١٣٢(  ٤٢٣٫٤٤٢٫١٩١      إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة

    --------------------------------  --------------------------------  -------------------------------  ---------------------------------  ----------------------------------  ------------------------------------  
  -  ٠٦٣٫٩٠٩٫٥٩١  ٨٠٦٫٧٧٤٫٤٤١  ٨٤٨٫٨٥٥٫٣٦١  ٢٩١٫٠٥٢٫١٩١  ٤٢٣٫٤٤٢٫١٩١    حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
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٩٠  

  

  (تابع)ل البيانات المالية الموحدة إيضاحات حو
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر السوق   (ج)
  

  مخاطر الصرف األجنبي
  

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ 
جنبية. إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي الدرهم اإلماراتي. وقد قام مجلس االدارة من األدوات المالية بالعمالت األ

بوضع حدود لمخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة. وتتم مراقبة التعرض للعمالت عن كثب مع استخدام استراتيجيات 
صافي التعرضات الهامة بالعمالت األجنبية للمجموعة كما في  التحوط إلبقاء هذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة. فيما يلي

  ديسمبر:  ٣١
  

صافي المركز   
  الفوري

  
  المركز اآلجل

  اإلجمالي  اإلجمالي
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (قصير) / طويل  (قصير) / طويل  (قصير) / طويل  (قصير) / طويل  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          العملة
  ٤٢٫١٩٣٫٧٠٨  ١٥٫١٣٠٫٩١٩  ٣٧٫٧٦٨٫٨٨٢  )٢٢٫٦٣٧٫٩٦٣(  ريكيالدوالر األم

  ٩٣٤٫٠٧٠  ٩٨٫٠٦٢  ١٣٫٤٠٢٫٠٢٦  )١٣٫٣٠٣٫٩٦٤(  اإلسترلينيالجنيه 
  ٢٫٥٣٤٫٨٥٠  ٥٧٩٫٧٣٥  )٧٤٫٢٣٤٫٦٣٦(  ٧٤٫٨١٤٫٣٧١  اليورو

  )٢٩٢٫٤٥٠(  )١٫٢٠٠٫٩٨٩(  )٤٩٤٫٨٩٩(  )٧٠٦٫٠٩٠(  الدينار الكويتي
  )٣٫٦٩١٫٠٠٧(  )٦١١٫٥٨٩(  )٥٦٧٫٥٣٩(  )٤٤٫٠٥٠(  اللایر السعودي

  ١٥٥٫٧٢٠  ٥١٢٫٩١٩  )٦٫٥٨١٫٢١٧(  ٧٫٠٩٤٫١٣٦  الين الياباني
  ٦٥٫٧٠٧  ٥١٫٣٩٤  ١٫٦٠٤٫٤٤٧  )١٫٥٥٣٫٠٥٣(  الفرنك السويسري

  ١٥٦٫٣١٨  )٢٤٣٫٩١٤(  )٣٨٧٫٠٥٠(  ١٤٣٫١٣٦  اللایر القطري
  )٢٠٤٫٠٢٩(  )٧٨٣٫٩٦٨(  )٢٫٤٦٨٫٤١٥(  ١٫٦٨٤٫٤٤٧  الدينار البحريني
  ٥٦٫٤٧٧  ٢٥٢٫٨٦٦  ٦٩٫٣٤١  ١٨٣٫٥٢٥  الجنيه المصري
  ٣٣٣٫٣٦٣  ٢٦٦٫٥٩٧  )٢٦٤٫٩٢٩(  ٥٣١٫٥٢٦  الدينار األردني
  ٢٫٣٩٥٫٦٩٦  ٧١٨٫٥٢٤  )١٧٩٫٥٩٩(  ٨٩٨٫١٢٣  الروبية الهندية

  ٦٤٫٩٨٦  )٢٦١٫١١٧(  ٥٩٥٫٥٠١  )٨٥٦٫٦١٨(  الرينغيت الماليزي
  ٣٢٣٫١٤٠  ٢٦٣٫٦٦٣  -  ٢٦٣٫٦٦٣  دينار ليبي

  ٣٥٥٫٥٩٦  ٣٥٤٫٠٥٣  ٣٫٧٣٠٫٠٠٤  )٣٫٣٧٥٫٩٥١(  عمالت أخرى
  ============  ==========  ==========  ==========  
  

يكي، الدوالر األمرسعر صرف  واللایر القطري مثبتة أمام والدينار البحريني أسعار صرف الدرهم اإلماراتي واللایر السعوديإن 
لمجموعة لمخاطر غير جوهرية من تتعرض ا. وبذلك تكون تعرضات المجموعة لمخاطر هذه العمالت محدودة إلى هذا المدى

  باقي العمالت األجنبية.
  

ديسمبر  ٣١كما في  تتعرض المجموعة من خاللها لمخاطر عمالت أجنبية جوهرية يشير الجدول أدناه إلى العمالت األجنبية التي
معقولة اب تأثير الحركة ال. يقوم التحليل باحتسصافي المركز اآلجل للمشتقاتالنقدية و اومطلوباته اموجوداته من ٢٠١٧و ٢٠١٨

  مقابل الدرهم، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في بيان الدخل الموحد. األخرى والممكنة في معدالت العمالت األجنبية
  

  دينار ليبي  ين ياباني  جنيه استرليني  يورو  العملة األجنبية
          

  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١   الصرفالتغير المفترض في معدالت 
          

          : معدالت الصرفيرادات من اإلالتأثير على صافي 
          

  ٢٫٦٣٧±  ٥٫١٢٩±  ٩٥٦±  ٥٫٨٤٠±  (ألف درهم) ٢٠١٨
  ٣٫٢٣١±  ١٫٥٥٧±  ٩٫٣٤١±  ٢٥٫٣٤٨±  (ألف درهم) ٢٠١٧

  
ن المساهمي على حقوق العمالت صرف، كان تأثير التغييرات المفترضة في معدالت ٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

    ري.غير جوه



  

٩١  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  (تابع)مخاطر السوق   (ج)

  
  مخاطر أسعار األسهم

  
إن بنك أبوظبي األول معرض لمخاطر أسعار األسهم على االستثمارات في األسهم سواء من خالل االحتفاظ باألسهم في منشأة 

قات حقوق الملكية مثل العقود اآلجلة أو عقود الخيارات أو المقايضة. سوف تتعرض قيمة هذه األدوات أخرى أو من خالل مشت
لتقلبات نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية التي يتم تداول هذه األدوات بها. تُدير المجموعة هذه المخاطر من خالل وضع حدود 

  ويع االستثمارات من حيث المنطقة الجغرافية والتركزات الخاصة بالقطاع.دلتا وفيجا وجاما لألسهم، كما تقوم المجموعة بتن
  

يعرض الجدول التالي تقديرات الحساسية للتأثر بالتغير المحتمل في أسواق األسهم على بيان إيرادات المجموعة. إن حساسية بيان 
القيمة كية على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باإليرادات تتمثل بتأثير التغير المفترض في مرجع المقارنة ألدوات حقوق المل

  العادلة من خالل بيان اإليرادات.
  

  
مستوى التغير 

  المفترض
  التأثير على 

  صافي اإليرادات
التأثير على صافي 

  اإليرادات

  ٪  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    

  األرباح االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
      لخسائرأو ا  

  

        :مرجع المقارنة ألدوات حقوق الملكية

  -  ١٫١٧٢  ٪٥  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
  ٢٣٫٧٤٧  ٤١٫٥٠٨  ٪٥  مؤشر سوق دبي المالي

  ٢٫٧٨٦  ٩١٫٣٦٦  ٪٥  صافي القيمة العادلة للصناديق الُمدارة
  ١٫٠٧٩  ١٣٫٠٠٩  ٪٥  أسواق حقوق ملكية أخرى

  ٣٦٢  -  ٪٥  غير متداولة
    ------------------------------------  -----------------------------  

    ٢٧٫٩٧٤  ١٤٧٫٠٥٥  
    ============  ==========  

  
، ٢٠١٧و  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١فيما يلي التأثير على األسهم الناتج عن التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المحتفظ بها للبيع في 

  تمل وقوعه في مؤشرات األسهم، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:نظراً للتغيير المعقول المح
  

  
مستوى التغير 

  المفترض
  التأثير على

  صافي اإليرادات
التأثير على 

  صافي اإليرادات

  ٪  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    

  (باستثناء االستثمار في الشركات االستثمارات غير التجارية 
       ركة)الزميلة واالئتالفات المشت  

  

        :مرجع المقارنة ألدوات حقوق الملكية

  ١١٫٤٨٠  ٩٫٧١٩  ٪٥  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
  ٤٫٢٣٧  ٦١٨  ٪٥  مؤشر سوق دبي المالي

  ٨٥٫٧٦٣  -  ٪٥  صافي القيمة العادلة للصناديق الُمدارة
  ٦٫٨٠١  ٨٫٣٥١  ٪٥  أسواق حقوق ملكية أخرى

  ٨٫٢٣٠  ١٫١٢٦  ٪٥  غير متداولة
    ------------------------------------  -----------------------------  

    ١١٦٫٥١١  ١٩٫٨١٤  
    ============  ==========  

  
   



  

٩٢  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  المخاطر التشغيلية  (د)

  
األنظمة أو من األحداث  الناتجة عن قصور أو إخفاق العمليات أو الموظفين أوتُعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسائر 

  .  الخارجية
  

قطاعات أعمال المجموعة. تقع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان إدارة ومراقبة كافة تنشأ المخاطر التشغيلية على مستوى 
أعمال المجموعة في ذلك موارد المخاطر الداخلية وقسم  المخاطر على عاتق قطاعات األعمال لدى المجموعة. يدعم قطاعات

  إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثاني" لضمان وجود إدارة فعالة للمخاطر. 
  

تائج نعالوة على ذلك، تتم إجراء مراجعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثالث". وتتم مناقشة 
  . بمجلس اإلدارة عمليات التدقيق الداخلي مع إدارة األقسام المعنية، كما يتم تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق

  
قامت المجموعة بوضع إطار للمخاطر التشغيلية يتألف من سياسات وإجراءات تتعلق بتحديد المخاطر وتقييمها واإلشراف عليها 

المخاطر وتبليغ األحداث وتحديدها وتصحيحها. كما يتضمن اإلطار الخاص بالمخاطر  ومراقبتها واإلبالغ عنها، وكذلك إدارة
  يتم تخفيف المخاطر عن طريق التأمين، حيثما كان ذلك مناسباً.األخرى.  التشغيلية الترابط مع فئات المخاطر

  
     يتم تصنيف األحداث المتعلقة بالمخاطر التشغيلية إلى الفئات التالية:

 اخلي: مخاطر ارتكاب الموظفين أنشطة غير مصرح بها أو أعمال احتيالية.االحتيال الد  
 .االحتيال الخارجي: مخاطر االحتيال أو خرق أمن النظام من قبل طرف خارجي  
  ممارسات الموظفين وسالمة بيئة العمل: سوء العالقة بين الموظفين، والتنوع والتمييز، والمخاطر المتعلقة بالصحة

  وى المجموعة.والسالمة على مست
 .تلف الموجودات المادية: مخاطر تأثر المجموعة بالكوارث الطبيعية  
  ،العمالء والمنتجات وممارسات العمل: مخاطر اإلخفاق في تقييم مدى مالءمة العمالء، والمسؤوليات االئتمانية

  وممارسات العمل غير المالئمة، والمنتجات المعيبة، واألنشطة االستشارية.
 وإخفاقات األنظمة: مخاطر عدم تخطيط واختبار استمرارية األعمال وتعافي األنظمة من الكوارث. تعطيل العمل  
  ،إدارة ومراقبة ، ووتسجيلهم العمالء وتلقي طلباتالتنفيذ والتسليم وإدارة العمليات: مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت

  الموردين ورفع تقارير بشأنهم.
  

ة إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة. يتم تفويض هذه المسؤوليات وممارستها من يتولى مجلس اإلدارة مسؤولي
  خالل لجنة المخاطر واالمتثال بالمجموعة، وهي ملتقى اإلدارة العليا المسؤولة عن اإلشراف على المخاطر التشغيلية.

  
  خاطر التشغيلية في ضمان ما يلي:تكمن المسؤوليات الرئيسية للجنة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بالم

  

 .اعتماد إطار إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة واإلشراف على تطبيقه  
 .اعتماد االستراتيجية والتوجيهات المعنية بالمخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة  
 .وضع هيكل حوكمة فعال على مستوى المجموعة  

  
   



  

٩٣  

  
  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  إدارة رأس المال  (هـ)

  
تحدد لوائح المصرف المركزي متطلبات رأس المال التنظيمي للمجموعة، عالوة على ذلك قد تخضع الفروع الخارجية والشركات 

رأس المال لدى المجموعة ترتبط  التابعة لإلشراف المباشر من قبل الجهات التنظيمية المحلية التي تتبعها. إن عملية إدارة
وعة ي إطار قابلية المجمباستراتيجية األعمال بشكل عام بما يضمن كفاية رأس المال إلى مستوى المخاطر الكامنة في األعمال وف

  . تقوم المجموعة بتخطيط رأس المال بالتزامن مع إجراءات وضع الموازنة المالية. رأس المال مخاطرلتحّمل 
  

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التوجه االستراتيجي طويل األجل للمجموعة، ويوفر ذلك إطاراً لوضع خطة شاملة يحدد كل من 
استناداً إلى التوقعات من كل وحدة من وحدات األعمال. وتمثل الخطة الشاملة أحد المدخالت في عملية وضع الموازنة السنوية 

. يتم دمج خطط الوحدات للحصول على خطة القسم ومن ثّم خطة المجموعة ككل ويتم تطبيقها على مستوى وحدة العمل والدولة
في نهاية المطاف. وتقوم وحدات األعمال بكل قسم بوضع ميزانية عمومية متوقعة وبيانات األرباح والخسائر للسنة المالية التالية، 

  التالية: الرئيسية بعد األخذ باالعتبار المعايير
  

  (على مدار السنة)األهداف قصيرة األجل  
  االستراتيجية وقابلية تحّمل المخاطر  
 معدل النمو المستهدفة  
  العائدات المستهدفة  

  
تهدف سياسات إدارة رأس المال لدى المجموعة إلى ضمان امتالكها رأس مال كاف لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطتها 

م مختلف المخاطر وتأثيرها المحتمل على مستوى وتخصيص رأس المال على مستوى المجموعة. يتم بصورة سنوية تقيي
المجموعة جنباً إلى جنب مع عملية تقييم مدى كفاية رأس المال. وكجزء من عملية تقييم مدى كفاية رأس المال، يقوم قسم إدارة 

وم المجموعة المخاطر لدى المجموعة بتحديد مختلف المخاطر التي تتعرض لها المجموعة كجزء من عملياتها اليومية، ثم تق
بتقييم هذه المخاطر بناء على السياسات واإلجراءات الحالية وأُطر العمل والمنهجيات وخطط الطوارئ وإجراءات أخرى لقياس 

  تأثير تلك المخاطر وإدارتها والحد منها. وأخيراً تقوم المجموعة بتحديد المتطلبات الرأسمالية لتعرضات المخاطر الجوهرية. 
 

  ف الرئيسية لعملية إدارة رأس المال لدى المجموعة: فيما يلي األهدا
  

 ة إلمارات العربياالحتفاظ بمعدل كاف من رأس المال لتلبية الحد األدنى لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مصرف ا
  .المتحدة المركزي

 للخطة االستراتيجية مال كاف يدعم قابلية تحّمل المخاطر واألهداف االستراتيجية لدى المجموعة االحتفاظ برأس ً وفقا
  طويلة األجل.

 مال كاف لمواجهة تصورات الضغط المالي بما في ذلك المتطلبات المتزايدة لرأس المال المحددة من االحتفاظ برأس
  خالل عملية تقييم مدى كفاية رأس المال.

 .دعم التصنيف االئتماني للمجموعة  
  

التي يتم خاللها تحديد الميزانية العمومية وبيانات األرباح والخسائر فيما يتعلق تقوم المجموعة بإجراء اختبارات ضغط اعتيادية، و
بالحاالت الرئيسية وتصورات الضغط. تتأثر عوامل المخاطر باالفتراضات الخاصة بالحاالت األساسية وتصورات الضغط، كما 

 ت الضغط لالقتصاد الكلي بغرض توقع احتياجاتيتم تحديد التأثير المقابل على كفاية رأس المال. تستخدم المجموعة اختبارا
رأس المال ومستويات رأس المال في ظل التصورات األخرى التي ليست في صالح المجموعة. تعتبر هذه االختبارات أداة مهمة 

في  امتالك المجموعة لرأس مال كاف حتى ٢٠١٨في عملية التخطيط الداخلي لرأس المال. أظهرت نتائج اختبار الضغط خالل 
  حال وقوع أحداث سلبية.

  
. بناًء على يةوالتوجيه تكميليةال اليةالرأس م ٣بازل معايير مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر خالل العام
 ، يتعين على البنوك اقتطاع توزيعات األرباح المقترحة من األرباح المحتجزة مع احتساب نسبة كفاية رأس المال.اإلرشادات

 
  االعتبار تأثير العائد المقترح. عين ، فإن نسبة كفاية رأس المال كما هو محسوب أدناه تأخذ فيتاليوبال

  
   



  

٩٤  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)إدارة رأس المال   (هـ)
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      الشق األول من رأس المال
  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  رأس المال العادي

  ٥٣٫٠٢٦٫٦٤٣  ٥٣٫١٨٨٫٠٤٣  عالوة أسهم
  ١٨٫٦٧٧٫٥٥٢  ١٩٦٫٦٧٨٫١٦  أرباح محتجزة

  ٧٫٠٨١٫٠٨٤  ٩٫١٩٢٫٧٥٩  االحتياطي القانوني والخاص
  ٢٦٥٫٣٧٦  ١٠٦٫٤٩٥  االحتياطي العام وبرنامج خيارات األسهم

  ٢٨١٫٣٤٥  )٥٩٨٫٠٢١(  احتياطي القيمة العادلة 
  ٤٨٧٫٠١٥  ٣٦١٫٧٢٢  الحصص غير المسيطرة

  )٢٨٢٫٦٢٨٫٧(  )١٨٣٫٠٦٤٫٨(  العائد المقترحناقصا: 
  -------------------------------  -------------------------------  

  ١٦٧٫١٩٩٫٣٨  ١٦٧٫١٥١٫٨٢  الشق األول من رأس المال المؤهل (أ)
      

      اقتطاعات:

  )٦٣٫٠٧٥(  )٩٣١٫٣١٠(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  )٤٢٫٤٣٤(  )٢٥٫٥٣٠(  خزينةأسهم 

  )٣٦٫٥٨٥(  )٧٢٫٦٣٥(  موجودات الضريبة المؤجلة
  )٢٠٫٢٦٣٫٤٦٢(  )٤٤٨٫٦٢٠٫٦٠(  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

  )٨٩٥٫٢٦٢(  )٥١٩٧٫٤٦(  اقتطاعات أخرى
  -------------------------------  -------------------------------  
  )٤٥١٫٦٦٨٫٢٠(  )٩٠٠٫٢١٣٫٢١(  
  -------------------------------  -------------------------------  

  )٧٦١٫٥٣٤٫١٦(  -  قتطاعات إجمالي اال
  -------------------------------  -------------------------------  

  ٤٠٦٫٦٦٤٫٦٦  ١٥٨٫٣٨٩٫٠٦  (ب)نتيجة لعملية التحولاالقطاع من الشق األول من حقوق األسهم العادية ناقصاً: 
  -------------------------------  -------------------------------  

      الشق األول اإلضافي
  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  سندات رأس مال الشق األول

  )٨٤٥٫٠٦٦٫٢(  -  نتيجة لعملية التحول اقتطاع من الشق األول اإلضافي
  -------------------------------  -------------------------------  
  ٩٠٥٫٦٨٧٫٨  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  
  -------------------------------  -------------------------------  

  ٣١١٫٣٥٢٫٧٥  ٩٠٨٫٦٩٢٫١٧  (د) الشق األول اإلضافي
  -------------------------------  -------------------------------  

      المالالشق الثاني من رأس 
  ٤٢٠٫٣٨١  ٣٦١٫٧٨٢  مطلوبات ثانوية مؤهلة

  ٥٫٢٧٠٫٠٢٤  ٠١٧٫٤٠٥٫٣  مخصص االنخفاض الجماعي في القيمة
  )٢٫٠٦٦٫٨٤٥(  -  نتيجة لعملية التحول اقتطاع من الشق األول اإلضافي

  -------------------------------  -------------------------------  
  ٥٦٠٫٢٣٣٫٦  ٧٩٩٫٧٠١٫٥  

  -------------------------------  -------------------------------  
  ٨٧١٫٩٧٥٫٧٨  ٧٠٧٫٣٩٤٫٧٧  إجمالي قاعدة رأس المال التنظيمي

  =============  =============  
      الموجودات المرّجحة بالمخاطر:

  ٤٢١٫٦٦٦٫٥٧٩  ٣٦٥٫٢٠١٫٧٤٢  مخاطر االئتمان
  ٢٨٫٠٥٤٫٨١٠  ٣١٢٫٤٧٥٫٢٩  مخاطر السوق

  ٣٥٫٦١٩٫٤٣٤  ٫٠١١٦٩٦٫٣٥  المخاطر التشغيلية
  -------------------------------  -------------------------------  

  ٤٨٥٫٣٤٠٫٨٢٣  ٦٨٨٫٣٧٢٫٤٩٢  الموجودات المرّجحة بالمخاطر
  =============  =============  

      معدالت تأثير التحول:
  ٪١٣ ،٧  ٪١٢ ،٤  الشق األول من حقوق األسهم العاديةمعدل 

  ٪٥١ ،٥  ٪١٤ ،٦  معدل الشق األول من رأس المال
  ٪٦١ ،٢  ٪١٥ ،٧  معدل كفاية رأس المال

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



  

٩٥  

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  مخاطر الدولة  (و)
  

إن مخاطر الدولة هي مخاطر أن األحداث االقتصادية واالجتماعية والسياسية في دولة أجنبية قد تؤثر بشكل سلبي على رغبة أو 
  ي القطاع الخاص/ أو العام في تلك البلد على دفع ديونهم خالل الوقت المحدد.إمكانية العمالء ف

  
تقوم المجموعة بإجراء تحليل نوعي مفصل يتعلق بمخاطر الدولة كجزء من عملية اتخاذ قرارات األعمال. تشمل هذه العوامل 

ير إدارة تحويل العمالت األجنبية وشفافية االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي في كل دولة والسياسة النقدية ومعاي
المعلومات وهيكل السوق المالي والقوانين والتشريعات البنكية واألنظمة القانونية والمعايير المحاسبية، من بين األمور األخرى. 

متوافقة مع استراتيجية  يتم مراقبة وإدارة مخاطر الدولة باستخدام حدود الدولة التي تم وضعها من قبل المجموعة؛ إن هذه الحدود
األعمال العامة وكفاية رأس المال ومخصصات المخاطر المحتملة وتصنيف مخاطر كل دولة ومستوى المخاطر المقبولة وفرص 

  . األعمال في كل دولة
  

  المخاطر االستراتيجية  (ز)
  

 مجموعة أو رأس المال أو السمعة الناتجة منتشير المخاطر االستراتيجية إلى مخاطر التأثير الحالي أو المستقبلي على إيرادات ال
ومن القرارات االستراتيجية المعاكسة والتطبيق الغير مناسب للقرارات أو االفتقار  المجموعةعمل فيها تتي التغييرات في البيئة ال

اتيجية بين األهداف االسترإلى االستجابة للتغييرات الصناعية أو االقتصادية أو التكنولوجية. إن من مهام المجموعة هي التوفيق 
  لتطوير االستراتيجيات لتحقيق هذه األهداف والموارد التي تم توزيعها لتحقيق هذه الغايات وجودة التطبيق.

  
تستخدم المجموعة عدة عوامل لتحديد وتقييم تأثير المخاطر االستراتيجية على سجالتها ويشمل ذلك مستوى تكامل سياسات 

مع عملية التخطيط االستراتيجي وصعوبة األهداف االستراتيجية وتوافقها مع استراتيجيات األعمال وممارسات إدارة المخاطر 
التي تم تطويرها والدعم الرأسمالي لهذه المبادرات االستراتيجية إلدارة تذبذب اإليرادات وفعالية التواصل واالتساق في تطبيق 

  سائد في المجموعة.األهداف االستراتيجية واألهداف والثقافة والسلوك ال
  

تتم مراقبة وإدارة المخاطر االستراتيجية كجزء من عملية التخطيط االستراتيجية حيث تقوم المجموعة بمراجعة التقدم في تحقيق 
المبادرات االستراتيجية مقابل الخطة واعتبار ما إذا كان التقدم متوافق مع الخطة وبيئة العمل الخارجية. يتم مراجعة الخطة 

  راتيجية بشكل دوري ويتم تحديثها بناًء على إجراءات اعتماد والتي تعتبر كذلك جزء من عملية التخطيط االستراتيجي.االست
  

  مخاطر االلتزام  (ح)
  

أو عدم االلتزام  تشير مخاطر االلتزام إلى مخاطر اإليرادات أو رأس المال أو السمعة أو استمرارية األعمال التي تنشأ من انتهاك
  أو األحكام أو الممارسات المفصلة أو المعايير األخالقية.  اللوائحأو  نبالقواني

  
تقوم المجموعة، بصفة متواصلة، بتحديد وتقييم هذه المخاطر الكامنة في كافة المنتجات واألنشطة والعمليات والنظم "الجوهرية" 

ير والممارسات المفصلة أو المعاي اللوائحأو األنظمة أو الحالية والجديدة. إن التقييم يشمل تقييم مخاطر عدم االلتزام بالقوانين 
األخالقية. تمتلك وحدة إدارة مخاطر المؤسسة وحدة التزام للمجموعة تعمل على تطوير الرقابة الداخلية إلدارة هذه المخاطر ويتم 

  دعمها من قبل فريق التدقيق الداخلي والفريق القانوني.
  

افحة غسيل األموال، قامت المجموعة بتطبيق إجراءات الحذر ومراجعة السياسات واإلجراءات وبهدف متابعة مخاطر االلتزام ومك
في المجموعة وتطبيق نظم االلتزام المتكامل ومكافحة غسيل األموال والتي تقوم بإبراء الذمة ومراقبة المعامالت وأنشطة مراقبة 

  المدفوعات والتقييمات من خالل قوائم فحص االلتزام الـخ.
  
تم التخفيف من مخاطر االمتثال بشكل كبير من خالل اإلجراءات والسياسات المحددة وقوائم الفحص الشاملة وإجراءات الحذر ي

    الفورية ودورات التدريب االعتيادية.



  

٩٦  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  مخاطر السمعة  (ط)
  

  عة هي مخاطر الرأي العام السلبي على اإليرادات ورأس المال، والتي قد تنتج عن أحداث خارجية أو داخلية.إن مخاطر السم
  

تقوم المجموعة بتحديد وتقييم مخاطر السمعة من خالل تحديد أنواع المخاطر التي يجب تحديدها بشكل واضح وتحديد المصادر 
بناًء على الظروف المستقلة ووصف المخاطر المحددة فيما يتعلق بطبيعة الرئيسية لمخاطر السمعة التي قد يتم التعرض لها 

كذلك بالرجوع إلى المعلومات األخرى ذات الصلة  المجموعةقوم تالتي قد تجلبها المخاطر للسمعة. المخاطر والنتائج المحتملة 
 ر تحليل المساهمين، تقارير التدقيق الداخليبهدف تحديد المخاطر. قد يتم الحصول على هذه المعلومات من تقارير اإلعالم، تقاري
  وتقارير االلتزام وتقارير اإلدارة لالستثناءات أو مؤشرات اإلنذار المبكرة األخرى.

  
بالنسبة لمخاطر السمعة، وبخالف المراجعات الدورية لألحداث الخارجية والداخلية التي قد تنتج عن مخاطر محتملة للسمعة، 

. تتيح هذه العمليات لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا اتخاذ إجراءات امخاطر التي قد تؤثر على سمعتهتقوم المجموعة بتقصي ال
  تصحيحية فورية تهدف لمعالجة أي أحداث يتوقع أن تؤثر على السمعة بشكل مبكر.

  
السمعة وتسهيل المتابعة بتطبيق آلية تتيح إعداد خطط بهدف تحديد أحداث مخاطر  المجموعة توبهدف إدارة مخاطر السمعة، قام

 الالحقة للتقدم الذي يتم إحرازه؛ أما بالنسبة لتلك المخاطر التي قد يكون استبعادها في غاية الصعوبة أو ذات تكلفة عالية الستبعادها
  بشكل كامل، تتطلب اآللية تطوير خطط طارئة كإجراءات استجابة بشكل فوري.

  
  استخدام التقديرات واألحكام   ٦

 
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقتضي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قيام اإلدارة باختيار السياسات  في إطار

المحاسبية المناسبة وتطبيقها بصورة متسقة ووضع التقديرات واألحكام المعقولة والمالئمة التي يترتب عليها معلومات مالئمة 
يهات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار مجلس المعايير المحاسبية الدولية حول إعداد وموثوق بها. استناداً إلى توج

وعرض البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات المبينة أدناه والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها 
  في البيانات المالية الموحدة.

  

  لرئيسية للتقديرات غير المؤكدةالمصادر ا
  

  مبدأ االستمرارية  (أ)
  

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن 
اإلدارة علم بوجود حاالت المجموعة لديها الموارد الالزمة لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى 

على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. وبناء عليه، يستمر  المجموعةمن عدم اليقين المادي التي قد تثير شك جوهري حول قدرة 
  إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

  
  

   



  

٩٧  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)دام التقديرات واألحكام استخ  ٦

  
  الموجودات الماليةمخصص انخفاض قيمة   (ب)

  

    ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  المطبقة
  

  .)٧( )(أ٣سة المحاسبية رقم يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبين في السيا
  

ة إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي من المعايير الدولي ٩إن قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبقاً للمعيار رقم 
قيمة وعند تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وخاصةً أحكام  وضعيتطلب  لجميع فئات الموجودات المالية ٣٩رقم 

ل التقديرات لعدة عوام الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تخضع هذه
  من المخصصات.  مختلفةويترتب على التغيرات في تلك العوامل مستويات 

  

تمثل حسابات البنك لخسائر االئتمان المتوقعة مخرجات للنماذج المعقدة التي تنطوي على مجموعة من االفتراضات بشأن اختيار 
ئر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية على مدخالت متغيرة ومدى الترابط بينها. تشتمل عناصر نماذج خسا

  ما يلي:
  

  .نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة الذي يحدد احتمالية التعثر لكل فئة على حدة 
 تي معايير المجموعة لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات المالية ال

 يجب قياسها على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية والتقييم النوعي.
 .تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لهم بصورة جماعية 
 اختيار المدخالت.وضع نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما فيها األنماط المختلفة و 
 االرتباط بين السيناريوهات االقتصادية الكلية والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات  أوجهد تحدي

 والتأثير على احتماليات التعثر وحاالت التعرض عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر.
  للحصول على المدخالت االقتصادية المستخدمة  ،سيناريوهات االقتصاد الكلي االستشرافية، ومدى احتمال حدوثهااختيار

  في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة
   

    ٢٠١٨يناير  ١ قبل
  

تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة بصفة مستمرة مع إجراء 
بغي االعتراف بمخصص انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر مراجعة شاملة بشكل ربع سنوي لتحديد فيما إذا كان ين

الموحد. وعلى وجه التحديد، فإن ذلك يتطلب من اإلدارة إبداء أحكام هامة عند تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
ام حول لنقدية، تقوم اإلدارة باتخاذ أحكلتحديد مستوى المخصص المطلوب لالنخفاض في القيمة. وفي سبيل تقدير هذه التدفقات ا

الوضع المالي للطرف المقابل وطرق السداد األخرى وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمانات ذات الصلة. ترتكز هذه التقديرات 
لى إعلى افتراضات حول عوامل عدة تتضمن مستويات مختلفة من األحكام والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي 

  تغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.
  

   



  

٩٨  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٦
  

  مخصص انخفاض القيمة الجماعي   (ج)
  

  ٢٠١٨يناير  ١قبل 
  

  ).٧(ب)(٣بين في السياسة المحاسبية رقم يتم تقييم مخصص انخفاض القيمة الجماعي كما هو م
  

ً ببصورة منفردة للموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها المحددإلى جانب المخصص   ينتكو، تقوم المجموعة أيضا
مخصص جماعي لالنخفاض في قيمة مجموعات معينة من القروض والسلفيات ذات السمات االقتصادية المماثلة والتي لم يتم 

مثل هذا المخصص الجماعي، تأخذ اإلدارة  تكوينوعند تقييم مدى الحاجة لتحديدها على أنها قد تعرضت النخفاض في قيمتها. 
باالعتبار التركيزات ونوعية االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية. ومن أجل تقدير المخصص المطلوب، يتم وضع 

  الحالية.ى الظروف االقتصادية السابقة وافتراضات لتحديد طريقة احتساب الخسائر الكامنة ومقاييس المعطيات المطلوبة استناداً إل
  

  مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات   (د)
  

  ).٣(ط)(٣يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبين في السياسة المحاسبية رقم 
  

ية تتمتع بمؤهالت ارجعند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق، تستخدم المجموعة أسعار بيع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خ
مهنية مناسبة معترف بها ولديها خبرة حديثة في تقييم ممتلكات تنتمي إلى نفس موقع وفئة العقارات المطلوب تقييمها. يتم تحديد 

مشتر  نأسعار البيع على أساس القيمة السوقية، وهي القيمة المقدرة التي يمكن في مقابلها نقل ملكية العقار في تاريخ التقييم فيما بي
  وبائع يرغبان في إتمام المعاملة وفقاً لظروف السوق.

  
  المطلوبات الطارئة الناشئة عن الدعاوى القضائية  (هـ)

  
في دعاوى قضائية تنشأ في سياق العمل االعتيادي. يستند مخصص المطلوبات الطارئة  -نظراً لطبيعة عملياتها  -تدخل المجموعة 

تكبد موارد اقتصادية ومدى موثوقية تقدير التدفقات النقدية الخارجة. تنطوي مثل هذه األمور  الناتجة عن التقاضي إلى احتمالية
  على العديد من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائج أي أمر منها بشكل مؤكد.

  
  برنامج خيارات األسهم  (و)

  
تشتمل مدخالت النموذج على سعر السهم وسعر يتم تحديد القيمة العادلة لبرنامج خيارات األسهم باستخدام نموذج بالك سكولز. و

  الممارسة وتقلبات أسعار األسهم والفترات التعاقدية للخيارات وعائدات توزيعات األرباح ومعدالت الفائدة الخالية من المخاطر.
  

  تقييم األدوات المالية  (ز)
  

 يتم بيان هذه النماذج .الملحوظة من قبل اإلدارة قد تتطلب نماذج تقييم األدوات المالية من اإلدارة تقدير بعض المعطيات غير
  .٧بالتفصيل في اإليضاح رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  

٩٩  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٦

  
  خطة المنافع المحددة   (ح)

  
ل التي يتم تحديدها على أساس اكتواري باستخدام عدد من تستند القيمة الحالية اللتزام خطة المنافع المحددة على بعض العوام

االفتراضات. تشتمل االفتراضات المستخدمة في تحديد صافي تكلفة (إيرادات) االلتزامات على معدل الخصم. إن أي تغييرات 
  تطرأ على هذه االفتراضات سيكون لها تأثير على القيمة الدفترية اللتزام المنافع المحددة.

  
جموعة معدل الخصم المناسب في نهاية كل سنة، وهو معدل الفائدة الذي يجب استخدامه لتحديد القيمة الحالية للتدفقات تحدد الم

النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع طلبها لتسوية االلتزامات المستقبلية. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تضع المجموعة في 
دات التجارية عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم دفع االمتيازات بها والتي لها فترات استحقاق اعتبارها معدل الفائدة على السن

  تقارب فترات التزام االمتيازات ذات الصلة. 
  

من السوق الحالية. يتض ظروفتعتمد االفتراضات الرئيسية األخرى الخاصة بالتزامات المنافع المحددة، بصورة جزئية على 
  مزيداً من المعلومات حول هذه االفتراضات. ٢٤قم اإليضاح ر

  
  تشتمل األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:

  
  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )ط(

  
لفة في محاسبية المختضمن الفئات ال لموجودات والمطلوبات الماليةسياسات المحاسبية للمجموعة نطاق تصنيف مبدئي لال تقدم

  ).٢(ب) (٣حاالت معينة. يتم ذكر معايير التصنيف في السياسة المحاسبية 
  

  عالقات التحوط المؤهلة  )ي(
  

عند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤهلة، ترى المجموعة أنها تتوقع أن يكون التحوط فعاالً بصورة كبيرة على مدى 
  وط.فترة عالقة التح

  
  تحديد تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  )ك(

  
  . ٧يتم مناقشة تحديد المجموعة لتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح رقم 

  
  المنشآت المنظمة  )ل(

  
لصناديق من المجموعة عن طريق التصويت بالنسبة لكافة الصناديق التي تديرها المجموعة، يمكن للمستثمرين سحب إدارة ا

باألغلبية، كما أن إجمالي الحصة االقتصادية التي تملكها المجموعة في كل صندوق ليست كبيرة. وبالتالي، خلصت المجموعة 
  إلى أن تعمل بدورها كوكيل للمستثمرين في هذه الصناديق، وعليه لم يتم توحيدها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

  
  القطاعات التشغيلية  )م(

  
عند إعداد اإلفصاحات حول معلومات القطاعات، قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات لوضع التقرير حول القطاعات. سوف 

  مزيداً من التفاصيل حول القطاعات التشغيلية.  ٤٠يعاد تقييم هذه االفتراضات بصورة دورية من قبل اإلدارة. يتضمن اإليضاح رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٠٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  الموجودات والمطلوبات المالية  ٧

  
  إطار الرقابة على التقييم  (أ)

  
لدى المجموعة إطار رقابة يتعلق بقياس القيمة العادلة. يتضمن ذلك اإلطار لجنة التقييم التي ترفع تقاريرها للجنة مخاطر 

أقسام رقابية لدعم هذا اإلطار العام (مثل الرقابة على المنتجات، والتحقق المستقل من المجموعة. كما يوجد لدى المجموعة 
التسعير، وتقييم النماذج، ومخاطر السوق للمجموعة) والتي تكون مستقلة عن اإلدارة التنفيذية. وتشتمل الضوابط الرقابية المحددة 

  على ما يلي:
  

  مخاطر والوحدات الرقابية؛تحّمل الاستقاللية عملية التقييم بين وحدات  
 نظام التقييم؛  
 التحقق من األسعار الملحوظة؛  
 الجديدة والتغييرات على النماذج؛ مراجعة واعتماد النماذج   
 و حص حركات التقييم اليومية الهامة؛تحليل وف  
 مة العادلة لألدواتمراجعة المعطيات الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الهامة في قياس القي 

  ضمن المستوى الثالث.
  

إن القيم العادلة للمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية، واتفاقيات إعادة الشراء العكسي، والمبالغ المستحقة إلى البنوك 
ة ب قصيرة األجل ومصدروالمؤسسات المالية، واتفاقيات إعادة الشراء، وحسابات العمالء والودائع األخرى التي تكون في الغال

  بأسعار السوق، تقارب إلى حد معقول قيمتها الدفترية.
  

في تقدير المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظتها من القروض والسلفيات ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية نظراً ألن 
اض تسعيرها بانتظام. بالنسبة للقروض التي تعرضت النخفمعظم القروض والسلفيات تحمل معدالت فائدة سوقية متغيرة، كما يُعاد 

في قيمتها، فإن التدفقات النقدية المتوقعة، شاملة التحقيق المتوقع من الضمان، قد تم خصمها باستخدام معدل مالئم مع مراعاة 
  عن قيمتها الدفترية. جوهريتاريخ التحصيل، كما أن نتائجها الصافية ال تختلف بشكٍل 

  
  د القيم العادلةتحدي  (ب)

  
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في 

في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ.  أو ،السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية
العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعكس القيمة 

يستند تعريف القيمة العادلة على فرضية استمرار المجموعة كمنشأة عاملة دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق أعمالها بشكٍل 
  ط غير مالئمة.جوهري أو الدخول في معاملة بشرو

  
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في أساليب 

  القياس:
  

  : سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشطة ألداة متطابقة.١المستوى 
  

معطيات جديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي : أساليب التقييم التي تستند إلى ٢المستوى 
المستمدة من األسعار). تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المعلنة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة 

ديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات أو أساليب التقييم األخرى التي تكون فيها كافة المعطيات الهامة ج
  السوق.

  
: أساليب التقييم باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب تقييمها ٣المستوى 

داة. لة للمالحظة أثراً كبيراً على تقييم األعلى معطيات ال ترتكز على بيانات قابلة للمالحظة بحيث يكون للمعطيات غير القاب
تتضمن هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها بناًء على أسعار مدرجة ألدوات مماثلة بعد إجراء التعديالت على أساس المعطيات 

  غير القابلة للمالحظة التي تعد ضرورية لتعكس القيمة العادلة لألداة. 
  
  
  
  



  

١٠١  

  (تابع)ة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالي
  

  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  ٧
  

  أساليب التقييم  (ج)
  

يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة عدا المشتقات واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
لعادلة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة أو الخسارة واالستثمارات المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة ا

  األسعار الُمعلنة من قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام أساليب التقييم.
  

ترتكز القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على أساس أسعار السوق المدرجة أو عروض 
من المتعاملين. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم مثل األسعار 

نماذج التدفقات النقدية المخصومة، والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية قابلة للمالحظة، ونموذج بالك سكولز، 
حدد كل أسلوب من أساليب التقييم نموذجاً يتضمن سلوك عوامل السوق األساسية. وتشتمل عوامل السوق ونماذج التقييم األخرى. ي

على معدالت الفائدة وهوامش االئتمان والمدخالت األخرى التي يتم استخدامها في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات وأسعار 
  والتقلبات والروابط المتعلقة بها.  صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشراتها

  
إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى تحديد للقيمة العادلة يعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير، والتي كان يمكن 

  تحديدها من قبل المشاركين في السوق وفقاً لشروط السوق االعتيادية.
  

عترف بها على نطاق واسع بغرض تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المعتادة مثل تقوم المجموعة باستخدام نماذج تقييم م
معدالت الفائدة وعقود مقايضة العمالت التي ال تستخدم سوى بيانات السوق القابلة للمالحظة. تكون األسعار القابلة للمالحظة أو 

المدرجة، والمشتقات المتداولة في البورصة، والمشتقات  مدخالت النماذج متاحة عادةً في سوق سندات الدين وأسهم الملكية
البسيطة المتداولة خارج البورصة مثل عقود مقايضة أسعار الفائدة. إن توفر أسعار السوق الملحوظة ومدخالت النماذج يقلل من 

خالت وفر أسعار السوق الملحوظة والمدالحاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة، كما يقلل من عدم اليقين المرتبط بتحديد القيم العادلة. إن ت
  يختلف بناًء على المنتجات واألسواق ويتعرض للتغيير بناًء على أحداث محددة وظروف عامة في األسواق المالية.

   
بالنسبة لألدوات األكثر تعقيداً، تستخدم المجموعة أساليب تقييم موضوعة من أطراف أخرى، والتي يتم تطويرها عادة من نماذج 

ً دقيقة لتحديد أسلوب التقييم األكثر مالئمة لالستخدام بما في ذلك بيانات ال تقييم المعترف بها. إن نماذج التقييم تتطلب أحكاما
مدخالت السوق واالفتراضات ذات الصلة بتحديد القيمة العادلة. تتم معايرة مدخالت ومقاييس نماذج التقييم مقابل البيانات التاريخية 

ألدوات التقليدية والتوقعات المنشورة والمعامالت الحالية أو الحديثة ألدوات مماثلة. تتسم عملية المعايرة بأنها وأسعار السوق ل
ذاتية في األصل ويترتب عليها نطاق واسع من المدخالت والتقديرات المحتملة للقيمة العادلة، ويتطلب األمر وضع أحكام 

  ك النطاق.متخصصة الختيار أكثر النقاط مالئمةً في ذل
  

  الدينتعديالت تقييم تعديالت تقييم االئتمان و
  

ن ايتم إدراج تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين في تقييم األدوات المشتقة لبيان التأثير على القيمة العادلة لمخاطر االئتم
ي لمختلف بشكل جزئ المضمونةأو  المضمونةقة غير التعديالت لألدوات المشت هذهطرف المقابل. يتم احتساب لل والجودة االئتمانية

فئات الموجودات. يتم احتساب تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين باستخدام تقديرات التعرض عند التعثر، احتمالية 
ات صر) المؤسسالطرف المقابل. تتضمن األطراف المقابلة (على سبيل المثال ال الح فيما يخصالتعثر ومعدالت االسترداد 

. يتم عادة تقدير التعرض عند التعثر من خالل المحاكاة السيادية والمؤسسات متعددة الجنسيات والهيئات السيادية والصناديق
 من خالل تقييم الوضع الحالي في السوق أو بوضع سيناريو افتراضيأو هيكل مبسط، لعوامل المخاطر ذات الصلة من خالل 

  في المستقبل.
  

ة عامة الحصول على المعلومات المتعلقة باحتمالية التعثر ومعدل االسترداد من أسواق مقايضة االئتمان االفتراضي. يتم بصور
في حالة عدم توفر هذه المعلومات، أو كانت معلومات غير موثوق بها، يتم اتباع منهجيات بديلة استناداً إلى التصنيفات الداخلية 

مليون  ٤٨،٣قة وقطاع العمل. ظلت تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين ثابتة عن معدل المنط لألطراف المقابلة بناء على
  درهم خالل السنة.

  
  
  
      
 
  



  

١٠٢  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  ٧
  

  تعديالت القيمة العادلة  (د)
  

  جالتعديالت المتعلقة بالنماذ  
  

 قيتم تطبيق التعديالت ذات الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة أكثر من الالزم أو أن يكون للنموذج قيود تشت
يلزم إجراء هذه التعديالت لتصحيح أوجه القصور الحالية أو العيوب التي يتم إبرازها خالل مراجعة منها القيمة العادلة لبند ما. 

  النموذج. 



  

١٠٣  

  

  (تابع)ت حول البيانات المالية الموحدة إيضاحا
  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٧
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  (هـ)
  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في 
  

  

  
مصنفة بالقيمة 

  من خالل العادلة
  الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من 
الربح أو خالل 

  الخسارة

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

مع إعادة  –األخرى 
  تحويلها إلى بيان الدخل

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

دون إعادة  –األخرى 
  الدفتريةالقيمة   التكلفة المطفأة  تحويلها إلى بيان الدخل

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

              الموجودات المالية
  ١٨٢٫٩٠٨٫٧٢٧  ١٨٢٫٩٠٨٫٧٢٧ - - - -  لدى البنوك المركزية أرصدةنقد و

  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠ - - -  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  -  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ١٩٫١٧٦٫٠٩٢  ١٩٫١٧٦٫٠٩٢ - - -  -  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ١٩٫٠٣٣٫٤٥١  ١٩٫٠٣٣٫٤٥١ - - - -  اتفاقيات إعادة شراء عكسي
  ١٣٫٠٨٤٫١٩٢  -  -  -  ١١٫٢٥٨٫٢٣٧  ١٫٨٢٥٫٩٥٥  أدوات مالية مشتقة
  ٣٥٣٫٢٠٥٫٢٢٨ ٣٥٣٫٢٠٥٫٢٢٨ - - - -  قروض وسلفيات

 ٩٠٫٣٦٨٫٤٣٣ ٥٫٦٣٠٫٢٩٥ ٣٩٦٫٢٦٥ ٨٤٫٣٤١٫٨٧٣ - -  جرةاستثمارات لغير أغراض المتا
  ٢٠٫٣٨٠٫٨٦٤ ٢٠٫٣٨٠٫٨٦٤ - - - -  موجودات أخرى

  -------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ٧١٢٫٧٧٧٫٨٩٧  ٦٠٠٫٣٣٤٫٦٥٧ ٣٩٦٫٢٦٥ ٨٤٫٣٤١٫٨٧٣  ٢٥٫٨٧٩٫١٤٧  ١٫٨٢٥٫٩٥٥  
  ==========  ============  ============  =========  =============  =============  

              المطلوبات المالية
  ٤٠٫٢٦٦٫٥٣٥  ٤٠٫٢٦٦٫٥٣٥  -  -  -  -  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

  ٣٤٫٧٦٩٫٦٨٥  ٣٤٫٧٦٩٫٦٨٥ - - - -  شراءاتفاقيات إعادة ال
  ١٨٫١٤٤٫١٠٥  ١٨٫١٤٤٫١٠٥ - - - -  أوراق تجارية

  ١٥٫٢١٩٫٤٦٤  -  -  -  ٩٫٩٢٢٫٠٤١  ٥٫٢٩٧٫٤٢٣  أدوات مالية مشتقة
  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤ - - - -  حسابات العمالء وودائع أخرى

  ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  ٤١٫٩١٥٫٦٥١  -  - -  ٣٥٢٫٥٢٢  قروض ألجل
  ٢٤٫٥٨٨٫٥٥٧  ٢٤٫٣٧٢٫٩٥٦ - - ٢١٥٫٦٠١ -  ١مطلوبات أخرى

 ٤٠١٫٩٧٩  ٤٠١٫٩٧٩ - - - -  سندات ثانوية
  --------------------------  ----------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  -------------------------------  
  ٦٤١٫١٣٤٫٣٧٢  ٦٢٥٫٣٤٦٫٧٨٥  -  -  ١٠٫١٣٧٫٦٤٢  ٥٫٦٤٩٫٩٤٥ 
  ==========  ===========  ===========  ===========  =============  =============  

  

  يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة. ١
  



  

١٠٤  

  (تابع)مالية الموحدة إيضاحات حول البيانات ال
  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٧
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   (هـ)
  

  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في 
  

  
مصنفة بالقيمة 
  العادلة من خالل

  ربح أو الخسارةال
محتفظ بها 

  للمتاجرة
  متاحة 

  للبيع
بها حتى  محتفظ

  تاريخ االستحقاق
  قروض 

  القيمة الدفترية  التكلفة المطفأة  وذمم مدينة

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

                الموجودات المالية
 ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  - ١٣٨٫١١١٫٠٥٤ - - - -  لدى البنوك المركزية وأرصدةنقد 

  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤ - - - -  ١٩٫٣٠٩٫٦٤٢  ١١٫١٢٢  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  - ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠ - - -  -  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

 ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤  - ٢١٫٣٤٦٫٩٧٤ - - - -  اتفاقيات إعادة شراء عكسي
  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  -  -  -  -  ١٠٫٨٧٤٫٦٠٥  ٥٢٤٫٨٢٧  أدوات مالية مشتقة
  ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨ - ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨ - - - -  قروض وسلفيات

 ٨٨٫٣٨٧٫٩٥٠ - - ٧٫٠٧٥٫٤٦٧ ٨١٫٣١٢٫٤٨٣ - -  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ١٥٫٥٤٢٫١١٦ - ١٥٫٥٤٢٫١١٦ - - - -  موجودات أخرى

  ---------------------  --------------------------  ---------------------------  -----------------------  -------------------------------  ---------------------  -------------------------------  
  ٦٣٨٫٤٠٣٫٦٦٨  -       ٥١٩٫٢٩٥٫٥٢٢  ٧٫٠٧٥٫٤٦٧  ٨١٫٣١٢٫٤٨٣  ٣٠٫١٨٤٫٢٤٧  ٥٣٥٫٩٤٩  
  ========  ===========  ===========  ==========  =============  =========  =============  

                المطلوبات المالية
  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  -  -  -  -  -  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦  ٣٧٫٦٧٤٫٠١٦ - - - - -  اتفاقيات إعادة الشراء
 ٤٫٠٩٧٢٤٫١٢  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧ - - - - -  أوراق تجارية

  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  -  -  -  -  ٩٫٩٦٦٫١٥٠  ٤٫٩٧٥٫١٨١  أدوات مالية مشتقة
 ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤ - - - - -  حسابات العمالء وودائع أخرى

 ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  ٨١٢٫٩٥١٫٤١ - - - - ٩٠٦٫١٩٣  قروض ألجل
  ١٩٫٩٥٩٫٦٦٨  ١٤٢٫١٤٥٫١٨ - - - ١٫٨١٤٫٥٢٦ -  ١مطلوبات أخرى

  ٤٢٠٫٣٨١  ٣٨١٫٠٤٢  -  -  -  -  -  سندات ثانوية
  --------------------------  --------------------------  ------------------------  -------------------------  ----------------------  -----------------------------  ----------------------------  
  ٥٦٥٫٦٨٥٫٢١١  ٥٤٨٫٧٣٥٫٤٤٨ - - -  ١١٫٧٨٠٫٦٧٦  ٥٫١٦٩٫٠٨٧ 
  ===========  ==========  ==========  ===========  ==========  ============  ============  
  
  يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة. ١
 



  

١٠٥  

 

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  (تابع)مطلوبات المالية الموجودات وال  ٧

  
  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   (هـ)

  
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة   
  

درج للقيمة العادلة متيبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير، من حيث المستوى في النظام ال
  الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة:

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  ١٫٨٢٣٫٤١٩  ١٫٦٠٨٫٩٩٨  ١١٫١٨٨٫٤٩٣  والخسارةأالربح استثمار بالقيمة العادلة من خالل 

  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
الربح إعادة تحويلها إلى  مع –األخرى    

  والخسارةأ
٨٤٫٣٤٤٫٦٠٩  -  ٣٫٦٣٠٫٠٢١  ٨٠٫٧١٤٫٥٨٨  

  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
   الربح إعادة تحويلها إلى  دون–األخرى    

  والخسارةأ
٣٩٦٫٢٦٥  ٢٢٫٥١٣  -  ٣٧٣٫٧٥٢  

  ١٣٫٠٨٤٫١٩٢  -  ١٣٫٠٣٧٫٠٥١  ٤٧٫١٤١  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  -------------------------  ------------------------  ----------------------  ---------------------------  
  ١١٢٫٤٤٥٫٩٧٦  ١٫٨٤٥٫٩٣٢  ١٨٫٢٧٦٫٠٧٠  ٩٢٫٣٢٣٫٩٧٤  
  ==========  ===========  =========  ============  

  ٣٥٢٫٥٢٢  -  ٣٥٢٫٥٢٢  -  قروض ألجل
  ١٥٫٢١٩٫٤٦٤  -  ١٥٫٢٠٨٫٦٨٩  ١٠٫٧٧٥  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)

  -------------------------  ------------------------  ----------------------  ---------------------------  
  ٦٩٨٫٥٧١٫١٥      -   ١٢١٫٥٦١٫١٥  ٧٧٥٫١٠   
  =========  ==========  =========  ==========  

          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  ٤٢١٩٫٣٠٩٫٦  ٧٫٢٤١  ٢٫١٣١٫٦٣٦  ٦٥١٧٫١٧٠٫٧  موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة

  ١١٫١٢٢  -  -  ١١٫١٢٢  والخسارةأمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٨١٫٣١٢٫٤٨٣  ١٫٨٦٨٫١٢٦  ٣٫٢٦٦٫٨٧١  ٧٦٫١٧٧٫٤٨٦  موجودات مالية متاحة للبيع

  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  -  ٩٤٣٫٣٩٢٫١١  ٤٨٩٫٦  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  ------------------------  ------------------------  ----------------------  --------------------------  
  ٧٩١١٢٫٠٣٢٫٦  ١٫٨٧٥٫٣٦٧  ٤٥٠٫٩١١٦٫٧  ٨٦٢٫٦٥٩٣٫٣ 
  ==========  ==========  =========  ===========  
 ٩٠٦٫١٩٣  - ٩٠٦٫١٩٣  -  وض ألجلقر

  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  -  ٥٦١٫٩٢٢٫١٤  ٧٧٠٫٨١  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)
  ------------------------  ------------------------  ----------------------  --------------------------  
  ٢٣٧٫١٣٥٫١٥      -   ٤٦٧٫١١٦٫١٥  ٧٧٠٫١٨   

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

لدخل اقيم العادلة ألي أصل مالي أو التزام باستثناء ثالثة أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اللم تكن هناك عمليات نقل بين تسلسالت 
من المستوى مليون درهم وإثنان من األوراق المالية  ٤٣٠بقيمة  الثانيإلى المستوى  األولالتي انتقلت من المستوى  الشامل اآلخر

في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ، تم بالنسبة الى األدوات المالية مليون.  ٥٩٫١بقيمة درهم  األولإلى المستوى  الثالث
وى المستمن  اثنان من األوراق الماليةمليون درهم وتم نقل  ١٢بقيمة  الثانيإلى المستوى  األولنقل أحد األوراق المالية من المستوى 

 ألف ٢٧٦بمبلغ  المستوى الثالثإلى  المستوى الثانيواحد من  ورقة ماليةوتم نقل  درهم مليون ٢٧٤بقيمة  المستوى األولإلى  الثاني
  .درهم

  

 
 
 
 
 
 

  



  

١٠٦  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٧
  

  (تابع)ة القيمة العادلة لألدوات المالي  (هـ)
  

  (تابع)النظام المتدرج للقيمة العادلة  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة   
  

  :٣يوضح الجدول التالي تسوية لألدوات المقاسة بالقيمة العادلة والمصنفة ضمن المستوى 
  

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٦٨٣٫٧٢٠  ١٫٨٧٥٫٣٦٧  يناير ١الرصيد كما في 
  ٣٦٩٫٣٢٤  ٤٣١٫١١٣  فات إضا

  ١٣٫٩٣٥  -  تأثير دمج األعمال
  )١٩١٫٦١٢(  )٨٦٦٫١٤٢(  تسويات وتعديالت أخرى

  -----------------------  --------------------  
  ١٫٨٧٥٫٣٦٧  ٩٣٢٫٥٤١٫٨  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

تستند تقييماتهم على صافي آخر أصول تم ، واألسهم الخاصة في استثماراتبشكل أساسي من  ٣تتكون األدوات المالية من المستوى 
  (ج). ٥يتم تغطية أثر التغيرات في تقييمها كجزء من مخاطر أسعار األسهم المدرجة في إيضاح  نشرها من قبل مدير الصندوق.

  

  

  لدى البنوك المركزية رصدةاألو النقد  ٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ١٫٧٧٨٫١٦٢  ١٫٦٩٦٫٤٢٠  قد في الصندوقالن

      مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
  ٢٠٫٧٣٢٫٤٦٧  ٢٢٫٤٩٦٫٣٦٢  ودائع االحتياطي النقدي   
  ١٤٫٩٨٧٫٠١٠  ١٧٫٩٩٥٫٣٨٥  شهادات اإليداع   
  ٤٫٥٠٥٫٦٤٤  ٤٫٩٢٦٫٨١٩  أرصدة أخرى   

  ٩٦٫١٠٧٫٧٧١  ١٣٦٫٠٥٠٫٥٣٤  أرصدة لدى بنوك مركزية أخرى
  --------------------------  -------------------------  
  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  ١٨٣٫١٦٥٫٥٢٠  

  -  )٢٥٦٫٧٩٣(  ناقصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
  --------------------------  -------------------------  
  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  ١٨٢٫٩٠٨٫٧٢٧  
  =============  =============  

  

  النقدي غير متاحة لعمليات المجموعة اليومية.إن ودائع االحتياطي 
  

  رئح أو الخساارباستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ  ٩
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٥٫٧١٩  ٣٫٩١٧  استثمارات في محافظ مدارة
  -  ١٫٨٢٣٫٤٠٨  في أسهم خاصة اتاستثمار

  ٥٠٣٫٧٦٩  ١٫١١٣٫٦٢٥  استثمارات في أسهم
  ١٨٫٧٦١٫٢٧٦  ١١٫٦٧٩٫٩٦٠  سندات دين

  ------------------------  ----------------------  
  ١٩٫٣٢٠٫٧٦٤  ١٤٫٦٢٠٫٩١٠  
  ============  ===========  

  
  
  

كاستثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ومصنفة كاستثمارات متاحة للبيع.  ٢٠١٧تم تسجيل استثمارات في أسهم خاصة في 
ل خالمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كاستثمارات بالقيمة العادلة من  ٩ذه االستثمارات طبقاً للمعيار رقم تم إعادة تصنيف ه
  الربح أو الخسارة.

  
  

 



  

١٠٧  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  لغ مستحقة من بنوك ومؤسسات ماليةمبا  ١٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ٤٫٤٩٢٫٨٣٤  ١٠٫١١٨٫٩٣٩  ائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار سابقود

  ٧٫٤٩١٫٩٨٢  ٥٫٦٣٥٫٥٢٥  ودائع هامشية
  ١٫٨٤٤٫٦٧٤  ٣٫٤٧١٫٧٨٤  ودائع ثابتة

  ------------------------  -----------------------  
  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  ١٩٫٢٢٦٫٢٤٨  

 ً   -  )٥٠٫١٥٦(  : خسائر االئتمان المتوقعة ناقصا
  --------------------------  -------------------------  
  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  ١٩٫١٧٦٫٠٩٢  
  =============  ============  

  
  عكسيالشراء الاتفاقيات إعادة   ١١

  
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة شراء عكسي تقوم فيها أطراف أخرى بتحويل موجودات مالية 

: ٢٠١٧(مليون درهم  ١٩٫٠٣٣ى المجموعة لغرض التمويل قصير األجل. بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير إل
   .مليون درهم) ٢١٫٣٤٧

  
: ال ٢٠١٧(مقابل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي خالل السنة  درهم ١٥٫٣٥٦ص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ صبمخاالعتراف  تم

  .شيء)
  

يُسمح للمجموعة ببيعها أو إعادة رهنها حتى والتي ، بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمانات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  .مليون درهم) ٢٠٫٩٨٥: ٢٠١٧(مليون درهم  ١٩٫٣٧٨ مبلغ وقدره التعثر عن السدادفي حالة عدم 

  

 ١١٫٩٠٣ مبلغ وقدرهتم بيعها أو إعادة رهنها والتي وجودات المالية المقبولة كضمانات ، بلغت القيمة العادلة للم٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  المجموعة ملزمة بإعادة أوراق مالية معادلة لهذه القيمة.. إن مليون درهم) ١٣٫٩٦٥: ٢٠١٧(مليون درهم 

  
  أنشطة اقتراض وإقراض األوراق المالية. يتم إجراء تلك المعامالت بموجب الشروط االعتيادية والمتعارف عليها لإلقراض العادي و

  

  سلفياتالقروض وال  ١٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨  ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١  إجمالي القروض والسلفيات
  )١٫٨٩٥٫٠٥٩(  )١٫٩٦٨٫٠١٥(  المعلقةالفوائد  ناقصاً:
  )١٢٫٧٢٨٫١١١(  )١١٫٨٨٣٫٢٤٨(  خسائر االئتمان المتوقعة  ناقصاً:

  -----------------------------  ---------------------------  
  ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨  ٣٥٣٫٢٠٥٫٢٢٨  صافي القروض والسلفيات

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

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب الطرف الُمقابل:
  ٥٫٠٠٦٫٢٣٤  ٥٫٧٨٠٫٤١٩  القطاع الحكومي

  ٥٤٫٥٨٦٫٣٩٩  ٦١٫٧٩٠٫٨٤٤  القطاع العام
  ٢١٫٠٩٩٫١٥٥  ٢٨٫٤٧٢٫٠٠١  القطاع المصرفي

  ١٩٣٫١٧٥٫٩٥٧  ٢٠٣٫٤٦١٫٤٠٧  قطاع الشركات / القطاع الخاص
  ٧١٫٢٢١٫٣١٣  ٦٧٫٥٥١٫٨٢٠  قطاع األفراد / التجزئة

  ----------------------------  ---------------------------  
  ٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨  ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١  إجمالي القروض والسلفيات

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

 
  



  

١٠٨  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)قروض وسلفيات   ١٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب المنتج:
   ١٥٫٣٥٧٫٠٨٥   ٢٤٫٢٢٢٫٢٦٥  سحوبات على المكشوف

   ٢٦٧٫٣٣١٫٥٨٢  ٢٧٧٫٧٧٦٫١٤٨  قروض ألجل
   ٢٢٫٩٧٠٫٥٥٠   ٢٧٫٩٣٠٫٩٣٠  قروض تجارية

   ٣٠٫٢٥٠٫٥٩٧   ٢٩٫٠٤٩٫٨٠٨  قروض شخصية
   ٨٫٠٣٥٫٢٧٠   ٧٫١٥٤٫٦٠٥  بطاقات ائتمان

   ١٫١٤٣٫٩٧٤   ٩٢٢٫٧٣٥  قروض تمويل المركبات
  -----------------------------  ---------------------------  

  ٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨  ٣٦٧٫٠٥٦٫٤٩١  إجمالي القروض والسلفيات
  =============  ============  
  

  
تقدم المجموعة قروضاً مقابل االستثمارات في األسهم والصناديق االستثمارية. يحق للمجموعة تسييل هذه األدوات في حالة أن كانت 

 مليون ٩٫٣١٦: ٢٠١٧(مليون درهم  ٨٫٢٧٦ضمانات التغطية أقل من الحد المعين المتفق عليه. تبلغ القيمة الدفترية لهذه القروض 
مليون  ١٩٫٣٧٩: ٢٠١٦(مليون درهم  ١٣٫٢٠٠العادلة لألدوات المحتفظ بها كضمان مقابل هذه القروض فتبلغ ، أما القيمة درهم)
  . قامت المجموعة خالل السنة بتسييل ضمانات بقيم غير كبيرة النخفاض معدل التغطية.درهم)

  
  التمويل اإلسالمي

  
  المي التالية:تشتمل القروض والسلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلس

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ألف درهم  ألف درهم  

      
  ٧٫٠٥١٫٩٢٤  ٨٫١٧٢٫٤٣١  إجارة

  ١٩٫٥٠٠٫٩١٧  ٢٣٫١٧٤٫٥٠٤  مرابحة
  ٢١٨٫١٧٧  ٥٩٫٠٤٦  مضاربة

  ١٦٨٫٥٦١  ٣١٨٫٤٢٢  أخرى
  ------------------------  ------------------------  

  ٢٦٫٩٣٩٫٥٧٩  ٣١٫٧٢٤٫٤٠٣  إجمالي عقود التمويل اإلسالمي
 ً   )٤٥٣٫٠٣٤(  )٧٠٤٫٣٨٧(  خسائر االئتمان المتوقعة : ناقصا
 ً   )٣٢٫٦٧١(  )٢٧٫٨١١(  : األرباح الُمعلقةناقصا

  -------------------------  ------------------------  
  ٢٦٫٤٥٣٫٨٧٤  ٣٠٫٩٩٢٫٢٠٥  
  ============  ============  

   



  

١٠٩  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  ستثمارات لغير أغراض المتاجرةا  ١٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨١٫٣١٢٫٤٨٣  -  استثمارات متاحة للبيع
      القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

  -  ٨٤٫٣٤٤٫٦٠٩  معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر (استثمارات في دين) -
  -  ٣٩٦٫٢٦٥  خسائر (استثمارات في أسهم)غير معاد تحويلها إلى األرباح أو ال -

  ٧٫٠٧٥٫٤٦٧  -  االستحقاق استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ
  -  ٥٫٦٣٠٫٢٩٥  التكلفة المطفأة

  ٦٩٫٧٦٠  ٦٥٫١٤١  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  ------------------------  ------------------------  
  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٩٠٫٤٣٦٫٣١٠  

ً ناقص   -  )٢٫٧٣٦(  خسائر االئتمان المتوقعة : ا
  ------------------------  ------------------------  
  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠  ٩٠٫٤٣٣٫٥٧٤  
  ===========  ===========  

  
  لغير أغراض المتاجرة من حيث نوعها كما في تاريخ التقرير: المحتفظ بها فيما يلي تحليل االستثمارات

  
  ٧٢٠١  ٨٢٠١  
  ألف درهم  رهمألف د  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  
              

  ٦٨٤٫٧٢٠  ٢٣٤٫٣٦٤  ٤٥٠٫٣٥٦  ٤٦١٫٤٠٦  ٨٧٫٦٥٤  ٣٧٣٫٧٥٢  أسهم في اراتاستثم
  ١٫٧٠٣٫٥٢٤ ١٫٧٠٣٫٥٢٤  -  -  -  -١خاصة أسهم استثمارات في صناديق

  ٨٦٫٠٥٧٫٧٢٣ ١٫٧٢٧٫٣٣٥  ٨٤٫٣٣٠٫٣٨٨  ٨٩٫٩٧٤٫٩٠٤  ٩١٤٫٦٦٢ ٨٩٫٠٦٠٫٢٤٢  الدين في استثمارات
  ١١٫٧٤٣  -  ١١٫٧٤٣  -  -  -  صناديق استثمارية

  ---------------------------  -----------------------  --------------------------  -----------------------  ----------------------  ------------------------  
  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠ ٣٫٦٦٥٫٢٢٣  ٨٤٫٧٩٢٫٤٨٧  ٩٠٫٤٣٦٫٣١٠  ١٫٠٠٢٫٣١٦  ٨٩٫٤٣٣٫٩٩٤  

 ً   -  -  -  )٢٫٧٣٦(  )٣٢٥(  )٢٫٤١١(  خسائر االئتمان المتوقعة : ناقصا
  --------------------------  ------------------------  --------------------------  -----------------------  ----------------------  ------------------------  
  ٨٨٫٤٥٧٫٧١٠ ٣٫٦٦٥٫٢٢٣  ٨٤٫٧٩٢٫٤٨٧  ٩٠٫٤٣٣٫٥٧٤  ١٫٠٠١٫٩٩١  ٨٩٫٤٣١٫٥٨٣  
  ===========  ==========  ===========  ==========  =========  ==========  
  

 ٣١لغير أغراض المتاجرة كما في  المحتفظ بها بلغت قيمة سندات الدين بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المدرجة ضمن االستثمارات
  مليون درهم). ٢٣٫٧٨١: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٢٢٫٩٧١ما قيمته  ٢٠١٨ديسمبر 

  
كاستثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ومصنفة كاستثمارات متاحة للبيع.  ٢٠١٧رات في أسهم خاصة في تم تسجيل استثما ١

ل خالمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كاستثمارات بالقيمة العادلة من  ٩تم إعادة تصنيف هذه االستثمارات طبقاً للمعيار رقم 
  الربح أو الخسارة.

  
  تثمارات لغير أغراض المتاجرة على االستثمارات التالية في شركات زميلة للمجموعة:تشتمل االس

  
  نسبة الملكية        
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٪٤٠  -  اإلمارات الخضراء للعقارات ش.م.خ
  ٪١٦  ٪١٦  مدماك العقارية ذ.م.م

  ٪٢٣  ٪٢٣  إمارتس ديجيتال وولت ذ.م.م

  ٪٣٠  ٪٣٠  ميركوري

     
  
  



  

١١٠  

  

  (تابع)لبيانات المالية الموحدة إيضاحات حول ا
  

  (تابع)استثمارات لغير أغراض المتاجرة   ١٣
  

" كشركة مساهمة خاصة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل بصورة رئيسية في .م.ختأسست شركة "اإلمارات الخضراء للعقارات ش
  مجال اإلدارة والوساطة العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.

  
. بالرغم من العقارات قطاع" هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل في العقارية ذ.م.م شركة "مدماك إن

تم تصنيف االستثمار كشركة زميلة حيث تمارس  إال أنهمن األسهم القائمة في شركة "مدماك العقارية"  ٪١٦امتالك المجموعة لنسبة 
ً  اً المجموعة تأثير   مجلس اإلدارة. ها فيظراً لتمثيلن جوهريا

  
  لالستثمار وتنفيذ برامج خدمة الدفع.  في إمارة أبوظبي" هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست ميركوريإن شركة "

  
بنك من البنوك الوطنية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ملكية شركة محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م التي  ١٦يشترك 

  ويدعمها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.     ٢٠١٧تأسست في 
  

  االستثمارات العقارية  ١٤
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٫٤٢٢٫٥٠٢  ٦٫٩٢٧٫٦٩٢  الرصيد في بداية السنة
  ٥٥٣٫٢٠٣  ٥٧٦٫٠٠٤  التحويالت من الممتلكات والمعدات / اإلضافات

  ٤٥٫١٠٦  -  معاملة دمج أعمال 
  )٢٧٣٫٠٣٥(  )١٩٫٤٣٩(  التحويالت الى الممتلكات والمعدات / االستبعادات

  ١٧٩٫٩١٦  )٩٥٫٧٦٤(  تعديل القيمة العادلة
  ---------------------  ---------------------  

  ٦٫٩٢٧٫٦٩٢  ٧٫٣٨٨٫٤٩٣  الرصيد في نهاية السنة
  ==========  =========  
      

  
  بيان الدخل الموحد فيما يتعلق بصافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية:فيما يلي المبالغ المعترف بها في 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٤٫٦٤٢  ٥٢٫٣٢٨  إيرادات اإليجار الناتجة من العقارات االستثمارية
  )٢٩٫٠٣٥(  )٣٣٫٢٣٣(  المصروفات التشغيلية

  ------------------  -----------------  
  ٥٫٦٠٧  ١٩٫٠٩٥  في إيرادات اإليجار من العقارات االستثماريةصا

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

ا ميتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تتمثل في السعر الذي يمكن قبضة مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام 
  السوق وفقاً لشروط السوق السائدة في تاريخ القياس.في معاملة منتظمة بين المشاركين في 

  
تتألف العقارات االستثمارية لدى المجموعة من أراضي وعقارات قيد التطوير في أبوظبي ودبي. قامت اإلدارة بتحديد هذه العقارات 

  ل عقار على حدة.االستثمارية ضمن فئتي الموجودات التجارية وموجودات التجزئة، بناًء على طبيعة وسمات ومخاطر ك
  
  

   



  

١١١  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)العقارات االستثمارية   ١٤
  

، تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناًء على التقييمات التي تم القيام بها بواسطة شركات تقييم ٢٠١٧و  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
من النظام المتدرج للقيمة العادلة. إن شركة التقييم الخرجية معترف بها وتتمتع  ٣ى خارجية معتمدة، وتقع جميعها ضمن المستو

 عةالخاضمؤخراً من حيث موقع وفئة العقارات االستثمارية  تتمأنها على دراية بالمعامالت التي بالمؤهالت المهنية ذات الصلة كما 
صادرة كز على االستخدام المزمع للعقارات االستثمارية؛ وفقاً لمعايير التقييم ال. تم تحديد القيم العادلة بناًء على نماذج تقييم ترتللتقييم

  عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
  

ديسمبر  ٣١فيما يلي وصف ألساليب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة عند تقييم العقارات االستثمارية كما في 
  :٢٠١٧و ٢٠١٨

  
  ت الهامة غير الملحوظةالمدخال  أساليب التقييم  
      

  المعلومات المقارنة  طريقة المقارنة والقيمة المتبقية  المباني
  أسعار السوق الحالية لموجودات مماثلة  طريقة مقارنة المبيعات  
      

  تكلفة إنشاء  طريقة المقارنة والقيمة المتبقية  األراضي
  أرباح المطور    
  تكلفة التمويل    
      

  معدل الخصم  طريقة التدفقات النقدية المخصومة  لتطويرالعقارات قيد ا
  التدفقات النقدية الداخلة    
  التدفقات النقدية الخارجة    
  

   



  

١١٢  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  الممتلكات والمعدات  ١٥
  

  األراضي والمباني  
أجهزة ومعدات 

  الكمبيوتر

األثاث والمعدات 
والخزائن 
  والسيارات

ألعمال ا
الرأسمالية قيد 

  اإلجمالي  اإلنجاز
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            التكلفة
  ٢٫٠٦٧٫٩٤٤  ٩١٫٧٥٤  ١٩٥٫٢٥٨  ٦٢٥٫٥٨٧  ١٫١٥٥٫٣٤٥   ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٢٫٩٠٨٫٥٣٤  ٤٤٩٫٣٧١  ٢٣٢٫٤٤٤  ٤١٨٫٢٢٤  ١٫٨٠٨٫٤٩٥  )٤٣معاملة دمج األعمال (إيضاح 
  ٩٤٧٫٨٣٣  ٢٨٥٫٣٧٩  ٦٩٫٣٥٠  ٫٠٣٧٥٥٣  ٤٠٫٠٦٧  اإلضافات

  -  )١٦٤٫٥٤٦(  ٥٫٦٢٤  ١٠٧٫٩٠٧  ٥١٫٠١٥  المحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  )٥٢٢٫٩٨٠(  )١٦١٫٦٣٥(  )١٦٫٨٠٤(  )٢٤٤٫٢٣٤(  )١٠٠٫٣٠٧(  ١االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 

  ------------------------  ----------------------  ------------------  --------------------  ---------------------  
  ٥٫٤٠١٫٣٣١  ٥٠٠٫٣٢٣  ٤٨٥٫٨٧٢  ١٫٤٦٠٫٥٢١  ٢٫٩٥٤٫٦١٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

   ٨٧٠٫٣٣٧٫١    ٨٧٠٫٨٩٥    ٣٥٫٢٢٦    ٣٣٦٫٣٦    ٤١٣٫٣٩٥   اإلضافات 
  -  )٩٩٨٫٥٠٦(    ١٫٧٥٢    ٧٦٩٫٧٤٧    ٩٨٥٫٢٤٨   المحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

  )٥٥٠٫٩٠١(   )٧٥٫٩٥٠(   )١٢٩٫٩٣٨(   )٧٩٨٫٢٥١(   )٨٦٤٫٤٤٣(   ١االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

   ٦٥١٫٨٣٧٫٥   ٧٦٢٫٢٩٦    ٣٩٢٫٩١٢    ١٫٩٩٢٫٨٢٨    ١٤٩٫١٥٥٫٣   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

            االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
  ٥٣٩٫٦٨٩  -  ١٣٢٫٤٦٤  ٣٠٨٫٦٣٢  ٩٨٫٥٩٣  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٫٠٦٧٫٢٢٧  -  ١٨٥٫١٧٤  ٤٠٥٫٠٢٧  ٤٧٧٫٠٢٦  )٤٣معاملة دمج األعمال (إيضاح 
  ٨٣١١٫٤١  -  ٣٦٫٢٥٠  ٠٢٠١٫٨٥  ٧٣٫٣١٨  المحمل للسنة

  )٤٥٢٫٥٠(  -  )٤٫٣٦٩(  )٠٤٥٫٧٤(  )٢٫٣٩٥(  ١االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ١٫٨٦٥٫٨٣٠  -  ٣٤٩٫٥١٩  ٨٦٩٫٧٦٩  ٦٤٦٫٥٤٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
            

   ٦٥٨٫٢٣٥      -    ٦٠٦٫٢٩    ٠٧٣٫١٢٥    ٤٤٧٫٨١   المحمل للسنة
  )٨٠٩٫٢٥٤(      -   )٤٣٩٫٤٩(   )٣٤٧٫١٨٥(   )٢٣٩٫٢٠(   ١االستبعادات والتحويالت والمشطوبات 

  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
   ٤٣٦٫٨٤٦٫١      -    ٣٢٩٫١٩١    ٨٠٩٫٤٩٥    ٧٥٠٫٧٠٧   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
            الدفترية القيم
  ٣٫٥٣٥٫٥٠١  ٣٥٠٠٫٣٢  ١٣٦٫٣٥٣  ٥٩٠٫٧٥٢  ٢٫٣٠٨٫٠٧٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
   ٢١٥٫٩٩١٫٣   ٧٦٢٫٢٩٦   ٦٣٫٧٢١   ١٫١٨٣٫٣٣٣   ٣٩٩٫٤٤٧٫٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

  تم تعديلها لبيان أثر تحويل العمالت األجنبية. ١
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

١١٣  

 
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 
  الموجودات غير الملموسة  ١٦

  
  اإلجمالي  العالمة التجارية  الرخصة  الودائع األساسية  عالقات العمالء  الشهرة التجارية  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

              التكلفة 
  ٢٣٨٫٨٦٨  ٢٢٫٠٠٠  -  ١٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠  ٣٦٫٨٦٨  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٩٫٨٩٠٫١٣٢  -  -  ٩٦٦٫٠٣٨  ١٫٦٤٣٫٥١٧  ١٧٫٢٨٠٫٥٧٧  معاملة دمج أعمال 
  -------------------------  ---------------------  ------------------  ------------------  ----------------  ------------------------  

  ٢٠٫١٢٩٫٠٠٠  ٢٢٫٠٠٠  -  ٩٧٦٫٠٣٨  ١٫٨١٣٫٥١٧  ١٧٫٣١٧٫٤٤٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  ------------------------  ---------------------  ------------------  ------------------  ----------------  ----------------------  
              

معاملة دمج أعمال 
  ) ٤٣(اإليضاح رقم 

  
٥٢٫٨٠٤  

  
)٣٨٫٨٠١(  

  
)٣٨٢٫٧٠٣(  

  
٣٦٨٫٧٠٠  

  
-  

  
-  

  -----------------------  ----------------------  -----------------------  ------------------  -----------------  ------------------------  
  ٢٠٫١٢٩٫٠٠٠  ٢٢٫٠٠٠  ٣٦٨٫٧٠٠  ٥٩٣٫٣٣٥  ١٫٧٧٤٫٧١٦  ١٧٫٣٧٠٫٢٤٩  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

االستهالك المتراكم 
 وخسائر انخفاض القيمة

          
  

              
  ٦٨٫٤٧٠  ٣٫٤٨٣  -  ٤٫٤٧٨  ٦٠٫٥٠٩  -  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٥٩٫١٥٦  ١٫١٠٠  -  ٣٧٫٢٨٠  ١٢٠٫٧٧٦  -  المحمل للسنة
  ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  ---------------  ------------------  

  ٢٢٧٫٦٢٦  ٤٫٥٨٣  -  ٤١٫٧٥٨  ١٨١٫٢٨٥  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  ----------------  ------------------  
              

  ٢٠١٫٦٦٣  ١٫١٠٠  -  ٤٨٫٨٠٢  ١٥١٫٧٦١  -  المحمل للسنة
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  -----------------  -------------------  

  ٤٢٩٫٢٨٩  ٥٫٦٨٣  -  ٩٠٫٥٦٠  ٣٣٣٫٠٤٦  -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  =======  ==========  ========  =========  
              

              القيم الدفترية
  ١٩٫٩٠١٫٣٧٤  ١٧٫٤١٧  -  ٩٣٤٫٢٨٠  ١٫٦٣٢٫٢٣٢  ١٧٫٣١٧٫٤٤٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ===========  ==========  ========  =========  ========  ==========  
  ١٩٫٦٩٩٫٧١١  ١٦٫٣١٧  ٣٦٨٫٧٠٠  ٥٠٢٫٧٧٥  ١٫٤٤١٫٦٧٠  ١٧٫٣٧٠٫٢٤٩  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

    



  

١١٤  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  الموجودات األخرى  ١٧
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٫١٩٥٫٠٣٧  ٩٫١٦٩٫١٩٠  الفائدة المستحقة
  ٥٫٤٦٣٫٩٥٩  ٦٫٨٩٩٫٧٦١  قبوالت

  ٢٫٩٧٦٫٨٣٥  ٤٫٥٣٤٫٠٨٠  ذمم مدينة ثانوية وذمم مدينة أخرى
  ٣٦٫٥٨٥  ٨٤٫٤٦٠  ة المؤجلةموجودات الضريبالضريبة المستحقة و

  ------------------------  ----------------------  
  ١٥٫٦٧٢٫٤١٦  ٢٠٫٦٨٧٫٤٩١  

  -  )١٠٣٫٨٨٩(   ناقصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ------------------------  ----------------------  
  ١٥٫٦٧٢٫٤١٦  ٢٠٫٥٨٣٫٦٠٢  
  ===========  ==========  

  

  الفائدة المستحقة والقبوالت. منمخاطر ائتمان جوهرية  ينشأالمجموعة أن  تتوقعال 
  

قب . عخطابات اعتمادتنشأ القبوالت عندما يكون لدى المجموعة التزام بدفع مبالغ مقابل مستندات مسحوبة بموجب 
ي في بيان المركز المال ليكالتزام ماالقبول، تصبح األداة التزام غير مشروط لدى المجموعة ومن ثم يتم االعتراف به 

  .كأصل ماليلكل قبول حق تعاقدي لالسترداد من العميل يتم االعتراف بها  هنإال إالموحد. 
  

  لمستحق للبنوك والمؤسسات الماليةا  ١٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      البنوك والمؤسسات المالية
  ٣٫٤٤٥٫٩٣٢  ٨٫١٥٨٫٤٠٠  وتحت الطلب وبإشعار جاريةودائع 
  ١٫١٣١٫٣١٧  ٨٩٧٫٢٤٣  ية هامشودائع 

  ١٢٫٣٠٣٫٧٦٥  ١٦٫١٧٧٫٤٧٧  الودائع الثابتة
  -------------------------  ----------------------  
  ١٦٫٨٨١٫٠١٤  ٢٥٫٢٣٣٫١٢٠  
  -------------------------  ----------------------  

      المصارف المركزية
  ٧٧٫٤١٧  ٥٠٫٧٥٩  وتحت الطلب جاريةودائع 

  ١٣٫٦١٧٫٩٠٥  ١٤٫٩٨٢٫٦٥٦  ودائع ثابتة وشهادات إيداع
  ------------------------  ------------------------  
  ١٣٫٦٩٥٫٣٢٢  ١٥٫٠٣٣٫٤١٥  
  ------------------------  ------------------------  
  ٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦  ٤٠٫٢٦٦٫٥٣٥  
  ===========  ==========  

  

إلى  ٪-٠،٥المؤسسات المالية مقومة بعمالت مختلفة وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من إن المبالغ المستحقة للبنوك و
  ).٪٥ .١٥ إلى ٪٦ .٠-: ٢٠١٧( ٪١٦،٨٥

  

  اتفاقيات إعادة الشراء  ١٩
  

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام اتفاقيات إعادة شراء، تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المالية 
  لى أطراف أخرى بشكل مباشر.المعترف بها إ

  

مليون  ٢٣٫٧٠٧بلغت القيمة الدفترية المتمثلة أيضاً في القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة في تاريخ التقرير 
: ٢٠١٧(مليون درهم  ٣٤٫٧٧٠، وبلغت المطلوبات المالية المرتبطة بها مليون درهم) ٢٣٫٧٨٤: ٢٠١٧(درهم 

ل صافي الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة والقيمة الدفترية التفاقيات . يتمثدرهم) مليون ٣٧٫٦٧٤
. تتم تغطية هذا العجز مليون درهم) ١٣٫٨٩١: عجز بمبلغ ٢٠١٧(مليون درهم  ١١٫٠٦٣إعادة الشراء في عجز بمبلغ 

أو من خالل ترتيبات  دة الشراء العكسيمن خالل إعادة رهن الموجودات المالية المستلمة كضمان مقابل اتفاقيات إعا
    .اقتراض أوراق مالية من الحافظ األمين



  

١١٥  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  األوراق التجارية  ٢٠
  

. لدى البنك إجماالً مليار دوالر أمريكي  ١٠ .٥برنامجين لألوراق التجارية باليورو، ويبلغ سقف البرنامج بوضع البنك  قام
  مليار دوالر أمريكي.  ٥نامج لألوراق التجارية بالدوالر األمريكي، ويبلغ سقف البرنامج بر
  

وذات فترة استحقاق  )درهم مليون٢٤٫١٢٤: ٢٠١٧(درهم  مليون ١٨٫١٤٤بلغت السندات القائمة كما في تاريخ التقرير 
  شهراً. ١٢أقل من 

  
ونية أو الفوائد أو أي انتهاكات أخرى بشأن األوراق التجارية لم يكن لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المدي

  .٢٠١٨خالل سنة 
  

  حسابات العمالء والودائع األخرى  ٢١
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب نوع الحساب:
  ١٣٧٫٠٠٥٫٢٠٠  ١٤٨٫٥٨٤٫٩٠٥  جاريةحسابات 
  ١٣٫٣٢٣٫٥٠٤  ١٠٫١٢٥٫٩٨٠  توفيرحسابات 

  ٥٫٧٤٤٫٦٦٤  ٤٫٨٩٣٫٤٤٥  حسابات هامشية
  ٢٠٥٫٠٩٦٫٦٧٥  ٢٧١٫٢٩١٫٨٢٨  ودائع بإشعار وألجل

  ----------------------------  ---------------------------  
  ٣٦١٫١٧٠٫٠٤٣  ٤٣٤٫٨٩٦٫١٥٨  

  ٣٤٫٦٧٣٫٦٢١  ٣٠٫٥٧٩٫٧١٦  شهادات إيداع
  -----------------------------  -------------------------  
  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤  
  =============  ===========  

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب الطرف المقابل:
  ٧٨٫٦٣٩٫٧٨٣  ١٤١٫٩٠٠٫٤٨٧  القطاع الحكومي

  ٧٤٫٣٠٣٫٨٥٨  ٧٣٫٢٣١٫٣٤٥  القطاع العام
  ١٣٥٫٢٨١٫٦٢٢  ١٤٩٫٣٢٩٫٥٦٦  قطاع الشركات/ الخاص

  ٧٢٫٩٤٤٫٧٨٠  ٧٠٫٤٣٤٫٧٦٠  قطاع األفراد/ تجزئة
  --------------------------  -------------------------  
  ٣٦١٫١٧٠٫٠٤٣  ٤٣٤٫٨٩٦٫١٥٨  

  ٣٤٫٦٧٣٫٦٢١  ٣٠٫٥٧٩٫٧١٦  شهادات إيداع
  ---------------------------  --------------------------  
  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤  
  ============  ============  

  

   



  

١١٦  

  

  (تابع)الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
  

  (تابع)حسابات العمالء والودائع األخرى   ٢١
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      حسب الموقع:
  ٢٥٣٫٩٠٩٫٥١٠  ٣٣٣٫٢٦٣٫٢٩٨  اإلمارات العربية المتحدة

  ٤٥٫٩٤١٫١٥١  ٣٥٫٨٦٢٫٥٥٩  أوروبا
  ٢٨٫٢٩٢٫١٣٩  ٢٧٫٤٥١٫٥٨٢  دول عربية
  ٢٢٫٤٩٤٫٩٩٢  ٣١٫٧٦٨٫٣٥٥  األمريكتان

  ٨٫٧١١٫٧٤٦  ٥٫٤١١٫٠٦٣  اسيآ
  ١٫٨٢٠٫٥٠٥  ١٫١٣٩٫٣٠١  دول أخرى

  ----------------------------  --------------------------  
  ٣٦١٫١٧٠٫٠٤٣  ٤٣٤٫٨٩٦٫١٥٨  

  ٣٤٫٦٧٣٫٦٢١  ٣٠٫٥٧٩٫٧١٦  شهادات إيداع
  ---------------------------  -------------------------  
  ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤  ٤٦٥٫٤٧٥٫٨٧٤  
  ============  ===========  

  

  لعمالء لودائع اإلسالمية ال
  

  تشتمل حسابات العمالء والودائع األخرى أعاله على الودائع اإلسالمية ألجل التالية:
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٨١٫٣٢١  ١٫٢١٣٫٣٨٠  ودائع وكالة
  ٦٢٣٫٧٢٧  ٥٢٣٫٩٨٥  ودائع مضاربة

  ----------------------  --------------------  
  ١٫٤٠٥٫٠٤٨  ١٫٧٣٧٫٣٦٥  
  ==========  =========  

  

  القروض ألجل  ٢٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      التكلفة المطفأةب

  ١٫٨٣٠٫٠٠٦  -  سندات قابلة للتحويل  
  ٨٠٦٫١٢١٫٤٠  ٤١٫٩١٥٫٦٥١  سندات ألجل أخرى  
  ------------------------  ----------------------  
  ٨١٢٫٩٥١٫١٤  ٤١٫٩١٥٫٦٥١  

  ١٩٣٫٩٠٦  ٣٥٢٫٥٢٢  بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
  ------------------------  ----------------------  
  ٨٤٢٫١٤٥٫٧١  ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  
  ===========  ==========  
  

، وتنطوي على ٢٠١٨ستحق في مارس مليون دوالر أمريكي ت ٥٠٠ قيمةتشتمل السندات القابلة للتحويل على سندات ب
ألف درهم، وتم تصنيفه  ١٠٨٫٢٦٥عائد ثابت يتم سداده على أساس نصف سنوي. بلغت قيمة خيار التحويل في البداية 

  احتياطي مكونات الملكية. –كجزء من الملكية بموجب سندات قابلة للتحويل 
  
  
  

  



  

١١٧  

 
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع) روض ألجلالق  ٢٢

  
 نمقامت المجموعة خالل السنة بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة. تقوم المجموعة بالتحوط 

  هذه السندات. فيما يلي القيم اإلسمية للسندات الصادرة خالل السنة:ب المتعلقةالتعرضات لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة 
  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  درهم ألف  

      سندات ذات معدل ثابت
  ٩٦٫٨٣٠  -  درهم إماراتي

  ٥٦٥٫٤٥٤  ٧٤٤٫٦٣٨  فرانك سويسري
  ٦٢٫٠١٥   ٣٦٫٨٦١  رنمينبي صيني
  -  ١٫٤١٨٫٢٠٨  اليوان الصيني 
  -  ٥٫١٧٦٫٣٩٦  دوالر أمريكي 
  -  ١١٧٫٥٦٤  جنيه إسترليني

  -  ١٨٧٫٥٩٣ دوالر هونج كونج
      سندات ذات معدل متغير

  ٢٫٢٢٧٫٧٢٤  ١٫٣٨٤٫٦٣١  ر أمريكيدوال
  ----------------------  ---------------------  
  ٢٫٩٥٢٫٠٢٣  ٩٫٠٦٥٫٨٩١  
  ==========  ==========  
  

مة القروض ألجل. تبلغ القيب المتعلقةالتعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية  منقامت المجموعة بالتحوط 
، ويبلغ صافي القيمة العادلة درهم) مليار ٢٧ .٨٤: ٢٠١٧(مليار درهم  ٣٣ .٥٢ لتحوطللمخاطر الخاضعة ل االسمية

. لم يكن درهم) مليون ٣٠٢  سالبة: صافي قيمة عادلة ٢٠١٧(مليون درهم  ١٫٢٦٤  الخاضعة للتحوطالسالبة للمخاطر 
إخالل أخر متعلق بالقروض ألجل  أو أي المترتبة عليه أو الفوائد أصل المبلغسداد  في تعثرلدى المجموعة أي حاالت 

. ٢٠١٧و ٢٠١٨خالل سنتي 



  

١١٨  

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  

  (تابع)القروض ألجل   ٢٢
  

    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
    ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى      ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشهر ٣  حتى    
  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣    اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر ٣    

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  معدل الفائدة  العملة
                              

  ٩٦٫٨٣٠  -  -  -  ٩٦٫٨٣٠  -    -  -  -  -  -  -  مرتبط بحقوق الملكية  درهم إماراتي
ً  ٪٢ .٥٩أشهر إيبور +  ٣  درهم إماراتي   ٤٩٫٩٣٦  -  -  ٤٩٫٩٣٦  -  -    ٤٩٫٩٩١  -  -  -  ٤٩٫٩٩١  -  سنويا

ً  ٪٥ .٠٠إلى  ٪٣ .١٧معدل ثابت من   دوالر أسترالي   ٢٫٩٢٩٫٨٧٤  -  ٨٤٫٧١٧  ١٫٩٨٣٫٢٣٩  -  ٨٦١٫٩١٨    ١٫٨٤٣٫٦٩٢  -  -  ١٥٥٫٢٤٥  ٦٤٩٫٢٥٠  ١٫٠٣٩٫١٩٧  سنويا

  دوالر أسترالي
 ١٤٢إلى  ١١٠+ ( AUD BBSWأشهر  ٣

  ١٢٩٫٠٨٠  -  ٧١٫٨١٢  ٥٧٫٢٦٨  -  -    ١١٦٫٢٩٦  -  ٦٤٫٥٠٤  -  ٥١٫٧٩٢  -  نقطة أساس) سنوياً 

فرانك 
  ١٫٣١١٫٢٨٠  ٥٥٦٫٧٤٢  ٧٥٤٫٥٣٨  -  -  -    ٢٫٠٣٤٫٦٦٢  ٥٤٩٫٣١٢  ١٫٤٨٥٫٣٥٠  -  -  -  سنوياً  ٪٠٫٦٢٥إلى  ٠٫١٦معدل ثابت بواقع   سويسري

  ١٫٠٠٠٫٧٥١  -  -  ٥٧٢٫٢٤٢  ٣٥٥٫١٨٥  ٧٣٫٣٢٤    ٥٨٥٫٩٤٤  -  ٣٦٫٨٦١  ١٦٨٫٦٥٦  ٣١٠٫٨٥٦  ٦٩٫٥٧١  سنوياً  ٪٤٫٧٩ى إل ٪٤معدل ثابت من   رنمينبي صيني
  -  -  -  -  -  -    ١٫٤٥٧٫٥٩٨  -  -  ١٫٤٥٧٫٥٩٨  -  -  سنوياً  ٪٤٫٨٠إلى  ٪٤٫٥معدل ثابت من   يوان صيني

ً  ٪٣إلى  ٪٠٫٥١٦معدل ثابت من   يورو   ٦٩١٫٨٧٠  ٥٨٠٫٨٥٣  -  ١١١٫٠١٧  -  -    ٦٥٢٫٩٩٧  ٥٤٧٫٥٠٢  -  ١٠٥٫٤٩٥  -  -  سنويا

  يورو
نقطة أساس)  ٣٦إلى  ٣٣أشهر يوريبور + ( ٣

  ٣٢٩٫٢١٢  -  -  ٢٦٣٫٠٨٤  -  ٦٦٫١٢٨    ٢٥٠٫٥٨٢  -  -  ٢٥٠٫٥٨٢  -  -  سنوياً 

ً  ٪١ .٦٦معدل ثابت بواقع   جنيه إسترليني     -  -  -  -  -  -    ١١٧٫٢٦٥  -  -  ١١٧٫٢٦٥  -  -  سنويا
دوالر هونج 

  ١٫١٠٨٫٤٣٦  ٥٦٧٫١٨٢  ٢٣٨٫٠٥٢  ٣٠٣٫٢٠٢  -  -    ١٫٢٨٤٫١٨١  ١٨٢٫٨١٠  ٧٠٧٫٢٢٠  ٢٤٣٫٠٩٩  ١٥١٫٠٥٢  -  سنوياً  ٪٤٫٤٥إلى  ٪٢٫٣٧معدل ثابت من   كونج

  ٦٧٣٫٤٤٥  ٣٤٧٫٥٩٢  -  ٣٢٥٫٨٥٣  -  -    ٦٩٠٫٥٦٧  ٣٥٦٫٩٠٦  -  -  ٣٣٣٫٦٦١  -  سنوياً  ٪٢٫٦٠إلى  ٪٠٫٨٦معدل ثابت من   ين ياباني
  ١٫٩٦٠  ١٫٩٦٠  -  -  -  -    ١٫٤٢٥  ١٫٤٢٥  -  -  -  -  سنوياً  ٪٠٫٥٠معدل ثابت بواقع   بيسو مكسيكي

  ٤٥٣٫٨٩٤  -  -  ٤٥٣٫٨٩٤  -  -    ٤٣٢٫٤١٧  -  -  ٤٣٢٫٤١٧  -  -  سنوياً  ٪٤٫٩معدل ثابت بواقع   رينغيت ماليزي
دوالر 

  ٣٠٫٢٤٩  -  -  -  ٣٠٫٢٤٩  -    -  -  -  -  -  -  سنوياً  ٪٢٫١٠معدل ثابت بواقع   سنغافوري

  ٢٢٫٥١٣٫٨٢٩  ٨٫٢٦٥٫٢٦٤  ٢٫١٣٤٫٥٣١  ١٠٫٢٨٤٫٠٢٧  -  ١٫٨٣٠٫٠٠٧    ٢٤٫٩٦١٫١٤١  ٩٫٦٠٨٫١٠٢  ٥٫٠٦١٫٩٧٤  ٥٫٧٤٤٫٧٣٠  ٢٫٧٠٩٫٩٧٠  ١٫٨٣٦٫٣٦٥  سنوياً  ٪٥٫١٠معدل ثابت إلى   دوالر أمريكي
  ١٠٫٨٢٥٫٠٧٢  -  ٢٤٣٫٩٦٦  ٧٫٩٩٢٫٠٠٩  ٢٫٢٢١٫٩٩٩  ٣٦٧٫٠٩٨    ٧٫٧٨٩٫٤١٥  -  ١٢٣٫١١٤  ١٫٥٧٠٫٢١٦  ٦٫٠٩٦٫٠٨٥  -  سنوياً  ٪٣٫٤١إلى أشهر ليبور +  ٣-١  دوالر أمريكي

    ------------------------------------------  ----------------------------------------------  ---------------------------------------------  -----------------------------------------------  ------------------------------------------  ----------------------------------------------    ------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------------  ----------------------------------------  ------------------------------------------  ----------------------------------------  
    ٧١٨٫١٤٥٫٤٢  ٥٩٣٫٣١٩٫١٠  ٦١٦٫٥٢٧٫٣  ٧٧١٫٣٩٥٫٢٢  ٢٦٣٫٧٠٤٫٢  ٤٧٥٫١٩٨٫٣    ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  ١١٫٢٤٦٫٠٥٧  ٧٫٤٧٩٫٠٢٣  ١٠٫٢٤٥٫٣٠٣  ١٠٫٣٥٢٫٦٥٧  ٢٫٩٤٥٫١٣٣  
    ==========  ===========  ===========  ===========  ==========  ===========    ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  



  

١١٩  

 
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)القروض ألجل   ٢٢
  

بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة. فيما يلي القيم اإلسمية للسندات  السنة خالل قامت المجموعة
  الصادرة خالل السنة:

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٨٫٢٩٤٫٥٤٥ ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  صيد في بداية السنةالر
      

  ٣١٫٣٠٨٫٥٩١  -  الزيادة نتيجة االستحواذ
  ٣٫١٣٥٫٩٥٥  ٩٫٠٧٦٫٦٤٥  إصدارات جديدة

  )١١٫٤٣٣٫٠٢٠(  )٧٫٧٣٥٫٤١٧(  استردادات
  ٨٣٩٫٦٤٧  )١٫٢١٨٫٧٧٣(  الصرف وتعديالت أخرىالتقييم العادل، 

  ------------------------  -----------------------  
  ٤٢٫١٤٥٫٧١٨  ٤٢٫٢٦٨٫١٧٣  الرصيد في نهاية السنة

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

  السندات الثانوية  ٢٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٪٤ .٧٥سندات ذات معدل ثابت بواقع ( ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 
  )٢٠٢٧ديسمبر  ٩ مستحقة بتاريخ

  
٤٠١٫٩٧٩  

  
٤٢٠٫٣٨١  

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

قامت المجموعة بالتحوط بشأن التعرضات لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية من هذه السندات الثانوية. 
لم يكن لدى المجموعة أي حاالت عجز عن سداد القيمة األصلية أو الفائدة أو أي مخالفات أخرى تتعلق بالسندات الثانوية 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
  

  المطلوبات األخرى  ٢٤
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٫١٠٨٫٠٤٢  ٨٫٣٢٩٫٣٧٥  الفوائد مستحقة الدفع
  ٢٫٥٠٦٫٤٢٢  ٥٫٦٦٨٫٦٩٠  )١٧(إيضاح صافية من الخصم  –القبوالت 

  ٥١٢٫٣٤٦  ٤٧٢٫٦٠٧  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  ١١٫٧٤٥٫٦٤٥  ١٠٫٩٤٣٫١٦٢  خرىومطلوبات أ متنوعونالحسابات الدائنة ودائنون 

  ١٦٠٫٨٨٤  ١٩٢٫٥٤٦  ضريبة الدخل الخارجية
  ------------------------  ----------------------  
  ٢١٫٠٣٣٫٣٣٩  ٢٥٫٦٠٦٫٣٨٠  
  ===========  ==========  

  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  

  التزامات التعويضات المحددة
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لخدمة لموظفيها المستحقين. تم إجراء تقييم اكتواري كما في تقوم المجموعة بدفع تعويضات نهاية ا

للتحقق من القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة. تم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات العربية 
ة حددة وتكاليف الخدمات ذات الصلة الحاليالمتحدة إلجراء هذا التقييم. تم قياس القيمة الحالية اللتزامات التعويضات الم

    والسابقة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.



  

١٢٠  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)المطلوبات األخرى   ٢٤
  

  لتزامات:فيما يلي االفتراضات الرئيسية (معدالت المتوسط المرجح) المستخدمة لتقييم اال
  ٢٠١٨  
    

ً  ٪٣ ،٥٣  عدل الخصمم   سنويا
  ==========  

ً  ٪١ ،٧٧  معدل زيادة الرواتب   سنويا
  ==========  

  

واالستقاالت والتقاعد عند تقييم االلتزامات والتعويضات ضمن هذه  لحاالت الوفاةتم استخدام االفتراضات الديموغرافية 
ً يُدف ً مقطوعا ع عند إنهاء الخدمة ألي سبب، فقد تم استخدام معدل الخطة. نظراً لطبيعة التعويضات، التي تمثل مبلغا

  انخفاض فردي مجمع.
  

ألف  ٩٫٧٢٥نقطة أساس من شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ  ٥٠ -إن أي تغير في افتراض معدل الخصم بواقع +/
نقطة أساس من  ٥٠ -توالي. وبالمثل، فإن أي تغير في افتراض زيادة الرواتب بواقع +/ألف درهم على ال ١٠٫٢٣١و 

  على التوالي. ألف درهم ٩٫٩٦٦هم و ألف در ١٠٫٣٩٠شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ 
  

  ي التزام نهاية الخدمة للموظفين:فيما يلي كانت الحركة ف
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      

  ٧٥٫٩٣٤  ٥١٢٫٣٤٦  يناير ١الرصيد في 
  ٤٥٥٫٣٠٠  -  الزيادة نتيجة االستحواذ

  ٤٧٫٩٢٠  ٦٦٫٢٨٥  افي المحّمل خالل السنةص
  )٦٩٫٧٦١(  )١١١٫٣٥٣(  المدفوع خالل السنة

  ٢٫٩٥٣  ٥٫٣٢٩  تعديالت أخرى 
  ------------------  ------------------  

  ٥١٢٫٣٤٦  ٤٧٢٫٦٠٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ========  ========  

  

  خطة المساهمات المحددة
باعتبارها خطط مساهمات محددة. يبلغ مخصص  معاملتهاظفيها المستحقين، ويتم تقوم المجموعة بدفع مساهمات عن مو

. كما في تاريخ التقرير، تم تصنيف المعاشات ألف درهم) ٩١٫٤٧٢: ٢٠١٧(ألف درهم  ٦٩٫٩٥٥هذه المساهمات للسنة 
  رى.تحت بند المطلوبات األخ . ألف درهم) ١٦٫٥٧٦: ٢٠١٧( ألف درهم ١٠٫٧٩٥مستحقة الدفع البالغة 

  
  ضريبة الدخل الخارجية

مخصص لضريبة الدخل الخارجية وفقاً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق وفقاً لمعدالت  تكوينقامت المجموعة ب
الضريبة السارية أو السارية بشكل جوهري بتاريخ التقرير. حيثما كان مناسباً، قامت المجموعة بسداد دفعات الضرائب 

  يتعلق بهذه المطلوبات المقدرة. على الحساب فيما
  

دلة. فيما يلي حركة هذا يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل الخارجية للسنة على أساس صافي أرباح السنة المع
  المخصص: 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٢٫٦٨٠  ١٦٠٫٨٨٤  يناير ١في 
  ١٧١٫٤١١  -  الزيادة نتيجة االستحواذ

  ٢٢٤٫٩٨٩  ٣٢٥٫٠٠٤  المحّمل للسنة
  )٢٧٨٫١٩٦(  )٢٩٣٫٣٤٢(  ضريبة دخل خارجية مدفوعة، صافية من المستردات

  --------------------  -------------------  
  ١٦٠٫٨٨٤  ١٩٢٫٥٤٦  ديسمبر ٣١في 

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



  

١٢١  

 

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  رأس المال واالحتياطيات   ٢٥
  

  رأس المال
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  درهم للسهم ١أسهم عادية بواقع 
  ==========  ==========  

 ٤٢٫٤٣٣ ٢٥٫٥٣٠  درهم للسهم  ١أسهم خزينة بواقع 
  =======  =======  

  
  

على توزيعات أرباح  ٢٠١٨ر فبراي ٢٥وافق مساهمو البنك خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 
  مليون درهم.  ٧٫٦٢٨بمبلغ إجمالي قدره  العادي درهم للسهم ٠ ،٧٠نقدية بواقع 

  

  االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص
  

من  ٪١٠، يتعين تحويل ما ال يقل عن ١٩٨٠) لسنة ١٠طبقاً للنظام األساسي للبنك ومتطلبات القانون االتحادي رقم (
من قيمة  ٪٥٠سنوية إلى كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص حتى يبلغ رصيد كل منهما صافي األرباح ال

  رأس المـال المدفوع. إن االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص غير قابلين للتوزيع على المساهمين.
  

  توزيعات األرباح
  

  ديسمبر: ٣١منتهية في تم دفع توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة ال
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٫٤٨٩٫٥٢٤  ٧٫٥٧٨٫٧٨٤  توزيعات األرباح على األسهم العادية المدفوعة خالل السنة
  ==========  ===========  

  

  االحتياطيات األخرى
  

  تشمل االحتياطيات األخرى ما يلي:
  

  

  
  

احتياطي القيمة 
  العادلة

  
  

  االحتياطي 
  مالعا

  
  احتياطي تحويل

العمالت 
  األجنبية 

  
  

  احتياطي 
  إعادة التقييم

 ٩احتياطي المعيار 
من المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 
  محدد -المالية 

 ٩احتياطي المعيار 
من المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 
  جماعي -المالية 

  
  
  

  اإلجمالي 
  ألف درهم   ألف درهم   ف درهم أل  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                

  ٧٢٥٫٠٦٤  -  -  ٢٨٠٫٦٠١  )٨٨٫٣٢٧(  ١٢٠٫٠٠٠  ٤١٢٫٧٩٠  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
  ٢٣٧٫٦٧٢  -  -  -  ٢٥٫٢٥٢  -  ٢١٢٫٤٢٠  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

  -----------------------  ---------------------  -----------------------  ----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ٩٦٢٫٧٣٦  -  -  ٢٨٠٫٦٠١  )٦٣٫٠٧٥(  ١٢٠٫٠٠٠  ٦٢٥٫٢١٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

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

  ٩٦٢٫٧٣٦  -  -  ٢٨٠٫٦٠١  )٦٣٫٠٧٥(  ١٢٠٫٠٠٠  ٦٢٥٫٢١٠  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
من  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد التقارير 
 ٢٠١٨يناير  ١المالية في 

  )٤إيضاح (

  
  
  
)١٨٤٫٠٧٨(  

  
  
  
-  

  
  
  
-  

  
  
  
-  

  
  
  
-  

  
  
  
-  

  
  
  
)١٨٤٫٠٧٨(  

  -----------------------  ---------------------  -----------------------  ----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ٧٧٨٫٦٥٨  -  -  ٢٨٠٫٦٠١  )٦٣٫٠٧٥(  ١٢٠٫٠٠٠  ٤٤١٫١٣٢  
               

  )١٫٢٨٧٫٠٠٩(  -  -  -  )٢٤٧٫٨٥٦(  - )١٫٠٣٩٫١٥٣(  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
  ١٠٨٫٢٦٥  -  -  -  -  ١٠٨٫٢٦٥ -  نة التحويل خالل الس

التغير في احتياطي المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد  ٩

  التقارير المالية

  
- 

  
-  

  
-  

  
-  

  
٢٩٧٫٦٢١  

  
٦٤٫٩٨٨  

  
٣٦٢٫٦٠٩  

  --------------------------  ----------------------  --------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  -----------------------  
  )٣٧٫٤٧٧(  ٦٤٫٩٨٨  ٢٩٧٫٦٢١  ٢٨٠٫٦٠١  )٣١٠٫٩٣١(  ٢٢٨٫٢٦٥ )٥٩٨٫٠٢١(  
  ===========  ==========  ============  ==========  ==========  ===========  ===========  



  

١٢٢  

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٥

  
  احتياطي القيمة العادلة  )١(

  
  ٢٠١٧  ٨٢٠١  
  ألف درهم  ألف درهم  

      أدوات عند القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر –احتياطي إعادة التقييم 
  ٤١٣٫١٧١  ٦٧٧٫٤٩٥  يناير ١في 

  -  )١٨٤٫٠٧٨(  للتقارير المالية ٩تأثير اعتماد المعيار الدولي رقم 
  ---------------------  -------------------  

  ٤١٣٫١٧١  ٤٩٣٫٤١٧  يناير ١الرصيد في 
  ٨٨٣٫٦٣٥  )١٫١٣٧٫٦٦٧(  صافي األرباح غير المحققة خالل السنة

      صافي األرباح المحققة المتراكمة المعترف بها في 
  )٣٧١٫٥٥٩(  ١٣٦٫٤١٢  بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة   
  -  )٥٫٠٢٩(  ر خسائر االئتمان المتوقعةتأثي
  ---------------------  -------------------  

  ٤٩٥٫٦٧٧  )٥١٢٫٨٦٧(  ديسمبر ٣١في 
  ---------------------  ------------------  

      لتدفقات النقديةالتحوط ل -احتياطي التحوط 
  )٣٨١(  )٥٢٫٢٨٥(  يناير ١في 

  )٩٠٤٫٥١(  )٣٢٫٨٦٩(  التغيّرات في القيمة العادلة
  ------------------  -----------------  

  )٥٢٫٢٨٥(  )٨٥٫١٥٤(  ديسمبر ٣١في 
  -------------------  -----------------  

  ٠٦٢٥٫٢١  )٥٩٨٫٠٢١(  ديسمبر ٣١اإلجمالي في 
  =========  ========  
  

قدية في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفقات الن يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغيرات المتراكمة
المتعلقة بمعامالت التحوط. خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويل هام من احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو 

  الخسائر. 
  

  االحتياطي العام  )٢(
  

  اإلدارة.  مجلس يع على المساهمين بناء على توصيةإن االحتياطي العام قابل للتوز
  

  احتياطي إعادة التقييم  )٣(
  

يتعلق بقطعة أرض مدرجة  )ألف درهم ٢٨٠٫٦٠١: ٢٠١٧(ألف درهم  ٢٨٠٫٦٠١يتعلق احتياطي إعادة التقييم البالغ   
  ضمن بند الممتلكات والمعدات.

  
  احتياطي تحويل العمالت األجنبية  )٤(

  
اشئة عن تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية. الصرف الن اتيمثل احتياطي تحويل العمالت األجنبية فروق

 من احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى األرباح أو الخسائر. جوهريخالل السنة، لم يكن هناك أي تحويل 



  

١٢٣  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٥
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم احتياطي   )٥(
  

توجيهات وفقاً للتعميم الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، إذا تجاوز المخصص المكون بموجب 
من المعايير الدولية إلعداد  ٩لمعيار رقم عن المخصص المكون وفقاً  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

. يتم بيان من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم ، يجب تحويل الزيادة إلى احتياطي المالية التقارير
  تفاصيل ذلك على النحو التالي:   

  ٨٢٠١  
  ألف درهم  

    محدد  –االنخفاض في القيمة احتياطي 
  ٦٫٧٢٣٫٧٩٨  عربية المتحدة المركزي الصادر من مصرف اإلمارات ال ٢٨/٢٠١٠مخصصات محددة طبقاً للتعميم 

  من المعايير الدولية ٩لمعيار رقم طبقاً ل ٣ناقصاً: مخصصات المرحلة 
  إلعداد التقارير المالية

٦٫٤٢٦٫١٧٧  

  ---------------------  
  ٢٩٧٫٦٢١  مخصص محدد تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمة

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

  ٨٢٠١  
  رهمألف د  

    جماعي  –االنخفاض في القيمة احتياطي 
  ٦٫٤٠٨٫٠٢١  الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٢٨/٢٠١٠مخصصات عامة طبقاً للتعميم 

  ٦٫٣٤٣٫٠٣٣  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩لمعيار طبقاً ل ٢والمرحلة  ١ناقصاً: مخصصات المرحلة 
  ---------------------  

  ٦٤٫٩٨٨  مخصص عام تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمة
  ---------------------  

  
  من رأس المال األولسندات الشق   ٢٦

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  العملة  
         

  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  درهم  سندات حكومة أبوظبي
        سنوياً) ٪٢٫٣أشهر إيبور زائدا هامش  ٦(

  مليون دوالر أمريكي  ٧٥٠سندات بقيمة 
متوسط ، بعد ذلك ٢٠٢٠معدل ثابت حتى عام  ٪٥،٢٥(

  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠ دوالر أمريكي  سنوياً) ٪٣،٣٥سنوات زائدا  ٥معدل المقايضة لـ 
    --------------------------  ---------------------  
    ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  
    ============  ==========  
  

من رأس المال هي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتنطوي على عائد يتم سداده على أساس نصف  ١سندات الشق 
بحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقديرها الخاص. ال يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال  بنكحتفظ اليسنوي. 

 نكبحالة من حاالت العجز عن السداد، عالوة على تلك الحاالت التي ال يُسمح فيها للعدم سداد العائد  بنكيعد اختيار ال
  بسداد العائد في أي تاريخ دفع معين.

  

عدم السداد أو وقع حدث يستوجب عدم السداد، فإنه ال يحق لها: (أ) اإلعالن عن أو دفع أي توزيعات بنك في حال اختار ال
أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو  أو أرباح، أو (ب) استرداد أو شراء

تكون مساوية للسندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام  بنكأي أوراق مالية من ال
ين من أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتبالتعويض أو التحويل إلى حقوق الملكية، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين 

  العوائد.
  

  ).ألف درهم ٣٨١٫٠٨٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٤٩٥٫٠٤٧سداد عوائد بقيمة  بنكال خالل الفترة، اختار



  

١٢٤  

 
 

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  برنامج خيارات األسهم  ٢٧
  

الق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسهم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين بإط ٢٠٠٨قام بنك أبوظبي الوطني في عام 
بفترة استحقاق ثالث سنوات، ويمكن ممارسة هذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط 

تخدام اق. يسقط حق اسالرئيسي لالستحقاق هو أن يستمر حامل الخيار في عمله لدى المجموعة حتى نهاية فترة االستحق
  الخيارات بعد مضي ست سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخيار أم ال.

  
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسهم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظف. تعامل هذه األسهم 

  املي خيارات األسهم. معاملة أسهم الخزينة حتى ممارستها من قبل ح
  

عملية الدمج، تواصل المجموعة عملها في البرنامج بنفس الشروط واألحكام. الموظفين المشمولين ضمن  ضمن إطار
  برنامج خيارات األسهم لدى بنك أبوظبي الوطني يتعين منحهم أسهم في الكيان الجديد.

  
ألف  ٤٫٣٩٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(ألف خيار أسهم  ١٦٫٩٠٣بعد الدمج وحتى تاريخ بيان المركز المالي، تمت ممارسة 

ألف درهم  ١٦٫٩٠٣من قبل حاملي خيارات األسهم، مما ترتب عليه زيادة في إجمالي رأس المال بمبلغ  )خيار أسهم
: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ١٦١٫٣٩٩، وزيادة في عالوة األسهم بمبلغ )ألف درهم ٤٫٣٩٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(

  .)همألف در ٢٩٫٦٢٦
  

  وائدإيرادات الف  ٢٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      فوائد من:
  ٣٣٩٫٧٩٧  ٩٦٨٫٨٤٠  مصارف مركزية

  ٤٥٢٫٨٥٩  ١٫٠٤٠٫٣٩٤  بنوك ومؤسسات مالية
  ٢٦١٫٩١٩  ٣٨٨٫١١٧  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ٣٥٢٫٠٠٩  ٣٨٥٫٤٢٩  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ١٫٧٣٨٫٠٣٢  ٢٫٣١٠٫٧٣٣  ت محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة استثمارا

  ١٣٫١٨٧٫١٧١  ١٦٫٧٤٢٫٨٩١  قروض وسلفيات
  ------------------------  ----------------------  
  ١٦٫٣٣١٫٧٨٧  ٢١٫٨٣٦٫٤٠٤  
  ===========  ==========  

  
  وائدمصروفات الف  ٢٩

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      فوائد إلى:
  ٥٨٣٫٨٢٠  ٨٠٠٫٤١٤  نوك ومؤسسات ماليةب

  ٣٧٣٫٦٥١  ٧٠٦٫٧٢٣  اتفاقيات إعادة الشراء
  ١٦٣٫٤١٩  ٤٣٢٫٤٢٨  أوراق تجارية

  ٢٫٦٤٨٫٤٢٤  ٥٫٣٠٧٫٦٢٣  حسابات العمالء وودائع أخرى
  ١٫١٥٠٫٧٤٠  ١٫٥٤٢٫٨٤٧  قروض ألجل
  ١٥٫٥٤٠  ٢٠٫٤١٠  سندات ثانوية

  ----------------------  --------------------  
  ٤٫٩٣٥٫٥٩٤  ٨٫٨١٠٫٤٤٥  
  ==========  =========  

  
   



  

١٢٥  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٣٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      إيرادات الرسوم والعموالت 
  ٨٥٥٫٥٧٧  ١٫٠٥٣٫٠٣٣  التمويل التجاري
  ٣٤٫٧٥٦  ٣٣٫٥٦٩  خدمات التحصيل

  ٣٢٫٨٠٦  ٢٥٫٥٣٥  ادات الوساطةإير
  ٨٢٫٨٣٧  ١٤١٫٩٠٦  وخدمات االستثمار موجوداتإدارة ال

  ٤٫٥١٦  ٧٫٠٩٠  المخاطر في مشاركةالاالستثمارات والمشتقات و
  ١٫٠١٢٫٥٢٥  ١٫٣٣٣٫٢٥٧  األفراد والشركاتإلى قروض ال

  ١٫٥٩٥٫٦٧٥  ١٫٨٨٥٫٨١٩  البطاقات والخدمات اإللكترونية
  ٨٤٫٠٢٣  ٦٠٫١٦٥  باتالخدمات المتعلقة بالحسا

  ٩٦٫٣١٨  ١١٥٫٢٧٣  على التحويالت ةالعمول
  ٢٢٧٫٠٢٨  ٢٢٤٫٣٤١  إيرادات أخرى

  ----------------------  --------------------  
  ٤٫٠٢٦٫٠٦١  ٤٫٨٧٩٫٩٨٨  إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

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

      عموالتمصروفات الرسوم وال
  ٢٨٫٢٢٤  ٤٢٫٥٣٠  عموالت الوساطة

  ٢٢٫٧٤٠  ٣٢٫٥٤٨  المعامالترسوم 
  ٨١٥٫٥٤٠  ١٫٠٨٦٫٩٠٠  رسوم بطاقات االئتمان

  ٢٢٨٫٠١٦  ٣٠٦٫٢٩٠  قروض األفراد والشركات
 ٣٣٫٦٨٦  ١٩٫٣٤٨  مصروفات أخرى

  ----------------------  --------------------  
  ١٫١٢٨٫٢٠٦  ١٫٤٨٧٫٦١٦  إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت

  ----------------------  ---------------------  
  ٢٫٨٩٧٫٨٥٥  ٣٫٣٩٢٫٣٧٢  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

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

  صافي أرباح صرف العمالت األجنبية  ٣١
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٤٠٫٥٤٣  ١٫٧٧٦٫١٦١  ١بية والمشتقات ذات الصلة أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجن
  ٢٨٧٫٦٤٥  ٢٦٦٫٣١٩  تعامالت مع العمالء 

  ---------------------  -----------------  
  ٩٢٨٫١٨٨  ٢٫٠٤٢٫٤٨٠  
  ==========  ========  
  

ثمارات غير ع االستنظراً الستراتيجيات التحوط الفعالة، ينعكس تأثير مقاصة أدوات التحوط في صافي األرباح من بي ١
  .)٣٢(إيضاح التجارية 

  
لدى البنك  ناتج عن ودائع مليون درهم) ٢١٣: ٢٠١٧( مليون درهم ٢٨٥،٤٤تشتمل إيرادات الفائدة السالبة على مبلغ 

   األوروبي المركزي.
   



  

١٢٦  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  صافي أرباح االستثمارات والمشتقات  ٣٢
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      صافي األرباح المحققة وغير المحققة من االستثمارات
  ٢٩٤٫٠٢١  ٨٩١٫٠٢١  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات   

  ٣٧١٫٥٥٩  )١٣٦٫٤١٢(  األرباح من بيع استثمارات غير تجارية /الخسائر صافي
  ٢٠٫٥٥١  ٧١٫٦١٦  إيرادات توزيعات األرباح

  ------------------  -----------------  
  ٦٨٦٫١٣١  ٨٢٦٫٢٢٥  
  ========  ========  
  

  اإليرادات التشغيلية األخرى   ٣٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٣١٫٩٦٠  )٧٥٫٥٧٤(  إيرادات االستثمارات العقارية /خسائر
  ٩٥٫٨٢٤  ١٠٦٫٩٠٥  إيرادات مرتبطة بالتأجير

  ٤٤٫٣٠٦  ١٢٧٫٣٧٥  ١أخرىإيرادات 
  -------------------  -----------------  
  ٤٧٢٫٠٩٠  ١٥٨٫٧٠٦  
  =========  ========  

    
  مليون درهم) ٢٫٢: ٢٠١٧(مليون درهم  ١١١٫٤تتضمن األرباح من بيع العقارات والمعدات بمبلغ  ١  
    

  المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات التشغيلية األخرى   ٣٤
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٫٧٨٢٫٣١٦  ٣٫١٦٧٫٣٧٧  تكاليف الموظفين
  ١٫٦١١٫٠٢٢  ١٫٦٨٦٫٣٥٢  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  ٣١١٫٤١٨  ٢٣٥٫٥٨٦  )١٥(إيضاح االستهالك 
  ١٥٦٫١٥٩  ٢٠١٫٦٦٣  )١٦(إيضاح ء الموجودات غير الملموسة إطفا

  ٣٧٫٥٨٤  ٣٧٫٥٧٧  رسوم رعاية وتبرعات
  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٩٠١٫٤٩٦  ٥٫٣٢٨٫٥٥٥  
  ==========  ==========  
  

   



  

١٢٧  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٣٥
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      االنخفاض في قيمة مخصص
  ٢٫٣٦٢٫٢٩٧  ٢٫١٠٧٫٢١٩  لقروض والسلفياتا  
  ٨٤٣  ٣٣٫١٤٧  موجودات مالية أخرى   
  -  )٣٢٦٫٥٤٣(  تعرض غير ممول  

  )٢٩٧٫٧٧٧(  )٣٠٣٫٧٧٠(  تااسترداد
  ٢١٫٣٥٤  ٢١٥٫٧٤١  شطب موجودات مالية تعرضت النخفاض في قيمتها

  -----------------------  ---------------------  
  ٢٫٠٨٦٫٧١٧  ١٫٧٢٥٫٧٩٤  
  ==========  ==========  
  

  ات ضريبة الدخل الخارجيةمصروف  ٣٦
 

السنة  للسنة على أساس صافي أرباح الضريبة المحملةباإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة، يتم احتساب 
  .ذات الصلةالمعدل وفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية 

  
  موحد خالل السنة:على بيان األرباح أو الخسائر ال ةالمحملالضريبة فيما يلي 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٢٤٫٩٨٩  ٣٢٥٫٠٠٤  لسنةخالل االمحّمل 
  =========  =========  

  
  النقد وما يعادله  ٣٧

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
     

  ١٣٨٫١١١٫٠٥٤  ١٨٣٫١٦٥٫٥٢٠  النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية
  ١٣٫٨٢٩٫٤٩٠  ١٩٫٢٢٦٫٢٤٨  ك والمؤسسات الماليةالمبالغ المستحقة من البنو

  --------------------------  -------------------------  
  ١٥١٫٩٤٠٫٥٤٤  ٢٠٢٫٣٩١٫٧٦٨  
      

 ً : أرصدة لدى المصارف المركزية تستحق بعد ثالثة أشهر من ناقصا
  تاريخ اإليداع

)١٠٫١٨٦٫٧٧١(  )١٨٫٧٢٦٫٩٠٨(  

 ً ومؤسسات مالية تستحق بعد ثالثة أشهر  : مبالغ مستحقة من بنوكناقصا
  )٧٫١٤٧٫٨٥٦(  )٧٫٩٨٧٫٤٨٤(  من تاريخ اإليداع

  --------------------------  --------------------------  
  ١٣٤٫٦٠٥٫٩١٧  ١٧٥٫٦٧٧٫٣٧٦  
  ============  ============  
  

   



  

١٢٨  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  تزامات المحتملةاالرتباطات واالل  ٣٨
  

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام العديد من المعامالت التي تتطلب التعهد ببعض االلتزامات مثل 
  خطابات االعتماد والضمانات والتزامات بقروض غير مسحوبة.

  
 ة بخالف تلك الناشئة في سياقأخرى في االرتباطات وااللتزامات المحتملة خالل السن جوهريةلم تكن هناك أي تغيرات 

  االعتيادية.  األعمال
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      
  ٤٨٫٨٦٣٫٥٣٢  ٥٩٫٩٥٥٫٣٣٧  خطابات االعتماد
  ١٠٢٫٨١٠٫٦٢٤  ١٠٤٫٨٩٤٫٣٢٦  خطابات ضمان

  ٧٦٣٫٤٤١  ٢٨٥٫٣١١  ماليةضمانات 
  ------------------------  -------------------------  

  ١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧  ١٦٥٫١٣٤٫٩٧٤  رية محتملةالتزامات تجا
  ===========  ============  
  

      االلتزامات: 
  ٤٢٫٩٨٣٫٧٩٤  ٤٥٫٦٥٩٫٦٠٢  مسحوبةغير  يةائتمانتسهيالت تقديم بالتزامات   
  ١٫٠٥١٫٣٨٦  ٩٩١٫٩٦٨  مصروفات رأسمالية مستقبليةالتزامات متعلقة ب  
  ٩٨٥٫٤٩٥  ٧٧٢٫٣٢٢  خاصةهم أسمستقبلية في  اتاستثماربالتزامات متعلقة   
  ١٦٩٫٩٥٠  ٢٠٠٫٥٧٤  إيجار تشغيلي عقود بدفعات متعلقة التزامات   
  -----------------------  -------------------------  
  ٤٥٫١٩٠٫٦٢٥  ٤٧٫٦٢٤٫٤٦٦  

  -----------------------  -------------------------  
  ١٩٧٫٦٢٨٫٢٢٢  ٢١٢٫٧٥٩٫٤٤٠  إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة

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

هذه التسهيالت غير الممولة شبيهة إلى حد كبير بالتسهيالت الممولة المبينة في اإليضاح لإن خصائص مخاطر االئتمان 
  حيث أنها غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة.  ٥رقم 

  
وخطابات الضمان ("االلتزامات التجارية المحتملة") بالدفع نيابة عن عمالئها  تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد

  عند تقديم المستندات أو إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب شروط العقد.
  
جددة. عادة ما يكون متالتزامات تعاقدية بتقديم قروض وتسهيالت ائتمانية  تسهيالت ائتمانية في بتقديملتزامات االتمثل ت

وقد تتطلب دفع رسوم. نظراً إلمكانية انتهاء صالحية  حية محددة أو شروط أخرى إللغائهالهذه االلتزامات تواريخ صال
  ، فإن القيم التعاقدية اإلجمالية ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.االنتفاع بهاهذه االلتزامات دون 

   



  

١٢٩  

  

  (تابع)يانات المالية الموحدة إيضاحات حول الب
  

  (تابع)االرتباطات وااللتزامات المحتملة   ٣٨
  

  يجار التشغيلي على النحو التالي:اإلعقود يستحق سداد دفعات 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

   ٩٤٫٧٠٧  ٦٢٫٠٩٨  أقل من سنة واحدة
  ٦١٫٦٦٢  ١١٩٫٩٩٦  من سنة واحدة إلى خمس سنوات

  ١٣٫٥٨١  ١٨٫٤٨٠  واتأكثر من خمس سن
  --------------------  -----------------  

  ١٦٩٫٩٥٠  ٢٠٠٫٥٧٤  إجمالي االلتزامات
  =========  ========  
  

مليون  ٧٣ .٤٦تتضمن عقود الضمانات المالية اتفاقيات التعثر االئتماني المبرمة مع البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ 
  بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي. مقومةال مليون درهم) ١٦٥: ٢٠١٧(درهم 

  
  ترتبط عقود الضمانات المالية بصورة رئيسية بالبنوك والمؤسسات المالية.

  
  التركز حسب المنطقة الجغرافية:

  

  االلتزامات التجارية المحتملة     التزامات بتقديم قروض غير مسحوبة  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٠٥٫٥٩٧٫٨١٤  ١١٨٫٦٩٣٫٣٩٨   ١٩٫٨٠٣٫١٦٩   ٢٤٫٨٦٥٫٥٤٢  اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٢٫٨٨٦٫٥٢٢  ١٩٫٥٩٣٫٢٨٩   ٩٫٧٤٣٫٤٢١   ٧٫٤٢٢٫٢١٠  أوروبا

  ٨٫٣٦٦٫٨٢٤  ٦٫٩٦٧٫٠١٢   ٢٫٦٣٥٫١٦٣   ٤٫٢٠٢٫٩٦٣  الدول العربية
  ٥٫٨٤٣٫٨١١  ١١٫٩٥٦٫١٩٥   ٣٫٧٠٣٫٤٤٠   ٣٫٠٣٥٫٤٦٩  كتانيراألم
  ٨٫٩٥٤٫٨٠٤  ٧٫٧٥٥٫٢٧٦   ٢٫٨١٤٫٨٤٦   ٣٫٦٥٩٫٠٨٥  اآسي

  ٧٨٧٫٨٢٢  ١٦٩٫٨٠٤   ٤٫٢٨٣٫٧٥٥   ٢٫٤٧٤٫٣٣٣  أخرى
  ----------------------------  -------------------------  -------------------------------  ----------------------------  
  ١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧  ١٦٥٫١٣٤٫٩٧٤  ٤٢٫٩٨٣٫٧٩٤  ٤٥٫٦٥٩٫٦٠٢  
  ============  ===========  =============  ============  

  
  األدوات المالية المشتقة  ٣٩

  
تقوم المجموعة، في سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. تتمثل المشتقات في 

لسندات أو معدالت الفائدة أو معدالت صرف أو ا األسهمذات الصلة مثل  األدواتأدوات مالية تشتق قيمتها من أسعار 
أو المؤشرات األخرى. تمكن هذه المشتقات المستخدمين  حقوق الملكيةالعمالت األجنبية أو هوامش االئتمان أو السلع أو 

من زيادة أو خفض أو تعديل التعرض لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق. تشتمل األدوات المالية المشتقة على العقود 
جلة والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات. تُبرم هذه المعامالت بصورة أساسية مع البنوك والمؤسسات اآل

  المالية.
  

  العقود اآلجلة والعقود المستقبلية 
  

فورية لتتمثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية في التزامات شراء عمالت أجنبية و/ أو محلية، بما في ذلك المعامالت ا
غير القابلة للتسليم (أي المعامالت التي تتم تسويتها على أساس الصافي). تتمثل العقود اآلجلة في معدالت الفائدة المتفاوض 
بشأنها بصورة فردية التي تتطلب تسوية نقدية في تاريخ مستقبلي للفرق بين معدالت الفائدة المتعاقد عليها ومعدالت 

لمبالغ االسمية األصلية. تعد عقود العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة المستقبلية التزامات تعاقدية السوق الحالية، بناًء على ا
بقبض أو دفع مبالغ صافية بناًء على التغيرات في أسعار العمالت أو معدالت الفائدة، أو بشراء أو بيع عمالت أجنبية أو 

سواق المالية المنظمة. إن مخاطر االئتمان من العقود المستقبلية أدوات مالية في تاريخ مستقبلي مقابل سعر محدد، في األ
ليس لها أهمية تذكر حيث إنها مضمونة بنقد أو أوراق مالية رائجة، باإلضافة إلى أن التغيرات في قيمة العقود المستقبلية 

  تخضع لتسوية يومية مع األسواق المالية.
  



  

١٣٠  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)األدوات المالية المشتقة   ٣٩
  

  عقود المقايضة 
  

تمثل عقود مقايضة العمالت ومعدالت الفوائد التزامات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. تؤدي عقود المقايضة 
نها (أي عقود إلى تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الفوائد (مثل تبادل معدالت محددة بأخرى متغيرة) أو مجموعة م

مقايضة معدالت فائدة بين عمالت)؛ وبموجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضات العمالت 
المشتقة. إن مخاطر االئتمان للمجموعة تمثل الخسارة المحتملة إذا لم تقم األطراف المقابلة بتنفيذ التزاماتها. وتتم مراقبة 

ستمرة بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية والقيمة االسمية للعقد وسيولة السوق. وللتحكم في معدل هذه المخاطر بصورة م
مخاطر االئتمان المقبولة، تقوم المجموعة بتقييم األطراف المقابلة باستعمال نفس األساليب المستخدمة في أنشطة 

  اإلقراض.
  

  عقود الخيارات 
  

بموجبها البائع (المكتتب) بمنح المشتري (المالك) حقاً، وليس التزاماً، إما لشراء  الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يقوم
(خيار شراء) أو بيع (خيار بيع)، بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة، قدر معين من األدوات المالية بسعر محدد مسبقاً. 

ما ُمتاجر بها في السوق الرسمية أو متفاوض يستلم البائع عالوة من المشتري مقابل تحّمل الخطر. وقد تكون الخيارات إ
  عليها بين المجموعة والعميل في السوق الموازية.

  
تقاس المشتقات بالقيمة العادلة على أساس عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة. وفي حالة عدم وجود سوق نشطة 

دام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة مثل األسعار ألداة من األدوات، تُشتق القيمة العادلة من أسعار عناصر المشتقات باستخ
المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة وأسعار السوق ومنحنيات العائد وأي بيانات 

  سوقية مرجعية أخرى.
  

افة والتي تعادل القيمة العادلة، باإلض يوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة
إلى القيم االسمية المصنفة حسب فترة االستحقاق. تمثل القيمة االسمية السعر أو المؤشر المرجعي األساسي لألداة المشتقة 

لسنة االذي يتم على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية 
  وال تعد مؤشراً على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان.



  

١٣١  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)األدوات المالية المشتقة   ٣٩
  

  ---------------------------------------------------------قاق  القيم االسمية حسب فترة االستح    --------------------------------------------------------------        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
    

  
القيمة السوقية 

  الموجبة

  
  

القيمة السوقية 
  السالبة

  
  
  

  القيمة االسمية

  
  

  أقل من 
  ثالثة أشهر

  
  

  من ثالثة أشهر 
  إلى سنة واحدة

  
  

  من سنة واحدة
  إلى ثالث سنوات

  
  

  من ثالث سنوات 
  إلى خمس سنوات

  
  

  أكثر من
  خمس سنوات

  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  :محتفظ بها للمتاجرة

                  مشتقات أسعار الفائدة
  ١٨١٫٢٢٨٫٢٧٨  ٢١١٫٨٤٨٫٤٣٣  ٣٠٣٫٣٤٨٫١٩٦  ٢٨٧٫٨٤٥٫١٩٦  ١١٤٫٧٨١٫٧٧٣  ١٫٠٩٩٫٠٥١٫٨٧٦  ٧٫٥٩٨٫٧٦٦  ٨٫١٥٢٫٩٩٩  عقود مقايضة

  -  -  ٣٩٫٧٨٥٫٤٦٢  ٦٫١٩٩٫٧١٢  ١١٫٠٣١٫٠٣٢  ٥٧٫٠١٦٫٢٠٦  ٣٫٧٢٤  ٥٫١٦٥  عقود آجلة وعقود مستقبلية
  ٧٥٧٫١٦٥  ١٫٠١٠٫٠٧٥  ٨٫٠٢٨٫٥٧٤  ٥٢٫٨٧٣٫٣٦٠  ١٫٥١٧٫٣٢٩  ٦٤٫١٨٦٫٥٠٣  ١١٧٫٨٣٧  ٨٣٫٢١٥  عقود خيارات وعقود مقايضة

  
  مشتقات العمالت األجنبية

                

  ١٧  ٣٫٠٥٨٫٩٧١  ٢٦٫٤١١٫٠٢٩  ١١٦٫٥٣٢٫٥١٣  ٢٣١٫٤٢٤٫٥١٤  ٣٧٧٫٤٢٧٫٠٤٤  ١٫٦٧٦٫٩٠٥  ١٫٦٥٢٫٠٦٣  عقود آجلة
  -  ٤٩٩٫٠٣٧  ٦٫١٨٢٫٩٣٥  ٤٦٫٢٤٩٫٥٩٦  ٤٢٫٢٨٤٫٢٥١  ٩٥٫٢١٥٫٨١٩  ٢٨٤٫٤١٥  ٣٢٧٫٦٣٥  عقود خيارات

                  
  -  ٢٫٦٩١٫٦٥٣  ٣٨٦٫٦٤١  ٢٫٠٤٦٫٥٥٥  ٣٫٨٥٦٫٠٣٤  ٨٫٩٨٠٫٨٨٣  ٢٤٠٫٣٩٥  ١٫٠٣٧٫١٦٠  عقود مشتقات أخرى 

  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------------------------  
  ١٨١٫٩٨٥٫٤٦٠  ٢١٩٫١٠٨٫١٦٩  ٣٨٤٫١٤٢٫٨٣٧  ٥١١٫٧٤٦٫٩٣٢  ٤٠٤٫٨٩٤٫٩٣٣  ١٫٧٠١٫٨٧٨٫٣٣١  ٩٫٩٢٢٫٠٤٢  ١١٫٢٥٨٫٢٣٧  
  ----------------------------  --------------------------  -----------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  
                  

                  محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة:
  ٥٣٫١٧٩٫١٦٧  ٢٠٫٩٠٠٫٣٩٥  ٢٢٫٦٦١٫١٧٤  ٧٫٨٨٠٫٨٨٤  ١٫٦٤٢٫٤٠٩  ١٠٦٫٢٦٤٫٠٢٩  ٤٫٢٠٨٫٩٠٤  ١٫٢٤٢٫٦٦٥  مشتقات أسعار الفائدة

  ٥٢٫٩٧٦٫٣١٥  ٢٠٫٢٣٢٫٣٥٩  ٢٢٫٤٧١٫٢١٣  ١٢٫٦٧٧٫٥٩٠  ٥٩٩٫٠٤١  ١٠٨٫٩٥٦٫٥١٨  ٤٦١٫٥٩٢  ٥٨٣٫١٤٨  يضة عقود مقا
  ------------------------  --------------------------  --------------------------------  --------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -------------------------------  
  ١٠٦٫١٥٥٫٤٨٢  ٤١٫١٣٢٫٧٥٤  ٤٥٫١٣٢٫٣٨٧  ٢٠٫٥٥٨٫٤٧٤  ٢٫٢٤١٫٤٥٠  ٢١٥٫٢٢٠٫٥٤٧  ٤٫٦٧٠٫٤٩٦  ١٫٨٢٥٫٨١٣  
  -----------------------  -------------------------  -------------------------------  --------------------------  ----------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -------------------------------  

                  محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:
                  مشتقات أسعار الفائدة

  -  -  ٤٫٦٢٢٫٢٤٣  ١٧٨٫٦٩٧  -  ٤٫٨٠٠٫٩٤٠  ٥٠٣٫٦٦٠  ١٢٣  عقود مقايضة
                  

                  العمالت األجنبية مشتقات 
  -  -  -  -  ٢٠٫٠٤٢٫٤٥٩  ٢٠٫٠٤٢٫٤٥٩  ١٢٣٫٢٦٦  ١٩  عقود آجلة

  ----------------------------  -------------------------  ------------------------------  ----------------------------  ----------------------------------  ----------------------------  -----------------------  ---------------------------------  
  ٤٫٦٢٢٫٢٤٣  ١٧٨٫٦٩٧  ٢٠٫٠٤٢٫٤٥٩  ٢٤٫٨٤٣٫٣٩٩  ٦٢٦٫٩٢٦  ١٤٢  -  -  
  -----------------------------  ------------------------------  -------------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  

  ٢٨٨٫١٤٠٫٩٤٢  ٢٦٠٫٢٤٠٫٩٢٣  ٤٣٣٫٨٩٧٫٤٦٧  ٥٣٢٫٤٨٤٫١٠٣  ٤٢٧٫١٧٨٫٨٤٢  ١٫٩٤١٫٩٤٢٫٢٧٧  ١٥٫٢١٩٫٤٦٤  ١٣٫٠٨٤٫١٩٢  اإلجمالي
  ===========  ============  ==============  =============  ==============  ==============  =============  ==============  

   



  

١٣٢  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)األدوات المالية المشتقة   ٣٩
  

  ------------------------------------------------------------القيم االسمية حسب فترة االستحقاق      --------------------------------------------------------------        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
    

  
القيمة السوقية 

  الموجبة

  
  

القيمة السوقية 
  السالبة

  
  
  

  القيمة االسمية

  
  

  أقل من 
  ثالثة أشهر

  
  

  من ثالثة أشهر 
  إلى سنة واحدة

  
  

  من سنة واحدة
  إلى ثالث سنوات

  
  

  من ثالث سنوات 
  إلى خمس سنوات

  
  

  أكثر من
  خمس سنوات

  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  :محتفظ بها للمتاجرة

                  مشتقات أسعار الفائدة
  ١٥٣٫١٠٧٫٤٨٢  ١٨٣٫٥٢٦٫٧٠٨  ٢٨٣٫٢٩٢٫٦٨٥  ١٣٤٫٢٤٣٫٥٥٧  ٨٣٫٧٢١٫٩٤٧  ٨٣٧٫٨٩٢٫٣٧٩  ٦٫٢٦٢٫٥٠٣  ٦٫٧٤٢٫٧٨٧  عقود مقايضة

  -  -  ٣٫٦٧٢٫٦٣٣  ٢٣٫٦٧٢٫٥١٤  ١٢٫١٢٠٫٠٥٥  ٣٩٫٤٦٥٫٢٠٢  ٢٫٣٤٩  ٤٫٢١٣  عقود آجلة وعقود مستقبلية
  ٤١٫٣٠٦٫٦٨٦  ١٠٫٨٩٣٫٩٤٧  ١٠٫٥٥٦٫٣٠٩  ٧٫٠٨٥٫٧٥٨  ٣٫٢٦٧٫٧٩٦  ٧٣٫١١٠٫٤٩٦  ٢٨١٫٣٨١  ٣٩٩٫٩٣٤  عقود خيارات وعقود مقايضة

  
  مشتقات العمالت األجنبية

                

  ٧٥٦٫١٨٣  ٢٫٥٦٢٫٣١٥  ٣٣٫٥٠٩٫٩٤٠  ١١٢٫٠٧٨٫٧٠٧  ٢٢١٫٢٧١٫٨٢٦  ٣٧٠٫١٧٨٫٩٧١  ٢٫٧٣٠٫٦٦٢  ٢٫٨٦٣٫٦٠٤  عقود آجلة
  -  ١٫٠٤١٫٤٢٥  ١٩٫١١٤٫٨٠٥  ٦٧٫٦٩٧٫٣٦٩  ٤٤٫٥٥١٫١٤٧  ١٣٢٫٤٠٤٫٧٤٦  ٣٩٤٫١٠٣  ٥٦٣٫٧٤٨  عقود خيارات

                  
  -  ٢٫٢٠٨٫٨٤٩  ٤٩٢٫٢٣٧  ١٫٣٨٩٫٢٢٤  ٣٫١٨٦٫٠١٢  ٧٫٢٧٦٫٣٢٢  ٢٩٥٫١٥٢  ٣٠٠٫٣١٩  عقود مشتقات أخرى 

  ----------------------------  ---------------------------  ------------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------------------------  
  ١٩٥٫١٧٠٫٣٥١  ٢٠٠٫٢٣٣٫٢٤٤  ٣٥٠٫٦٣٨٫٦٠٩  ٣٤٦٫١٦٧٫١٢٩  ٣٦٨٫١١٨٫٧٨٣  ١٫٤٦٠٫٣٢٨٫١١٦  ٩٫٩٦٦٫١٥٠  ١٠٫٨٧٤٫٦٠٥  
  ----------------------------  --------------------------  -----------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  
                  

                  محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة:
  ٤٠٫٠٩٢٫٤٨١  ٢٠٫٠٦٣٫٤٣٦  ١٩٫٤٨٣٫٥٧٠  ٣٫٧٣٢٫٩٦٩  ١٫٣٢٨٫٥٨٨  ٨٤٫٧٠١٫٠٤٤  ٤٫٢٨٤٫٥٥٥  ٥٠٠٫٤٨٩  مشتقات أسعار الفائدة

  ٧٫٨٠٥٫٧٥٧  -  -  -  -  ٧٫٨٠٥٫٧٥٧  ٢٦٩٫٤٩٨  ٢٤٫٢٦٧  عقود مقايضة 
  ----------------------  --------------------------  -----------------------------  --------------------------  ---------------------------  ----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  
  ٤٧٫٨٩٨٫٢٣٨  ٢٠٫٠٦٣٫٤٣٦  ١٩٫٤٨٣٫٥٧٠  ٣٫٧٣٢٫٩٦٩  ١٫٣٢٨٫٥٨٨  ٩٢٫٥٠٦٫٨٠١  ٤٫٥٥٤٫٠٥٣  ٥٢٤٫٧٥٦  
  ---------------------  -------------------------  -----------------------------  --------------------------  ---------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

                  محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية:
                  مشتقات أسعار الفائدة

  -  ٩٩٩٫٥٤٦  ٣٫٨٥٠٫٦٦٤  ١٧٣٫٧٣٦  -  ٥٫٠٢٣٫٩٤٦  ٤١٤٫٣٨٢  ٢  عقود مقايضة
  -  -  -  -  ٢٫٩١٨٫٨٧٧  ٢٫٩١٨٫٨٧٧  ٦٫٧٤٦  ٦٩  عقود آجلة

  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  -------------------------------  ---------------------------  -----------------------  ------------------------------  
  ٩٩٩٫٥٤٦  ٣٫٨٥٠٫٦٦٤  ١٧٣٫٧٣٦  ٢٫٩١٨٫٨٧٧  ٧٫٩٤٢٫٨٢٣  ٤٢١٫١٢٨  ٧١  -  
  -----------------------------  -----------------------------  -------------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  -----------------------------------  --------------------------------  -------------------------------  

  ٢٤٣٫٠٦٨٫٥٨٩  ٢٢١٫٢٩٦٫٢٢٦  ٣٧٣٫٩٧٢٫٨٤٣  ٣٥٠٫٠٧٣٫٨٣٤  ٣٧٢٫٣٦٦٫٢٤٨  ١٫٥٦٠٫٧٧٧٫٧٤٠  ١٤٫٩٤١٫٣٣١  ١١٫٣٩٩٫٤٣٢  اإلجمالي
  ===========  ============  ==============  ============  =============  ==============  ==============  =============  



  

١٣٣  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)األدوات المالية المشتقة   ٣٩
  

العادل ألدوات  الي، الناتجة عن التقييمإن القيم العادلة الموجبة/ السالبة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح/ الخسائر على التو
المتاجرة والتحوط. ال تشير هذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية، حيث تم تعديل القيم الموجبة/ السالبة المماثلة 

ندات سإلى القيم الدفترية للتحوط بشأن القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة والقروض ألجل وال
  الثانوية.

  
مليون  ١٫٠١٧ ،٢: ٢٠١٧( درهم مليون ١٫١٣٦،٥ضمانات نقدية بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  استلمت المجموعة

مقابل قيمة عادلة موجبة لموجودات مشتقة من بعض األطراف المقابلة. على الجانب اآلخر، قامت المجموعة  درهم)
مقابل قيمة عادلة سالبة لمطلوبات  مليون درهم) ٧٫٧٢٢ ،١: ٢٠١٧( درهم مليون ٦٫١٢٤،٤بتقديم ضمانات نقدية بمبلغ 

  مشتقة.
  

   المشتقات المتعلقة بمخاطر االئتمان
  

تقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية التي تكون في 
  كل رئيسي مع البنوك والمؤسسات المالية.صالح المجموعة. تتم هذه المعامالت بش

  
  المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

  
تستخدم المجموعة المشتقات، غير المصنفة كعالقات تحوط مؤهلة، إلدارة تعرضاتها لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار 

 جابية في األسعار أو المعدالت أوالفائدة ومخاطر االئتمان أو تبادر بأخذ مراكز يتوقع منها تحقيق أرباح من الحركة اإلي
المؤشرات. تشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت والعقود اآلجلة. تم 

  بيان القيم العادلة لتلك المشتقات في الجدول أعاله.
  

  للقيمة العادلة المشتقات المحتفظ بها كتحوط
  

ية مشتقة ألغراض التحوط كجزء استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بها تستخدم المجموعة أدوات مال
من خالل إجراء عمليات مقاصة للحد من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة. كما تستخدم 

 عن الموجودات المحددة خصيصاً أنهاالمجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط للتغيرات في القيمة العادلة الناتجة 
محملة بالفائدة مثل القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة والقروض ألجل والسندات الثانوية. 
تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود مقايضة العمالت للتحوط من مخاطر العمالت المحددة 

  بصفة خاصة.
  
  للتدفقات النقدية مشتقات محتفظ بها كتحوطال
  

تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للتحوط لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن أدواتها المالية. قامت المجموعة بشكل 
  فعلي بمطابقة الشروط الهامة الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة لتحصل على عالقة تحوط فعالة.

   



  

١٣٤  

  

  (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  

  معلومات القطاعات  ٤٠
  

قطاعات أعمال رئيسية موزعة على قطاعات جغرافية أساسية تقود استراتيجية األعمال،  ةيتألف الهيكل التشغيلي من أربع
مالي م األداء الوالعروض القيمة للعمالء، وتطوير المنتجات وقنوات التواصل، وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دع

  للمجموعة.
  

  قطاعات األعمال
  

  الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات
  

يخدم هذا القطاع العمالء من الشركات والمؤسسات من خالل قطاعات عمالء متخصصة (الخدمات المصرفية للشركات، 
متميزين والمؤسسات المالية). يقدم والخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة العمالء ال

هذا القطاع التسهيالت االئتمانية وخدمات المعامالت العالمية وتمويل الشركات والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق 
  العالمية للعمالء على المستوى المحلي والدولي.

  
  الخدمات المصرفية لألفراد

  
 لاألعمااء وعمالء التمويل اإلسالمي للمستهلكين وقطاع ن ذوي الثريخدم هذا القطاع األفراد واألثرياء والعمالء م

. يقدم هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل منتجات الخدمات المصرفية اليومية الصغيرة والمتوسطة
وحلول  مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض وحتى منتجات الخدمات المصرفية لألعمال

التوزيع والمبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية من خالل االستثمارات المبتكرة. يوفر هذا القطاع العديد من قنوات 
 دبي فيرست وأصيل وباألخصالجوال واإلنترنت والفروع ووكالء المبيعات المباشرين ومن خالل شركاتها التابعة 

  مي.للتمويل وشركة أبوظبي األول للتمويل اإلسال
  

  الشركات التابعة
  

القطاع نموذج أعمال متنوع يتم دعمه بالخدمات التكميلية التي يتم تقديمها إلدارة العقارات والممتلكات والوساطة يتضمن 
. يضم هذا القطاع الشركات التابعة المملوكة جزئياً أو كلياً من قبل المجموعة، وتشمل أبوظبي األول تجاريوالتمويل ال
  لألوراق المالية ومصرف الخليج األول الليبي. األولبوظبي الوطنية للعقارات ومسماك العقارية وأبوظبي العقارية وأ

  
  المركز الرئيسي 

  
توفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل وعالقات 

ئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية وااللتزام والتدقيق الداخلي المستثمرين وإدارة المخاطر وإدارة اال
  والمشتريات وعمليات الخزينة ومكتب الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.

  
  القطاعات الجغرافية

  
يل التابعة ومكاتب التمثتقوم المجموعة بإدارة مختلف قطاعات األعمال المختلفة لديها من خالل شبكة الفروع والشركات 

وروبا أ ما قطاعوه ينمحدد ينعلى مستوى المحلي والدولي. تم تقسيم األعمال على المستوى الدولي إلى قطاعين جغرافي
   أسيا والمحيط الهادي.قطاع واألمريكتان والشرق األوسط وأفريقيا، و

  

 الشرق األوسط وأفريقياو أوروبا واألمريكتان  
الشرق األوسط وأفريقيا من خالل حضورها في وي األول أعمالها في أوروبا واألمريكتان تزاول شبكة بنك أبوظب

الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر 
   المملكة العربية السعودية.ولبنان واألردن ووالسودان والكويت 

  

 اديأسيا والمحيط اله  
أسيا والمحيط الهادي من خالل حضورها في سنغافورا وهونج  منطقةتزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالها في 

  كونج وكوريا والصين وماليزيا والهند. 
  

 



  

١٣٥  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)معلومات القطاعات   ٤٠
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات 

  واالستثمارات
مات المصرفية الخد

  اإلجمالي  المركز الرئيسي  الشركات التابعة  لألفراد
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  أوروبا 
  واألمريكتان

الشرق األوسط و
  وأفريقيا

أسيا والمحيط 
  اإلجمالي  الهادي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

                    
     ١٣٫٠٢٥٫٩٥٩   ٢٧٥٫٨٩٤    ١٫٤٥١٫٠٨٦    ١١٫٢٩٨٫٩٧٩  ١٣٫٠٢٥٫٩٥٩  ١٫٩٥٠٫٦٥٨  )٤٠٫٢٥١(  ٥٫٥٢٠٫٩٦١  ٥٫٥٩٤٫٥٩١  صافي إيرادات الفائدة

       ٦٫٤١٩٫٧٨٣  ٢٧٠٫٦٢٥           ٥٩٧٫٥٩١  ٥٫٥٥١٫٥٦٧  ٦٫٤١٩٫٧٨٣     ١٣١٫١١٩  ١٨٩٫٠٧٩  ١٫٧٨٥٫١٤٢  ٤٫٣١٤٫٤٤٣  صافي اإليرادات باستثناء الفائدة
                  

  ١٩٫٤٤٥٫٧٤٢   ٥٤٦٫٥١٩    ٢٫٠٤٨٫٦٧٧  ١٦٫٨٥٠٫٥٤٦  ١٩٫٤٤٥٫٧٤٢  ٢٫٠٨١٫٧٧٧  ١٤٨٫٨٢٨  ٧٫٣٠٦٫١٠٣  ٩٫٩٠٩٫٠٣٤  اإليرادات التشغيلية
  ============  ============  ============  ============    =============  ==============  =============    
صروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية م

  أخرى
  ٥٫٣٢٨٫٥٥٥         ٢١٥٫٩٠٧       ٧٣١٫٢٠٤  ٤٫٣٨١٫٤٤٤         ٥٫٣٢٨٫٥٥٥  ٦٨١٫٢٥٨  ١٣٧٫٣٧٥  ٢٫٧٦٨٫٥٧٤    ١٫٧٤١٫٣٤٨   

                    
     ١٫٧٢٥٫٧٩٤  ٧٤٫٤٤٢    )١٥٥٫٨١٠(  ١٫٨٠٧٫١٦٢  ١٫٧٢٥٫٧٩٤       ٥٩٫٤٥٠  )١٣٫٧٠٤(     ٤٥٧٫٤٨٦  ١٫٢٢٢٫٥٦٢  صافي خسائر انخفاض القيمة

  ============  ============  ===========  ===========    =============  =============  =============    
  ١٢٫٣٩١٫٣٩٣   ٢٥٦٫١٧٠    ١٫٤٧٣٫٢٨٣  ١٠٫٦٦١٫٩٤٠  ١٢٫٣٩١٫٣٩٣  ١٫٣٤١٫٠٦٩  ٢٥٫١٥٧  ٤٫٠٨٠٫٠٤٣  ٦٫٩٤٥٫١٢٤  األرباح قبل الضريبة

  ============  ===========  ===========  ===========    =============  =============  =============    
        ٣٢٥٫٠٠٤   ٢٦٫٤٨٣      ٢٩٥٫٨٤٣  ٢٫٦٧٨       ٣٢٥٫٠٠٤        ٩٫٧٤٣  ٣٣٫١٦٣       ٩٤٫٠٠١      ١٨٨٫٠٩٧  مصروفات ضريبة الدخل خارجية

  ============  ============  ===========  ===========    ============  =============  =============    
  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩   ٢٢٩٫٦٨٧    ١٫١٧٧٫٤٤٠  ١٠٫٦٥٩٫٢٦٢  ١٢٫٠٦٦٫٣٨٩  ١٫٣٣١٫٣٢٦  )٨٫٠٠٦(  ٣٫٩٨٦٫٠٤٢  ٦٫٧٥٧٫٠٢٧  صافي أرباح السنة

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

                    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
                    

  ٨٥٧٫٨١٨٫٦٧٤    ٣٢٫٨٥٨٫٦٤٩   ٢٠٥٫٢٩٧٫٠٤١      ٦١٩٫٦٦٢٫٩٨٤        ٨٧٢٫٤٥١٫٩١٣  ١٢٧٫٥٤٦٫٧٩٨  ١٣٫١٧٩٫٦٦٤  ١٠١٫٦٥٩٫٢٦١  ٦٣٠٫٠٦٦٫١٩٠  إجمالي موجودات القطاع
  =============  =============  =============  ===============    =============  =============  ============    

  )١١٣٫٦٩٣٫٤٧٩(          )١٢٨٫٣٢٦٫٧١٨(              أرصدة بين القطاعات
          -----------------------------------------        --------------------------------------------  

  ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥           ٧٤٤٫١٢٥٫١٩٥          إجمالي الموجودات
          ===============        ===============  

   ٧٥٥٫٨٤٥٫٦٧٤   ٢٨٫٩٦٨٫١٥٣   ١٩٨٫٨٢٧٫٦٠٤  ٥٢٨٫٠٤٩٫٩١٧  ٧٧٠٫٤٧٨٫٩١٣  ٤٩٫١٤٤٫٨٦١  ٩٫٩١٦٫٣٠٨  ٩٢٫٦٢١٫٨٠٣  ٦١٨٫٧٩٥٫٩٤١  إجمالي مطلوبات القطاع
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============    

  )١١٣٫٦٩٣٫٤٧٩(      )١٢٨٫٣٢٦٫٧١٨(          دة بين القطاعاتأرص
          ---------------------------------------        -------------------------------------------  

  ٦٤٢٫١٥٢٫١٩٥           ٦٤٢٫١٥٢٫١٩٥          إجمالي المطلوبات
          ===============        ================  

  
   



  

١٣٦  

  

  (تابع)حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
  

  (تابع)معلومات القطاعات   ٤٠
  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات 

  واالستثمارات
الخدمات المصرفية 

  اإلجمالي  المركز الرئيسي  الشركات التابعة  لألفراد
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  أوروبا 
  واألمريكتان

الشرق األوسط و
  وأفريقيا 

أسيا والمحيط 
  إلجماليا  الهادي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

                    
  ١١٫٣٩٦٫١٩٣  ٢٥٤٫٢٨٧  ١٫٠٤٣٫٣٦٨  ١٠٫٠٩٨٫٥٣٨   ١١٫٣٩٦٫١٩٣   ١٫٦٨١٫٧٩٨  )٧٩٫٩٣٠(  ٤٫٩٢٤٫٨٩٣  ٤٫٨٦٩٫٤٣٢  صافي إيرادات الفائدة

  ٤٫٩٨٤٫٢٦٤  ١٤٠٫٦٢٦    ٤٩٠٫٠٥٤  ٤٫٣٥٣٫٥٨٤   ٤٫٩٨٤٫٢٦٤   ١٥٫٩٧٢  ٥٨٣٫٢٠٥  ١٫٦٣٠٫٥٩٠  ٢٫٧٥٤٫٤٩٧  صافي اإليرادات باستثناء الفائدة
              

  ١٦٫٣٨٠٫٤٥٧     ٣٩٤٫٩١٣      ١٫٥٣٣٫٤٢٢    ١٤٫٤٥٢٫١٢٢    ١٦٫٣٨٠٫٤٥٧    ١٫٦٩٧٫٧٧٠    ٥٠٣٫٢٧٥    ٦٫٥٥٥٫٤٨٣    ٧٫٦٢٣٫٩٢٩   اإليرادات التشغيلية
  ===========  ===========  ==========  ==========    ===========  =========  =========    

  ٤٫٩٠١٫٤٩٦  ١٤٩٫٦٤٠    ٥٢٢٫٠٥٥  ٤٫٢٢٩٫٨٠١   ٤٫٩٠١٫٤٩٦   ٨٠٢٫٩٤٩  ١٢١٫٠١٨  ٢٫٤٣٥٫٠٤٩  ١٫٥٤٢٫٤٨٠  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى
              

  ٢٫٠٨٦٫٧١٧  ١٠٫٧١٢      ٩٠٫٩٢١  ١٫٩٨٥٫٠٨٤   ٢٫٠٨٦٫٧١٧   )٢٩٧٫٤٧٦(  ٥٠٫٩٦٧  ٢٫٠٣٦٫٥٩٩  ٢٩٦٫٦٢٧  صافي خسائر انخفاض القيمة
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    

  ٩٫٣٩٢٫٢٤٤  ٢٣٤٫٥٦١    ٩٢٠٫٤٤٦   ٨٫٢٣٧٫٢٣٧   ٩٫٣٩٢٫٢٤٤   ١٫١٩٢٫٢٩٧   ٣٣١٫٢٩٠   ٢٫٠٨٣٫٨٣٥   ٥٫٧٨٤٫٨٢٢  األرباح قبل الضريبة
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    

  ٢٢٤٫٩٨٩  ٢٦٫٢٠٩    ١٩٤٫٩١٦  ٣٫٨٦٤   ٢٢٤٫٩٨٩   ١٫٥٣٠  ٢١٫٩٧٣  ٦٥٫٥٢٣  ١٣٥٫٩٦٣  مصروفات ضريبة الدخل خارجية
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    

  ٩٫١٦٧٫٢٥٥   ٢٠٨٫٣٥٢     ٧٢٥٫٥٣٠    ٨٫٢٣٣٫٣٧٣    ٩٫١٦٧٫٢٥٥    ١٫١٩٠٫٧٦٧    ٣٠٩٫٣١٧    ٢٫٠١٨٫٣١٢    ٥٫٦٤٨٫٨٥٩   صافي أرباح السنة
  ===========  ===========  =========  ==========    ===========  =========  ==========    
                    

                    ٢٠١٧مبر ديس ٣١كما في 
                    

  ٧١٨٫٣٨٤٫٤١٥   ٢٣٫٤٠٦٫٦٢٦   ١٥٦٫٤٦٥٫٤٤٧  ٥٣٨٫٥١٢٫٣٤٢   ٦٩٧٫٠٤٤٫٢٩٣   ١٢٦٫٨٣٩٫٦٣٧   ١٣٫٦٠٦٫٥٠٨  ١٠٦٫١٥٦٫٦٠٩   ٤٥٠٫٤٤١٫٥٣٩  إجمالي موجودات القطاع
  =============  ============  ============  =============    =============  =============  ============    

  )٤٩٫٤١٦٫١٢٠(        )٢٨٫٠٧٥٫٩٩٨(           أرصدة بين القطاعات
          -------------------------------------        -----------------------------------  

  ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥        ٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥          إجمالي الموجودات
          =============        =============  

  ٦١٦٫١٧٥٫٠٠٢  ١٩٫٦٩٤٫٢٧٠    ١٤٤٫٦٦١٫٢٨٢   ٤٥١٫٨١٩٫٤٥٠   ٥٩٤٫٨٣٤٫٨٨   ٤٩٫٧٨٣٫٢١٤   ٦٫١٧٠٫٤٩٥    ١٠٠٫٢٧٠٫٢٨٨   ٤٣٨٫٦١٠٫٨٨٣  إجمالي مطلوبات القطاع
  =============  ===========  ============  ============    =============  =============  ===========    

  )٤٩٫٤١٦٫١٢٠(        )٢٨٫٠٧٥٫٩٩٨(          أرصدة بين القطاعات
          -------------------------------------        -----------------------------------  

  ٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢        ٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢          إجمالي المطلوبات
          =============        ===============  

  
   



  

١٣٧  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  ربحية السهم  ٤١
  

من رأس المال على المتوسط  ١ربحية السهم بقسمة صافي أرباح السنة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق يتم احتساب 
  المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة كما هو موضح أدناه:

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

      ربحية السهم األساسية:
  ٩٫١٣٢٫٦٤٨  ١٢٫٠١٠٫٨٢٠  صافي أرباح السنة (ألف درهم) 

  )٣٨١٫٠٨٩(  )٤٩٥٫٠٤٧(  من رأس المال (ألف درهم) ١ت سندات الشق ناقصاً: دفعا
  -----------------------  --------------------  

  ٨٫٧٥١٫٥٥٩  ١١٫٥١٥٫٧٧٣  من رأس المال (ألف درهم) ١صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق 
  ===========  ==========  

      المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
      

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٥٫١١٢  )باآلالف( الفترةة اعتباراً من بداية عدد األسهم المصدرة/ المفترض
  ٣٫٩٢٣٫٦٢٠  -  المتوسط المرجح لعدد األسهم المفترضة عند االستحواذ العكسي (ألف درهم) 

ضمن برنامج خيارات األسهم  التي تمت ممارستهاالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
  (ألف درهم) 

  
٨٫٣٩٩  

  
٣٫٤٧٣  

  -----------------------  --------------------  
  ٩٫٥٧٠٫٠٩٣  ١٠٫٨٦٣٫٥١١  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف) 
  ===========  ==========  

  ٠ ،٩١  ١ ،٠٦  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)
  ===========  ==========  

      ربحية السهم المخفّضة:
  ٨٫٧٥١٫٥٥٩  ١١٫٥١٥٫٧٧٣  من رأس المال (ألف درهم) ١رباح بعد خصم دفعات سندات الشق صافي األ

  ٢٥٫٦٨٣  ١٨٫٨٠١  زائداً: الفائدة على السندات القابلة للتحويل (ألف درهم)
  -----------------------  ---------------------  

  ٨٫٧٧٧٫٢٤٢  ١١٫٥٣٤٫٥٧٤  صافي أرباح السنة لغرض احتساب ربحية السهم المخفضة (ألف درهم)
  ===========  ==========  
      

  ٩٫٥٧٠٫٠٩٣  ١٠٫٨٦٣٫٥١١  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)
  ٩٧٫٨٦١  ٢٨٫٦٠٦  (ألف درهم) تخفيضها المحتملتأثير األسهم العادية المصدرة 

  ٥٫١٢٥  ١٠٫٤٦٨  ف)المتوسط المرجح لعدد األسهم المخفّضة ضمن برنامج خيارات األسهم (باآلال
  ------------------------  --------------------  

      المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة لغرض احتساب
  ٩٫٦٧٣٫٠٧٩  ١٠٫٩٠٢٫٥٨٥  ربحية السهم المخفضة (باآلالف)   
  ===========  ==========  

  ٠ ،٩١  ١ ،٠٦  ربحية السهم المخفّضة (بالدرهم)
  =======  =======  

  
   



  

١٣٨  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  األطراف ذات العالقة  ٤٢
  

  تعريف األطراف ذات العالقة
  

الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير  السيطرة علىذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على  أطراف أنها تعتبر األطراف
التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين األساسيين وأعضاء مجلس هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية أو 

اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بالمجموعة. يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة 
م إدارة المجموعة باعتماد شروط هذه الذين يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة. تقو

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة، ويتم تنفيذها وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
اإلدارة العليا   

والشركات 
  التابعة لها

  
  المساهمين
  اإلجمالي  اإلجمالي  الرئيسيين

  
  
  ألف درهم  ألف درهم  رهمألف د  ألف درهم  

  
  :في تاريخ التقريرفيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة 

  
  ١٢٫٨٧٥٫٨٧٥  ١٣٫٠٥٧٫٣٠٤  ١١٫٠٠٣٫٠٠٨  ٢٫٠٥٤٫٢٩٦  موجودات مالية

  ===========  ==========  ===========  ===========  
  ١٦٫٦٦٤٫٠٧٢  ١٦٫٧٩٧٫١١٢  ٧٫٠٢٦٫٩٩٥  ٩٫٧٧٠٫١١٧  مطلوبات مالية

  ===========  ==========  ===========  ===========  
  ١٣٫٣٩٢٫٨٩٨  ٢١٫٥٢٦٫٦٢٧  ١٩٫٦٨٦٫٧٢٦  ١٫٨٣٩٫٩٠١  مطلوبات محتملة

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

  فيما يلي المعامالت المبرمة خالل السنة مع األطراف ذات العالقة:
  

                                               ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ٣٠١٫٣٨٨  ٤٩٠٫٢٧٣  ٣٩٨٫٤١٠  ٩١٫٨٦٣  إيرادات الفائدة

  ========  ========  ========  ========  
  ٢٢٤٫٧٩٩  ٥٤٤٫٤٢٠  ١٣٧٫٩٠١  ٤٠٦٫٥١٩  مصروفات الفائدة

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

   



  

١٣٩  

  

  (تابع)لية الموحدة إيضاحات حول البيانات الما
  

  دمج األعمال  ٤٣
  

دمج البنكين. تم تنفيذ  ىاألول ش.م.ع عل الخليج، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك ٢٠١٦ديسمبر  ٧في 
سهم من أسهم بنك أبوظبي الوطني لكل سهم من  ١٫٢٥٤عملية الدمج من خالل معاملة مقايضة أسهم بمعدل تبادل بواقع 

  ليج األول.  تم احتساب عملية الدمج كعملية استحواذ عكسي.أسهم بنك الخ
  

مليون  ٥٫٦٤٣تم شطب أسهم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية، وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار 
من أسهم  ٪٥٢ حوالي سهم جديد لمساهمي بنك الخليج األول. بعد إتمام عملية الدمج، يمتلك مساهمي بنك الخليج األول

  .٪٤٨ حوالي البنك المدمج، بينما يمتلك مساهمي بنك أبوظبي الوطني
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "دمج األعمال". يقتضي المعيار  ٣تم احتساب عملية الدمج وفقاً للمعيار رقم 
في أي عملية من عمليات دمج األعمال وأن يتم  ذر المالية أن يتم تحديد المستحومن المعايير الدولية إلعداد التقاري ٣رقم 

تطبيق المبادئ المحاسبية لالستحواذ. تم تحديد بنك الخليج األول في هذه المعاملة على أنه "المستحوذ من الناحية 
ألول االمحاسبية". تم استخدام مبادئ االستحواذ العكسي لبيان أثر االستحواذ على بنك أبوظبي الوطني من قبل بنك الخليج 

  .٢٠١٧أبريل  ١اعتباراً من 
  

تم تنفيذ الدمج بغرض إنشاء بنك جديد ذي قوة مالية وخبرات وشبكة عمل عالمية لدعم النمو في اقتصاد دولة اإلمارات 
  العربية المتحدة وتكوين عالقات أعمال دولية.

  
  ثمن الشراء  .أ

  
 ١٢ .٩٠أسهم بنك الخليج األول عند اإلغالق بقيمة مليون درهم على أساس سعر  ٥٣٫٥٧٢تم تحديد ثمن الشراء بمبلغ 

  .٢٠١٧مارس  ٣٠درهم للسهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية بتاريخ 
  

  تم احتساب الثمن على النحو التالي:
  
    
    
    

  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  أسهم بنك الخليج األول القائمة (ألف وحدة)
  ٪٥٢ .٠١  لمجموعةمقسمة على: نسبة ملكية مساهمي بنك الخليج األول في ا

  ٨٫٦٥٢٫٨٨١  إجمالي عدد أسهم المجموعة (ألف وحدة)
  ============  

  ٪٤٧ ،٩٩  مضروبة في: نسبة ملكية مساهمي بنك أبوظبي الوطني في المجموعة
  ٤٫١٥٢٫٨٨١  عدد األسهم المصدرة من قبل بنك الخليج األول لمساهمي بنك أبوظبي الوطني (ألف وحدة)

  ============  
  ١٢  .٩٠  وبة في: سعر سهم بنك الخليج األول في تاريخ المعاملةمضر

  ٥٣٫٥٧٢٫١٦٧  إجمالي الثمن (ألف درهم)
    ==============  

  
  الدمج المرتبطة بعمليةالتكاليف  .ب
  

فيما يتعلق باألتعاب  )درهم مليون ٤٧٣: ٢٠١٧( مليون درهم ٢٩٥تكبدت المجموعة تكاليف مرتبطة بعملية الدمج بمبلغ 
. تم إدراج هذه التكاليف ضمن "المصروفات الفحص النافي للجهالةستشارية والرسوم القانونية الخارجية وتكاليف اال

  .الموحد األرباح أو الخسائرالعمومية واإلدارية ومصرفات التشغيل األخرى" في بيان 
  
  
  
 
  
  
  



  

١٤٠  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)دمج األعمال   ٤٣
  

  الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة  .ج
  

  :في تاريخ االستحواذكما لموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة قيمة العادلة ليقدم الجدول أدناه ملخصاً لل
  

  ٢٠١٧ مارس ٣١  
  ألف درهم  

    الموجودات
  ١١٢٫٨١٩٫٦١٩  النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية

  ١٦٫٠٧٧٫٦٥٩  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٩٫٣٥٦٫٨٩٦  من البنوك والمؤسسات الماليةمبالغ مستحقة 

  ١٧٫٨٧٦٫٣٧٢  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي
  ٩٫٢٩٠٫٠٧٧  األدوات المالية المشتقة

  ٢٠٧٫٨٠٧٫٢٦٩  القروض والسلفيات
  ٤٧٫١٠٥٫٧١٦  متاجرة لغير أغراض الاالستثمارات 

  ٨٫٩١٧٫١٣٤  الموجودات األخرى
  ٤٥٫١٠٦  العقارات االستثمارية
  ١٫٨٤١٫٣٠٨  الممتلكات والمعدات

  ١٫٦٠٤٫٧١٦  عالقات العمالء -غير الملموسة  الموجودات
  ٥٨٣٫٣٣٥  الودائع األساسية -غير الملموسة  الموجودات
  ٣٦٨٫٧٠٠  رخصةال -غير الملموسة  الموجودات

  --------------------------------------  
  ٤٣٣٫٦٩٣٫٩٠٧  إجمالي الموجودات

  ==================  
    المطلوبات

  ٤٠٫٩٨٣٫٨٥٩  إلى البنوك والمؤسسات المالية مبالغ مستحقة
  ٦٫٦٠٠٫١٨٧  اتفاقيات إعادة الشراء

  ١١٫٩٧٦٫٦٣٤  األوراق التجارية
  ١١٫٧٢٧٫٦١٣  األدوات المالية المشتقة

  ٢٧٢٫٩٩٤٫٨٨٥  أخرىالعمالء وودائع  حسابات
  ٣١٫٣٠٨٫٥٩١  قروض ألجل

  ١٤٫٣٩٩٫٣٠٥  أخرىمطلوبات 
  -------------------------------------  
  ٣٨٩٫٩٩١٫٠٧٤  

  ٣٦٥٫٢٣٤  السندات الثانوية
  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  من رأس المال األولسندات الشق 

  ٢٣٥٫٧٩٨  برنامج خيارات األسهم
  ١٠٨٫٢٦٥  حقوق الملكية ضمن –السندات القابلة للتحويل 

  ---------------------------  
  ٣٩٧٫٤٥٥٫١٢١  إجمالي المطلوبات

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

  ٣٦٫٢٣٨٫٧٨٦ لكيةحقوق المحاملي إلى  كما في تاريخ االستحواذ المنسوبصافي موجودات بنك أبوظبي الوطني 
  ================  

   



  

١٤١  

  

  (تابع)ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
  

  (تابع)دمج األعمال   ٤٣
  
  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة  .د

  
مارس  ٣١المجموعة القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة ببنك أبوظبي الوطني كما في  افترضت

  تة على النحو التالي:بقيمة مساوية للقيمة العادلة ألغراض احتساب الشهرة التجارية المؤق ٢٠١٦
  
  ألف درهم  
    

  ٥٣٫٥٧٢٫١٦٧  إجمالي الثمن
 )٣٦٫٢٣٨٫٧٨٦(  صافي قيمة موجودات بنك أبوظبي الوطني

  ---------------------------  
  ١٧٫٣٣٣٫٣٨١  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

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

لبنود تغطي اعشر شهراً من تاريخ االستحواذ و يء في غضون اثنشراالسعر لالمجموعة من عملية تخصيص شاملة  انتهت
  :التالية

  
 عالقات العمالء األخرى؛الرخصة والودائع الرئيسية و بما فيهاتقييم الموجودات غير الملموسة  -
 تقييم العقارات والمعدات؛ -
 و بها؛الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية األخرى المعترف  تقييم على تعديالتال -
 مبدئية على القيمة العادلة للقروض والسلفيات.التعديالت ال -

  
  بنك أبوظبي الوطني في المجموعة.  دمجمن  المتوقع تحقيقه بالوفوراترئيسية تتعلق الشهرة التجارية بصورة 

 
  التأثير على نتائج المجموعة  هـ

  
مليون  ١٩٫٥٣٣رباح الموحدة ما قيمته األ و ةلتشغيليابلغت اإليرادات ل، ٢٠١٧يناير  ١تم االستحواذ بتاريخ  قد لو كان
   .٢٠١٧ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠١٧يناير  ١ من فترةلل على التوالي بناء على تقديرات اإلدارة مليون درهم ١٠٫٩١٥ ودرهم 

  
  التغير في السياسة المحاسبية  ٤٤

  
نات المالية البيا وقاما بإعدادجالت محاسبية قبل دمج بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني، احتفظ كٍل من البنكين بس

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتزما  ً علىحرصمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  بقوانينوفقا  ا
  ، قام كل بنك بوضع السياسات المحاسبية الخاصة به.بالقوانين االلتزام

  
وظبي األول في أعمال مواءمة هذه السياسات المحاسبية بغرض تحديد مجموعة عملية الدمج، شرعت إدارة بنك أب عقب

مشتركة من السياسات المحاسبية التي سيتم اتباعها من قبل بنك أبوظبي األول. فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية 
  الثالثة التي تمت موائمتها:

  
 درجات تصنيف مخاطر العمالء لدى بنك أبوظبي الوطني بين مواءمة تحقيق التم  - درجات التصنيفبين مواءمة ال

نك من قبل ب تطبيقهاوبنك الخليج األول بغرض إنشاء مجموعة واحدة من تصنيفات مخاطر االئتمان التي سيتم 
 أبوظبي األول. يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المواءمة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مالية متوافقة

أكثر. لم يتم استخدام أي معلومات جديدة في تحديد درجات التصنيف المعدلة والتعديالت المحتسبة  وق بها بدرجةوموث
  مواءمة.هذه النتيجة 

   



  

١٤٢  

  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (تابع)التغير في السياسة المحاسبية   ٤٤
  

 ياطيات بتعديالت القيمة العادلة، مثل احت المتعلقةسياسات المحاسبية البين مواءمة  تحقيق تم – تعديالت القيمة العادلة
. تُجيز المعايير المحاسبية للمنشآت استخدام خيار اتفاقيات التسعير أو على مستوى البنك المدمج ،العرض والطلب

لتسعير أكد من أن اتفاقيات اعملية لتحديد القيمة العادلة لألدوات. قام البنك بمواءمة تعديالت القيمة العادلة للت بدائل
  األوراق المالية المحتفظ بها. بيعة أكثر موثوقية لسعر يالمستخدمة من قبل المجموعة توفر قيمة تقريب

  

 السياسات المحاسبية المجمعة للبنك بغرض تحديد  بين مواءمةتحقيق القامت المجموعة ب - االعتراف بإيرادات الرسوم
ً المعترف بها  الرسوم القروض والسلفيات والمنتجات المالية األخرى  أعمار التي يتم إطفاؤها على مدى أو مقدما

  المقدمة من قبل البنك.
  

  زة.ألرباح المحتجل االفتتاحي الرصيد بأثر رجعي من خالل تعديل المحاسبية السياساتفي  التغيراتتم احتساب 
  

  أنشطة الحفظ األمين  ٤٥
  

تتم إدارتها على سبيل األمانة أو بصفة الحفظ األمين عن  مليون درهم ٧٫٦٦٧،٩١المجموعة بموجودات بقيمة  احتفظت
. باإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات )مليون درهم ٧٫٧٨٢٫٨٥: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١عمالئها كما في 

  الحفظ األمين لبعض عمالئها.
  

و على سبيل األمانة ضمن البيانات المالية الموحدة ال يتم إدراج الموجودات المعنية المحتفظ بها بصفة الحفظ األمين أ
  للمجموعة.

  
  ذات األغراض الخاصة منشآتال  ٤٦

  
قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأهداف محددة لكي تقوم بمزاولة أنشطة إدارة األموال واالستثمار 

دارتها هذه الشركات ذات األغراض الخاصة ال تخضع باإلنابة عن العمالء. إن حقوق الملكية واالستثمارات التي تقوم بإ
لسيطرة المجموعة، وبالتالي ال تنتفع المجموعة من عملياتها بخالف إيرادات العموالت والرسوم. إضافة إلى ذلك، ال تقدم 

دات جوالمجموعة أي ضمانات وال تتحمل مسؤولية أي مطلوبات مستحقة على هذه الشركات. نتيجة لذلك، لم يتم إدراج مو
ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة. فيما يلي تفاصيل 

  الشركات ذات األغراض الخاصة:

    
  

  بلد
  

  نسبة الملكية
  ٢٠١٨  التأسيس  األنشطة  االسم القانوني

        

  ٪١٠٠  جمهورية أيرلندا  شركة استثمار  وان شير بي ال سي
  ٪٥٨  جزر كايمان  إدارة الصناديق  )١قوق الملكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني (ح

  ٪١٠٠  جزر كايمان  إدارة الصناديق   بنك أبوظبي الوطني (كايمان) المحدود
  

  أرقام المقارنة  ٤٧
  

أرقام المقارنة  ، تمت إعادة تصنيف بعض٤٤في اإليضاح رقم  ةباإلضافة إلى تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية الوارد
  في هذه البيانات المالية الموحدة. ةالعرض المتبعطريقة ضت الضرورة لتتوافق مع تقاحيثما 

  
  إفصاحات أخرى   ٤٨

  
مضمون  التعرض. هذا مليون درهم ٨١ مبلغ ٢٠١٨ ديسمبر ٣١أبراج القابضة كما في فيما يتعلق بمجموعة ال تعرض بلغ

القابضة  بيرفكتوصندوق البنية التحتية ونمو رأس المال و ٤لألسهم الخاصة صندوق أبراج بموجب حقوق في بالكامل 
  المحدودة.
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