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  البيانات المالية الموحدة
  
  

  الصفحة  المحتويات
  

  ١  الفھرس
  
  ٣ - ٢  ير مدققي الحسابات المستقلينتقر
  

  ٤  بيان المركز المالي الموحد
  

  ٥  الموحد الخسائر أو رباحاألبيان 
  

  ٦  الموحد  األخرى الشاملة اإليراداتبيان 
  

  ٧  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  

  ٨  بيان التدفقات النقدية الموحد
  

  ٩٤ - ٩  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  
  
  
  

  
  









  

٥
  

  الموحـد األرباح أو الخسائربيان 
  ديسمبـر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٨٫٦٣٤٫٦١٢  ٨٫٩٦٥٫١٢٩  ٢٦  ايرادات الفوائد
  )١٫٩٣٥٫٦٤٩(  )٢٫٠٢١٫٠٤٤(  ٢٧  مصروفات الفوائد

    ------------------------  ------------------------  
  ٦٫٦٩٨٫٩٦٣  ٦٫٩٤٤٫٠٨٥    ايرادات الفوائدصافي 

    ------------------------  ------------------------  
  ٣٣٦٫٨٩٢  ٣٨٥٫٦٢٥  ٢٨  إيرادات عقود التمويل اإلسالمي

  )١٧٫٨٣٧(  )٢٢٫٦٣٢(  ٢٩  حصة المودعين من األرباح
    ------------------------  ------------------------  

  ٣١٩٫٠٥٥  ٣٦٢٫٩٩٣    صافي اإليرادات من عقود التمويل اإلسالمي
    ------------------------  ------------------------  

  ٧٫٠١٨٫٠١٨  ٧٫٣٠٧٫٠٧٨   اإلسالمي التمويل عقودو الفوائد إيرادات صافي
        

  ٣٫٠٠٢٫٥٢٠  ٢٫٩٩٤٫٥٤٨    إيرادات رسوم وعموالت
  )٦٩١٫٩٢٨(  )٨٨٨٫٣٠٦(    مصروفات رسوم وعموالت

    ------------------------  ------------------------  
  ٢٫٣١٠٫٥٩٢  ٢٫١٠٦٫٢٤٢  ٣٠  صافي إيرادات رسوم وعموالت

    ------------------------  ------------------------  
  ١٩٦٫٠٨٥  ٨١٧٫٥٨٧  ٣١  صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية

  ٧٦٤٫٤٠٢  ٢٥٤٫١٨٩  ٣٢  والمشتقات ستثماراتاإلأرباح صافي 
  ١٢٥٫٦٢٠  ٧٠٫٧٥٤  ٣٣  اإليرادات التشغيلية األخرى

    ------------------------  ------------------------  
   ١٫٠٨٦٫١٠٧  ١٫١٤٢٫٥٣٠  
    ------------------------  ------------------------  

  ١٠٫٤١٤٫٧١٧  ١٠٫٥٥٥٫٨٥٠    إيرادات التشغيل
        

      مصروفات عمومية وإدارية
  )٣٫٦٩٦٫٠٣٣(  )٤٫٠٨٢٫٩١٩(  ٣٤  ومصروفات تشغيلية أخرى   
   ------------------------  ------------------------  

        األرباح قبل صافي مخصص 
  ٦٫٧١٨٫٦٨٤  ٦٫٤٧٢٫٩٣١   انخفاض القيمة والضرائب   
        

  )٨٦٨٫١٢٧(  )٩٤٢٫٩٧١(  ٣٥  صافي مخصص انخفاض القيمة 
    ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٨٥٠٫٥٥٧  ٥٫٥٢٩٫٩٦٠    األرباح قبل الضرائب
        

  )٢٧١٫٦٨٨(  )٢٩٨٫١٤٣(  ٣٦  مصاريف ضرائب الدخل الخارجية
    ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ٥٫٢٣١٫٨١٧    صافي أرباح السنة
    ===========  ===========  

  ١ ،٠٤  ٠ ،٩٧  ٤٢  ربحية السھم األساسية (درھم)
    =====  =====  

  ١ ،٠٢  ٠ ،٩٥  ٤٢  ربحية السھم المخفضة (درھم)
    ===== =====  

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٤٥إلى  ١ رقمتشّكل اإليضاحات من 

  .٣و  ٢ تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح



  

٦
  

  الموحد األخرى الشاملة اإليراداتبيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٤٥إلى  ١ رقمتشّكل اإليضاحات من 

  .٣ و ٢ تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح
  

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ٥٫٢٣١٫٨١٧    صافي أرباح السنة
    ------------------------  ------------------------  
        

        إيرادات شاملة أخرى
        

   احرببنود قد يتم إعادة تصنيفھا الحقاً ضمن بيان األ
  أو الخسائر الموحد  

      

        
  جنبية العمالت األ صرففروق 

  للعمليات الخارجية  
  
  

  
)٢٠٫٧٣٦(  

  
)٢٢٫٧٣٠(  

        
        :النقدية التدفقات تحوطات

  )٤٢٫٥٨٤(  )٣٨٫٢٣٧(  ٢٣  ء الفعال من تحوطات التدفقات النقديةالجز  
        

        القيمة العادلة: إحتياطي
  ٣٨٠٫٣١٥  ١٧٫٠١٣  ٢٣  صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة  
  صافي المبلغ المتراكم المحول إلى األرباح   
  الخسائر أو  

  
٢٣  

  
)٦٣٥٫٦٤٥(  

  
)٨٣٥٫٨٥٢(  

        
  دة تصنيفھا ضمن بيانبنود لن يتم إعا

  األرباح أو الخسائر الموحد  
      

  
  

        
  )٧٫٧٠٧(  )٥٫٠٣٣(     المكافآت المحددة إلتزامقياس  إعادة

    ------------------------  ------------------------  
  )٥٢٨٫٥٥٨(  )٦٨٢٫٦٣٨(    خرى للسنةاألشاملة اليرادات اإل
    ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٠٥٠٫٣١١  ٤٫٥٤٩٫١٧٩   إجمالي الدخل الشامل للسنة
    ===========  ===========  



   

٧
  

  

    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
                  ديسمبـر  ٣١للسنة المنتھية في 

    أرباحسندات قابلة للتحويل   احتياطي تحويل   احتياطي  برنامج خيارات   سندات الشق   االحتياطي  حتياطياإل  حتياطياإل   عالوة    
  اإلجمالي  محتجزة  بند حقوق الملكية  العمالت األجنبية  القيمة العادلة  األسھم  األول الرأسمالية   العام  الخاص  القانوني  إصدار  رأس المال  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  
                          
  ٣٤٫٦٧١٫٣٩١  ٥٫٧٨٩٫٦٢٦  ١٠٨٫٢٦٥  )٨٩٫٤١٣(  ٨٢٣٫٠٥٣  ١٠٧٫٦٨٢  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٢٠٢٫٥٤٤  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ١٤٣٫٦٠٨  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠   ٢٠١٤ يناير ١رصيد كما في ال

  ٥٫٠٥٠٫٣١١  ٥٫٥٧١٫١٦٢  -  )٢٢٫٧٣٠(  )٤٩٨٫١٢١(  -  -  -  -  -  -  -  لسنةل الشامل الدخل إجمالي
                          المجموعة مالك مع المعامالت

  )١٨٫٠٧٧(  )١٨٫٠٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة
  ١١٦٫٣٥٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٠١٫٨٦٥  ١٤٫٤٩٠  أسھم إصدار
  -  -  -  -  -  -  -  ٢٫٣٤٤  -  -  -  )٢٫٣٤٤(  خزينة أسھم

  -  -  -  -  -  -  -  )٤٣٠٫٥٥٦(  -  -  -  ٤٣٠٫٥٥٦  )٢٣(إيضاح أسھم منحة مصدرة 
     ٢٠١٤مدفوعة عن عام  حتوزيعات أربا

  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٣(إيضاح   

  -  )٢٫٤٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  -  -  -  -  )٢٣(إيضاح عام الحتياطي االالتحويل إلى 
  ٤٣٫٧٤٥  -  -  -  -  ٤٣٫٧٤٥  -  -  -  -  -  -  )٢٥يضاح إ(خيارات األسھم مقدمة للموظفين 
  مدفوعات على سندات الشق األول

  )١٨٧٫٤٩٥(  )١٨٧٫٤٩٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٤(إيضاح الية الرأسم  

  -  )٤٣٠٫٥٥٦(  -  -  -  -  -  -  ٢١٥٫٢٧٨  ٢١٥٫٢٧٨  -  -  )٢٣(إيضاح التحويل إلى احتياطي قانوني/خاص 
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  ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  ٦٫٦١١٫٨١٢  ١٠٨٫٢٦٥  )١١٢٫١٤٣(  ٣٢٤٫٩٣٢  ١٥١٫٤٢٧  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٫١٧٤٫٣٣٢  ٢٫٣٦٨٫٠٥٦  ٢٫٣٦٨٫٠٥٦  ٢٤٥٫٤٧٣  ٤٫٧٢٣٫١٧٢   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
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  ٤٫٥٤٩٫١٧٩  ٥٫٢٢٦٫٧٨٤  -  )٢٠٫٧٣٦(  )٦٥٦٫٨٦٩(  -  -  -  -  -  -  -  لسنةل الشامل الدخل إجمالي

                          المجموعة مالك مع المعامالت

  )١٠٫٢٥٥(  )١٠٫٢٥٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة
  ٢٢٫٧٤٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٩٫٧٧٢  ٢٫٩٧٦   ممارسة أسھم خيارات
  -  -  -  -  -  -  -  ١٫١١٩  -  -  -  )١٫١١٩(  الخزينة أسھم تسوية

  -  -  -  -  -  -  -  )٤٧٣٫٦١١(  -  -  -  ٤٧٣٫٦١١  )٢٣(إيضاح أسھم منحة مصدرة 
   ٢٠١٤مدفوعة عن عام  حتوزيعات أربا

  )١٫٨٨٩٫٩٧١(  )١٫٨٨٩٫٩٧١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٣(إيضاح   

  -  )٢٫٤٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  -  -  -  -  )٢٣(إيضاح التحويل إلى احتياطي عام 
  ٣٨٫٨٠٥  -  -  -  -  ٣٨٫٨٠٥  -  -  -  -  -  -  )٢٥يضاح إ(خيارات األسھم مقدمة للموظفين 

  على سندات الشق األول إصدار
  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  -  -  -  -  -   ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  -  -  -  -  -  )٢٤(إيضاح الرأسمالية   

  إصدار على سندات الشق األول تكاليف
  )٨٫٧٩٨(  -  -  -  -  -  -  )٨٫٧٩٨(  -  -  -  -  الرأسمالية   

  مدفوعات على سندات الشق األول
  )٢٠١٫١٨٧(  )٢٠١٫١٨٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٤(إيضاح الرأسمالية   

  -  )٤٧٣٫٦١٠(  -  -  -  -  -  -  ٢٣٦٫٨٠٥  ٢٣٦٫٨٠٥  -  -  )٢٣(إيضاح قانوني/الخاص الحتياطي لالتحويل 
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  ٤٣٫٢١٨٫٦٥٣  ٦٫٨٦٣٫٥٧٣  ١٠٨٫٢٦٥  )١٣٢٫٨٧٩(  )٣٣١٫٩٣٧(  ١٩٠٫٢٣٢  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  ١٩٫٠٩٣٫٠٤٢  ٢٫٦٠٤٫٨٦١  ٢٫٦٠٤٫٨٦١  ٢٦٥٫٢٤٥  ٥٫١٩٨٫٦٤٠   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
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  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٤٥إلى  ١ رقمتشّكل اإليضاحات من 

.٣و  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 



   

٨
  

  
  يان التدفقات النقدية الموحدب

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 
  

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٤٥إلى  ١ رقمّكل اإليضاحات من تش

  .٣و  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 

    ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضـاح  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٥٫٨٥٠٫٥٥٧  ٥٫٥٢٩٫٩٦٠   األرباح قبل الضرائب

        تعديالت لـ:
  ٢٢٣٫٠٢٤  ٢٣٠٫٩٥٩  ٣٤  ستھالكاال

  ٥٢٫٧٦٢  ٨٢٫٧٥٦    متراكمةفوائد 
  )٨٣٥٫٨٥٢(  )٦٣٥٫٦٤٥(  ٣٢  المتاجرة غرض لغير استثمارات بيع من أرباح
  -  ١٤٨  ٢٢  ثانوية سنداتمن إعادة شراء  خسائر
  )٥٦٫٣٥٣( -  ٣٣  استثمارية عقارات بيع من أرباح
  ١٫٣٤٨٫٦٥٥  ١٫٣٦٣٫٤١٢  ٣٥  القيمة  إنخفاضمخصصات  صافي

  )٣٩٤٫٠٠٩(  )٤٦٢٫٧٥٠(   تسويات تحويل العمالت األجنبية
  ٤٣٫٧٤٥  ٣٨٫٨٠٥    برنامج خيارات األسھم

    --------------------------------  ------------------------------  
    ٦٫٢٣٢٫٥٢٩  ٦٫١٤٧٫٦٤٥  

  )١٢٫٧٧٩٫٧٦٩(  ٣٫١٣٤٫٥١٣    سائر و الخأالتغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  فلمركزية والمصاررصدة لدى المصارف االتغير في األ

  المالية والمؤسسات   
    

١٢٤٫٧٣٢  
  

٦٫٢١٥٫٦٢٥  
  ٣٫٠٨٧٫٨٢٢  ٢٫٥١٤٫١٩١   التغيرفي عقود إعادة الشراء العكسية

  )١١٫٩٧٠٫٢٩٤(  )١٣٫٠٠٤٫١٥٠(   التغير في القروض والسلفيات
  )١٫٤٣٦٫٨٢٠(  )٤٫١٦٨٫٦٨٩(   التغير في الموجودات األخرى

  ٩١٩٫١٢٢  ٦٫١٢٨٫٧١١    سسات الماليةالتغير في األرصدة للمصارف والمؤ
  ١٢٫٥٢٣٫٧٩٦  ١٦٫٦٧٤٫٧٣٥   التغير في عقود إعادة الشراء

  ٣٢٫٠٨٤٫٧٧٧  )٩٫٣٧٣٫٧٠١(   العمالء والودئع األخرى حساباتالتغير في 
  ٢٫٣٧٧٫٩٣٧  )٨١٠٫١٤٧(    المشتقة المالية األدوات في التغير

  ٣٫٦٣٦٫٨٢٨  ٤٫١١١٫١٦٣   التغير في المطلوبات األخرى
    --------------------------------  ------------------------------  
   ٤٠٫٨٩١٫٥٥٣  ١١٫٤٧٩٫٠٠٣  

  )٢٥٢٫٣٩٩(  )٢٩٥٫٤٩٩(    ضرائب دخل خارجية مسددة، صافية من المستردات
    --------------------------------  ------------------------------  

  ٤٠٫٦٣٩٫١٥٤  ١١٫١٨٣٫٥٠٤    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    --------------------------------  ------------------------------  

       ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل
  )٧٥٫٩١١٫٤٦٧(  )٥١٫١٨٦٫٧٩٤(    ستثمارات لغير غرض المتاجرةاشراء 

  ٥٩٫٦٤٤٫٧١٨  ٥٤٫٩٠٢٫٧٧٨    لغير غرض المتاجرة  إستثماراتمتحصالت بيع / استحقاق 
  ١٦٥٫٧٨٥ -    استثمارية عقارات بيع من متحصالت

  )٢٧٩٫٢١٠(  )٣٩٥٫٨٠٠(    ستبعاداتشراء ممتلكات ومعدات، صافية من اإل
    --------------------------------  ------------------------------  

  )١٦٫٣٨٠٫١٧٤(  ٣٫٣٢٠٫١٨٤  األنشطة االستثمارية)المستخدم في/(الناتج منصافي النقد 
    --------------------------------  ------------------------------  

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١١٦٫٣٥٥  ٢٢٫٧٤٨  ٢٥  األسھم خيارات برنامج ضمن أسھم إصدار من المتحصالت

  )١٫٢٦٧٫٨٣٩(  ٣٫٢٣٦٫٤٢١    صافي حركة أوراق يورو تجارية
  ١٫٣٣٠٫٤٤١  ٥٫٧٩٨٫٧٥٧    ر قروض ألجلإصدا

  )٤٫٨٩٦٫٧٩١(  )٣٫٢٧٩٫٤٦٤(    سداد قروض ألجل
  -  ٢٫٧٤٥٫٩٥٢  ٢٤  المتحصالت من سندات الشق األول الرأسمالية المصدرة صافي

  -  )١٢٤٫٩٣٨(    إعادة شراء سندات ثانوية
  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  )١٫٨٨٩٫٩٧١( ٢٣  مدفوعةالرباح األتوزيعات 

  )١٨٧٫٤٩٥(  )٢٠١٫١٨٧(  ٢٤  شق األول الرأسماليةمدفوعات على سندات ال
    --------------------------------  ------------------------------  

  )٦٫٦١٨٫١٧٧(  ٦٫٣٠٨٫٣١٨  األنشطة التمويلية)المستخدم في/(الناتج من صافي النقد
    --------------------------------  ------------------------------  
        

  ١٧٫٦٤٠٫٨٠٣  ٢٠٫٨١٢٫٠٠٦    صافي الزيادة في النقد وما يعادله
  ٣٦٫٤٨٦٫١٢٣  ٥٤٫١٢٦٫٩٢٦    يناير ١النقد وما يعادله في 

    --------------------------------  ------------------------------  
  ٥٤٫١٢٦٫٩٢٦  ٧٤٫٩٣٨٫٩٣٢  ٣٧  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله  في 

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



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٩
  

  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

  
بمسؤولية محدودة وھو مسجل كشركة  ١٩٦٨م تأسيس بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع. ("البنك") في أبوظبي سنة ت

(وتـعديالته) الخاص  ١٩٨٤) لسنة ٨العربية المتحدة رقم ( ماراتتحادي لدولة اإلمساھمة عامة بموجب القانون اإل
  بالشركات التجارية.

  
العربية المتحدة. تتضمن البيانات المالية الموحدة كما في  ماراتة اإلدول ،أبوظبي ،٤إن العنوان المسجل ھو ص.ب. 

ـ "المجموعة") ٢٠١٥ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في  وتعمل المجموعة . البنك وشركاته التابعة (يشار إليھم مجتمعين ب
 ةرفية الخاصبشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المص

 ةالمحلية. تباشر المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا سالمياإل المصرفية األنشطةو اإلدارية الخدماتو يةستثماراإلو
 ،عمان ،افرنس ،مصر ،البحرين ،العربية المتحدة ماراتمكاتبھا التمثيلية في دولة اإلو األجنبية وشركاتھا التابعةو

 ،لبنان ،نداألر الھند، ،ھونج كونج ،سويسرا ،المملكة المتحدة ،ليبيا ،السودانالبرازيل، جزر الكيمان،  ،الكويت
  والواليات المتحدة األمريكية. الصين ،ماليزيا

  
ة الصادرة عن لجنة سالميمتوافقة مع أحكام الشريعة اإل سالمياإلإن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصرفي 

  الرقابة الشرعية.
  

  )NBAD: مة سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمزقائ ضمن مدرجالبنك 
  

  حكومة أبوظبي.قبل  من، شركة مملوكة ستثمارھي مجلس أبوظبي لإل بنكإن الشركة األم لل
  

  .٢٠١٦ر يناي ٢٧البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  صدارإعتماد إتم 
  

  أساس اإلعداد   ٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  

ي تتضمن (التوفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية  ستمراريةاإلأساس مبدأ  علىد ھذه البيانات المالية الموحدة تم إعدا
المعايير المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية وكذلك التفسيرات الصادرة من قبل لجنة تفسيرات 

  العربية المتحدة. ماراتن السارية في دولة اإليانوالقومتطلبات الدولية)  المالية التقارير معايير
  
لشركات بشأن ا) ٢لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (الجديد االتحادي ، إصدار القانون ٢٠١٥ابريل  ١في  تم

تأكد ال نه بموجب األحكام االنتقالية للقانون الجديد، يتعين على الشركاتإ. ٢٠١٥يوليو  ١في تفعيل بتاريخ والتجارية 
بصدد تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف يلتزم به تماماً  كإن البن. ٢٠١٦يو نيو ٣٠بحلول بالقانون من االلتزام 

  الموعد المحدد لألحكام االنتقالية.قبل 
  

  أساس القياس  (ب)
  

   ستثناء ما يلي:إتم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ب
  
 ؛يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة  
  بالقيمة العادلة المشتقةيتم قياس األدوات المالية 
 ؛لعادلةات متاحة للبيع بالقيمة استثمارإغرض المتاجرة والمصنفة ك لغيرات المحتفظ بھا ستثماريتم قياس اإل  
  في  التغير حسب ،تحوطالمغطاة بموجب عقود كالمعترف بھا  المؤھلةدات والمطلوبات لموجوايتم تعديل قيمة

   ا؛القيم العادلة المنسوبة للمخاطر التي يتم تغطيتھ
  يتم قياس الموجودات غير المالية المستحوذة لتسوية القروض والسلفيات بقيمھا العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو

  ، أيھما أقل.لفياتوالس وضاتللقر الدفتريةالقيم 
  

    



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٠
  

  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

  العملة التشغيلية وعملة العرض  (ج)
  

ياس البنود . ويتم قيتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة، وھي العملة التشغيلية للبنك
المدرجة في البيانات المالية للشركات التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي 

  .درھم ألف أقرب إلى القيم جميع تقريب تمتعمل بھا. باستثناء ما تم اإلشارة إليه، 
  

  استخدام التقديرات واألحكام  (د)
  

ات التي تؤثر على تطبيق فتراضلبيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات وااليتطلب إعداد ا
السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية 

  عن ھذه التقديرات.
  

لتقديرات بالتعديالت التي تطرأ على ا عترافيتم اال. مستمر نحو على بھا المتعلقةات فتراضتتم مراجعة التقديرات واال
  . متأثرةي فترات مستقبلية أتلك التقديرات وفي  مراجعةالمحاسبية في الفترة التي يتم فيھا 

  
في تطبيق السياسات المحاسبية  الھامةالمعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقديرات واألحكام  وصف تم

  . ٥ رقم بااليضاح حدةالتي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية المو
  

  السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

 ،تم تطبيق السياسات المحاسبية المذكورة أدناه بصورة متسقة على جميع الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة
 سارية صبحتأالمعايير والتفسيرات الجديدة التي  باستثناء ،المجموعة شركاتتسقة من قبل كما تم تطبيقھا بصورة م

  خالل السنة. المفعول
  

  تطبيقھا تم التي الجديدةوالتفسيرات  المعايير
قھا عند ، وتم تطبيالسنة خالل ساريةھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات أصبحت 

  .أدناه مبينة التعديالت ھذه نإھذه البيانات المالية الموحدة.  إعداد
  

  ٢٠١٢ - ٢٠١٠ دورة الدولية المالية التقارير معايير على السنوية التحسينات )١(
  

  من معايير التقارير المالية الدولية: الدفع على أساس الحصة ٢رقم  المعيار
تمثل  التيو األمور المتعلقة بتعريفات األداء وشروط الخدمةالعديد من  ويوضح مستقبلي بأثر التعديل ھذا قتطبي يتم

  .االستحقاق شروط
  

  األعمال دمج: الدولية المالية التقارير معايير من ٣ رقم المعيار
جة الثمن المحتمل المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) النات ترتيبات أن ويوضح مستقبلي بأثر التعديل ھذا تطبيق يتم

 يارالمع نطاق ضمن تقع كانت أن سواء الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة قياسھا يتعينعمال عن دمج األ
  .ال أم ٣٩ رقم الدولي المحاسبي

  
  التشغيلية القطاعات: الدولية المالية التقارير معايير من ٨ رقم المعيار

 اإلدارة لقب من الموضوعة األحكامعن  إلفصاحاعلى المنشأة  يتعين هأن ويوضح رجعي بأثر التعديل ھذا تطبيق يتم
ً  متضمنة التجميع، معايير تطبيق عند  المستخدمة اديةاالقتص والسمات جمعھا تم التي التشغيلية للقطاعات موجزاً  وصفا

ع يتم رف كانإذا  فقط القطات"متماثلة". يتطلب اإلفصاح عن تسوية موجودات  القطاعات ھذه كانت إذا ما لتحديد
لالزمة لمطلوبات ا لإلفصاحات بالنسبة بالمثل وكذلكالقرارات التشغيلية الرئيسي،  صانعر بشأن التسوية إلى تقاري

  القطاعات.
  

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١١
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  (تابع) تطبيقھا تم التي الجديدةوالتفسيرات  معاييرال
  

  (تابع) ٢٠١٢- ٢٠١٠التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية دورة  )١(
  

  : الممتلكات واآلالت والمعدات ١٦المحاسبي الدولي رقم  المعيار
  الملموسة غير الموجودات: ٣٨ رقم الدولي المحاسبي والمعيار

لى البيانات إ بالرجوع األصل تقييم إعادة يتم قد أنه المعيارين كلي فيا التعديل بأثر رجعي ويوضح تطبيق ھذ يتم
مع القيمة السوقية أو بتحديد القيمة السوقية للقيمة  لألصلإجمالي القيمة الدفترية  تسوية طريق عن إماالملحوظة 

 اإلضافةبي تكون القيمة الناتجة مساوية للقيمة السوقية. وبالتال ،إجمالي القيمة الدفترية بالتناسب ووتسويةالدفترية 
 ھذا ينطبق الاالستھالك أو اإلطفاء المتراكم بالفرق بين القيمة اإلجمالية والقيمة الدفترية لألصل.  يتثلإلى ذلك، 
  .والمعدات للممتلكات بالنسبة التكلفة نموذج المجموعة تتبع حيث التعديل،

  

  عن األطراف ذات عالقة اإلفصاح: ٢٤رقم  المحاسبي الدولي المعيار
 عدتشركة اإلدارة (شركة تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسيين)  أن ويوضح رجعي بأثر التعديل ھذا تطبيق يتم

 شركةب تعينعن األطراف ذات عالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من أي منشأة تس لالفصاحاتطرفاً ذي عالقة طبقاً 
 نھاأ إذ بالمجموعة، صلة له ليس التعديل ھذا إن. اإلدارة لخدمات المتكبدة المصروفات عنإلفصاح با تقوم أنإدارة 

  .أخرى منشآت من إدارة خدمات أي تتلقى ال
  

  ٢٠١٣ – ٢٠١١السنوية على معايير التقارير المالية الدولية الدورة  التحسينات )٢(
  

 ھذه في األولى للمرة التعديالت ھذه بتطبيق المجموعة وقامت، ٢٠١٤ يوليو ١ من اعتباراً  التحسينات ھذه تسري
  . تتضمن ھذه التعديالت ما يلي:الموحدة المالية البيانات

  

  األعمال دمج: الدولية المالية التقارير معايير من ٣ رقم المعيار
من معايير التقارير  ٣بالنسبة الستثناءات النطاق في المعيار رقم  أنه ويوضح مستقبلي بأثر التعديل ھذا تطبيق يتم

من معايير  ٣المالية الدولية، الترتيبات المشتركة، ليس االئتالفات المشتركة فقط، تقع خارج نطاق المعيار رقم 
يبات المشتركة المالية للترت البياناتالتقارير المالية الدولية وتنطبق استثناء النطاق فقط على عمليات المحاسبة في 

  .التابعة وشركاتھا بالمجموعة صلة له ليس التعديل ھذا إنذاتھا. 
  

  القيمة العادلةقياس : الدولية لماليةا التقارير معايير من ١٣ رقم المعيار
من معايير التقارير المالية  ١٣في المعيار رقم  المحافظ استثناءاتتطبيق ھذا التعديل بأثر مستقبلي ويوضح أن  يتم

ً  تنطبق بل ،المالية والمطلوباتعلى الموجودات المالية ليس فقط يمكن أن تنطبق  الدولية  األخرى ودالعق على أيضا
  .٣٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار نطاق ضمن تقع التي

  

  االستثمارية العقارات :٤٠ رقم الدولي المحاسبي المعيار
الفرق بين العقار االستثماري  يوضح ٤٠ رقم الدولي المحاسبي عيارالم في الواردة المساندة الخدمات وصف إن

 ويوضح مستقبلي بأثر التعديل ھذا تطبيق يتمت واآلالت والمعدات). والعقار المستخدم من قبل المالك (أي الممتلكا
 المحاسبي المعيار في الوارد المساندة الخدمات وصف وليس الدولية، المالية التقارير معايير من ٣ رقم المعيار
  .أعمال دمج أو أصل شراء المعاملة كانت أن لتحديد استخدامه يتم الذي ھو، ٤٠ رقم الدولي

  

ھذه التعديالت المتطلبات المتعلقة  توضح: الموظفين تعويضات: ١٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار على تالتعديال )٣(
  .الخدمة فترات إلى بالخدمة والمرتبطة أخرى أطراف أو الموظفين منالمساھمات  نسببكيفية 

  
  .التعديالت ھذه تطبيق عند مادية بصورة المجموعة تتأثر ال
  

  أساس التوحيد  (أ)
  

ً نموذجالتوحيد حيث يضع  أساس علىمن معايير التقارير المالية الدولية  ١٠المعيار رقم  قيطب ً فردي ا رة للسيط ا
 أنب تعرف السيطرة أو المنشآت المنظمة. ذات األغراض الخاصة المنشآتبما فيھا  المنشآتينطبق على جميع 

ه حقوق  في عوائد متغيرة ناتجة من شراكته المستثمر يسيطر على الجھة المستثمر فيھا عندما يتعرض أو يكون ل
 مع الجھة المستثمر فيھا، ويكون قادراً على التأثير على ھذه العوائد من خالل سلطته على الجھة المستثمر فيھا. 



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٢
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)أساس التوحيد   (أ)
  

 يتوفر أنمن معايير التقارير المالية الدولية، يجب  ١٠بغرض تحقيق تعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم 
  ما يلي: للمستثمر

  
  يكون للمستثمر السلطة على الجھة المستثمر فيھا؛ )أ(

 
  يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق  في عوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجھة المستثمر فيھا؛  )ب(

 
م يطرة على الشركة المستثمر فيھا بغرض التأثير على حجيكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في الس  (ج)

  العائدات للمستثمر.
  

  الشركات التابعة  )١(
المجموعة على الشركات المستثمر بھا إذا استوفت  تسيطرت تخضع لسيطرة المجموعة. آإن الشركات التابعة ھي منش

ما إذا كان لديھا سيطرة، في  تحققلل التقييم ادةإع بإجراء المجموعة تقوم(أ).  ٣معايير السيطرة المبينة في اإليضاح 
في أحد عوامل السيطرة. يتضمن ھذا التقييم الظروف التي يمكن خاللھا تحقيق االحتفاظ بحقوق  تغيراتتطرأ  أنحالة 

 تويتم إدراج البيانات المالية للشركاوقائية والتي ينتج عنھا إمكانية سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بھا. 
 ھذهضـم ت ة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ انتھاء تلك السيطرة.حدالبيانات المالية المو ھذهالتابعة في 

  مبين أدناه: وھكما  البيانات المالية الموحدة للمجموعة كالً من البنك وشركاته التابعة

  
  

التصفية قيد ١  

  الملكية نسبة  األنشطة  بلد التأسيس  القانوني االسم
      ٢٠١٥  
ً(أبوظبي الوطني األمريكتين إن في  بنك   نكب سابقا
 أبوظبي الدولــي إن في)  

  
 كوراساو

  
  المصرفية األعمال

  
١٠٠٪  

  ٪١٠٠  المالية الوساطة  اإلمارات العربية المتحدة  شركة أبوظبي للخدمات المالية ذ.م.م.

  ٪١٠٠  التأجير  اإلمارات العربية المتحدة  شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.
  ٪١٠٠  العقارات إدارة  اإلمارات العربية المتحدة  شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ.

  شركة أمانات بنك أبوظبي الوطني  
  ١(جيرسي) المحدودة  

  
  جزر القناة

  
  الصناديق إدارة

  
١٠٠٪  

  البنك الخاص، بنك أبوظبي الوطني 
  (سويس) أس آيه  

  
  سويسرا

  
  المصرفية  األعمال

  
١٠٠٪  

  ٪١٠٠  اإلسالمي التمويل  اإلمارات العربية المتحدة  كة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي ش.م.خ.شر
  ٪١٠٠  التأجير  كونج ھونج  أمبل شاينا القابضة المحدودة
  ٪٩٦  المالية الوساطة  مصر  أبوظبي للوساطة المالية مصر

  ٪١٠٠  المصرفية األعمال  ماليزيا  بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرھاد
  بنك أبوظبي الوطني إلدارة االستثمارات 

  ١) ليمتدالعالمي المالي دبي مركز(  
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  الصناديق إدارة
  

١٠٠٪  
  بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسھم 

  المحدودللموظفين   
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  المالية واألوراق األسھم
  

١٠٠٪  
  ٪١٠٠  التأجير  فرنسا  نماجيال ١٠ اس اي اس

  بنك أبوظبي الوطني العالمي  صندوق
  ١المتعددة لالستراتيجيات  

  
  الكيمان جزر

  
  الصناديق إدارة

  
١٠٠٪  

  ٪١٠٠  تمثيلي مكتب  البرازيل  المحدود ريبريزنتاسويز الوطني أبوظبي بنك
  المالية لألسواق الوطني أبوظبي بنك
  المحدود(كيمان)   

  
  الكيمان جزر

  
  المصرفية لاألعما

  
١٠٠٪  



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٣
  

    
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  (تابع)أساس التوحيد   (أ)

  
  المنظمة المنشآت  )٢(

بحيث  المنشآت المنظمة تصميم تم. محددة مھمة ألداء المجموعة قبل من إنشاؤھاتم  تآمنش ھي المنظمة المنشآت
تضع المجموعة باالعتبار بعض  ،في تحديد من يسطر على المنشأة ال تكون حقوق التصويت ھي العامل المھيمن

األنشطة ذات الصلة في الشركة  توجيهھا والقدرة العملية على فيالعوامل منھا غرض وتصميم الشركة المستثمر 
  ا.ھفير المستثم الجھةھا وحجم التعرض للتغير في عائدات فيالمستثمر  الجھةھا وطبيعة عالقتھا مع فيالمستثمر 

  

. يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة تقوم بالسيطرة على صناديق ستثمارتعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق اال
عند تقييم السيطرة، تقوم المجموعة بمراجعة  ھذه على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية في الصندوق. ستثماراال

كوكيل أو موكل. في حالة  تعمل الصندوق، مدير بصفتھا ة،المجموعإذا كانت  ماكافة الوقائع والظروف لتحديد 
اعتبارھا كموكل، فإن المجموعة تقوم بالسيطرة على ھذه الصناديق وتقوم بتوحيدھا، وفي حالة أن كانت كوكيل فإن 

  المجموعة تقوم باحتسابھا كاستثمارات في الصناديق.
  

  :بإدارتھا قوملتي تا ستثماراال صناديق في المجموعة حصةيوضح الجدول أدناه 
  

  الحصة التي تملكھا المجموعة  الطبيعة والغرض  نظمةنوع الشركة الم
أتعاب من إدارة موجودات  تحصيل  استثمارصناديق 

  لصالح مستثمرين آخرين
ات في وحدات صادرة من قبل استثمار

  ألف درھم  ١٥٤٫٤٧٢الصندوق بمبلغ 
 ألف درھم) ٥٧٩٫٩٢٤: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(

  

  زميلة شركات في واالستثمارات المشتركة تيباتالتر  )٣(
التي تمارس المجموعة تأثيراً ھاماً عليھا. إن التأثير الھام ھو القدرة على  بھا المستثمر شركةالشركة الزميلة ھي ال

ة ركھا ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتبوالتشغيلية في الشركة المستثمر المشاركة في قرارات السياسة المالية 
ً  الزميلة الشركات في االستثمار احتساب يتم على تلك السياسات.   .الملكية حقوق احتساب لطريقة وفقا

  
 نم أكثر أو وطرف لمجموعةا تتمتع حيث ،ھو عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وأطراف أخرى الترتيب المشترك

مشتركة  عمليات عبارة عن المشترك رتيبالت يكون قد. تعاقدي اتفاق بموجبالسيطرة المشتركة ب األخرى األطراف
 الترتيب في كةمشتر بسيطرة تتمتع التي لألطراف يكونالعمليات المشتركة ترتيب مشترك  تمثلأو ائتالف مشترك. 

وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب. أما االئتالف  الموجوداتفي  المعنية ھموتسجيل حصص في حقوق بموجبه
التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق  لألطرفعن ترتيب مشترك يكون بموجبه  المشترك فھو عبارة

  وفقاً لطريقة احتساب حقوق الملكية. يتم احتسابه موجودات الترتيب، ومن ثم بصافي
  

  السيطرة انفقد  )٤(
  

وكذلك أي حصص االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة  بإيقافالسيطرة،  انعند فقدالمجموعة،  تقوم
أو عجز  اف بأي فائضغير مسيطرة عليھا والمكونات األخرى لحقوق الملكية المرتبطة بالشركة التابعة. ويتم االعتر

ة بأي حصة في الشركة التابع المجموعة. إذا احتفظت الموحد الخسائر أو األرباح بيانالسيطرة ضمن  ينتج عن فقد
  لقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.عندئٍذ قياس ھذه الحصة با يتمالسابقة، 

  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )٥(
  

كافة  كما يتم حذف. ات البنك وحقوق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيدستثمارال الدفتريةيتم حذف القيم 
المعامالت البينية  الناتجة عناألرصدة البينية الھامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة 

ة يتم حذف الخسائر غير المحقق .)األجنبية بالعمالت المعامالت خسائر أو أرباحللمجموعة عند التوحيد (باستثناء 
  .القيمة انخفاض على دليل عنده يتوفر ال الذي المدىبنفس الطريقة المتبعة لألرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى 

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٤
  

  
  (تابع)ة السياسات المحاسبية الھام  ٣

  
  الموجودات والمطلوبات المالية  (ب)

  
  عترافاال  )١(

 لسنداتوا الدين أدواتواألخرى  والودائعالعمالء  حسابات و المبدئي بالقروض والسلفيات عترافتقوم المجموعة باال
رى في بيان األخ المبدئي بجميع الموجودات والمطلوبات المالية عترافالثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه. كما يتم اال

 األدوات ھذه قياس يتمالمركز المالي الموحد عندما تصبح المجموعة طرفاً لألحكام التعاقدية الخاصة بھذه األدوات. 
 ً تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لعملية االستحواذ أو اإلصدار، وذلك بالنسبة  باإلضافة إلى العادلة بالقيمة مبدئيا

  .ت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرللبنود التي ليس
  

يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية، أي في 
الطرق ب تاريخ تسليم الموجودات أو استالمھا من الطرف المقابل. إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم

ً لقوانين أو   أعرافاالعتيادية ھي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقا
  السوق.

  

  التصنيف  )٢(
  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة القيمة  (أ)

  
  التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )١(

  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وعندما: الالمطلوبات  أودات موجوالتقوم المجموعة بتصنيف 
  

 تتم إدارة الموجودات أوالمطلوبات وتقييمھا وعرضھا داخلياً على أساس القيمة العادلة ؛ أو  
  التصنيف. ھذاقد يحدث إن لم يتم  ھامعندما يؤدي التصنيف إلى إنھاء أو تقليل عدم توافق محاسبي  

  

  لمتاجرةلالمحتفظ بھا   )٢(
ھي الموجودات التي تستحوذ عليھا المجموعة بھدف البيع على المدى  ،الموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة

  .يتم االحتفاظ بھا كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل التيأو  ،القريب
  

  المبدئي. عترافاال بعد الخسائر أو األرباح لخال من العادلة بالقيمةالموجودات عادة تصنيف إال يتم 
  

  المدينة والذمم القروض  )ب(
القروض والذمم المدينة على النقد واألرصدة المصرفية لدى المصارف المركزية والمستحق من  تشتمل

 نةلمديا والذمم القروض تمثلالمصارف والمؤسسات المالية وعقود إعادة الشراء العكسية والقروض والسلفيات. 
غير مدرجة في سوق نشط والتي ال تنوي المجموعة  للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية موجودات

  بيعھا مباشرة أو على المدى القريب.
  

  لالستحقاق بھا المحتفظ  (ج)
 للتحديد ابلةقغير اشتقاقية ذات دفعات ثابتة او  موجودات ھيتاريخ االستحقاق  حتىات المحتفظ بھا ستثماراال إن
  .لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بھا حتى تاريخ االستحقاق بحيث يكون تواريخ استحقاق ثابتةو

  

  للبيع المتاحة  )د(
لدى المجموعة موجودات مالية غير اشتقاقية تصنف كمتاحة للبيع، عندما ال يتم تصنيف تلك الموجودات كقروض 

لالستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  أو استثمارات محتفظ بھا دائنة ذممو
 تطلباتم إلدارة مستقبالً  بيعھا يتم وقد مسمى غير ألجل للبيع المتاحة بالموجودات االحتفاظ يتم أن المقرر من

  .المالية الموجودات أسعار أو الفائدة بمعدالت المتعلقة السوق لتقلبات استجابة السيولة
  

  المالية المطلوبات  )ھـ(
 التكلفةب مقاسة أنھا على المالية، والضمانات القروض التزامات خالف المالية، مطلوباتھا بتصنيف المجموعة تقوم

    .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٥
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   (ب)

  
  عترافإيقاف اال  )٣(

 ،بالموجودات المالية عند إنتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك الموجودات عترافتقوم المجموعة بإيقاف اال
أو عندما تقوم المجموعة بنقل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية وذلك من خالل معاملة يتم بموجبھا 

  افة مخاطر وامتيازات الملكية الجوھرية للموجودات المالية.نقل ك
  

  بالمطلوبات المالية عندما يتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو إلغائھا أو انتھائھا. عترافتوقف المجموعة اال
  

ھا ولكن ،تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبھا بتحويل موجودات معترف بھا ضمن بيان المركز المالي الموحد
 ال يتم إيقاف ،وفي مثل ھذه المعامالت. جزئيتحتفظ بمخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة بشكل كامل أو 

تتضمن تحويالت الموجودات التي يتم فيھا االحتفاظ . بالموجودات المحولة في بيان المركز المالي الموحد عترافاال
  امالت إعادة الشراء.مع علىبالمخاطر واالمتيازات بشكل كامل أو جوھري 

  

أرصدة تتعلق بموجودات تعتبر غير  بشطبببعض الموجودات عندما تقوم  عترافتقوم المجموعة أيضاً بإيقاف اال
  قابلة للتحصيل.

  

  المقاصة   )٤(
ً تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ، ويتم بيان صافي المبلغ في بيان ٣٢ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا

ً بمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون ا لمركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونيا
  أو لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بشكل متزامن. ،لديھا النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ

  

 لماليةالتقارير ا معايير ح بذلك بموجباسمال يتم عندما فقط على أساس الصافي اإليرادات والمصروفات يتم عرض
  .المعامالت المماثلة مجموعة من ناشئة عن والخسائر المكاسب تكون عندما أو الدولية،

  
  قياس التكلفة المطفأة  )٥(

لمالية بھا عند اتتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة التي يتم قياس الموجودات أو المطلوبات 
ً اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة  ،المبدئي عترافاال ائدة معدل الفناقصاً سداد دفعات األصل زائداً أو ناقصا

  القيمة. اضانخفيرجع إلى  انخفاضألي فروق بين المبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصاً أي الفعلية 
  

لية المقدرة التدفقات النقدية المستقبأو مدفوعات  مقبوضاتبالمعدل الذي يتم بموجبه خصم  معدل الفائدة الفعليةيتمثل 
 أو وجوداتللم الدفترية بالقيمة يتمثل فترة أقصر أويكون مناسباً،  حيثما أو، المالية دواتخالل األعمار المتوقعة لأل

خذ بتقدير التدفقات النقدية مع األ المجموعة تقوم ،الفعلي الفائدة معدل احتساب عند. أقصر أيھما ،المالية المطلوبات
في االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية. تشتمل عملية االحتساب على 

 األدوات حدأل معدل الفائدة الفعليةوالتي ُتشكل جزءاً ال يتجزأ من  المجموعةكافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل 
  ، بما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.المالية

  
  قياس القيمة العادلة   )٦(

  

بين  ظمةتنمالذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة  السعرالقيمة العادلة  تعتبر
ً م يكون سوق أفضل وجوده، عدم حالة في ،أو الرئيسي السوق في القياس تاريخ فيفي السوق  المشاركين  تاحا
  .بااللتزام الوفاء عدممخاطر  لاللتزامتعكس القيمة العادلة . التاريخ ذلك في للمجموعة

  
تقوم المجموعة، حيثما يكون مالئماً، بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لتلك 

 لوماتمع لتقديم يكفي وحجم تكرار. يعتبر السوق نشط عندما يتم إجراء معامالت للموجودات أو المطلوبات باألداة
  .مستمر أساس على التسعير

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٦
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   (ب)

  
  قياس القيمة العادلة (تابع)  )٦(

 التالمدخ من تستفيد بحيث التقييم أساليب المجموعة تستخدم نشط، سوق في درجم سعر ھناك يكون ال عندما
 لذيا التقييم أسلوب يتضمن. الملحوظة غير المدخالت استخدام من وتحد ممكن قدر بأقصى الصلة ذات الملحوظة

  .لةالمعام تسعير عند السوق في المشاركة األطراف باالعتبار ليضعھا كان التي العوامل اختياره تم
  

ما يكون سعر المعاملة، وھو ما يمثل القيمة  عادةالمبدئي  عترافإن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند اال
عن  المبدئي تختلف عترافالمجموعة أن ھذه القيمة العادلة عند اال إرتأتالعادلة للثمن المدفوع أو الُمستلم. في حالة 

القيمة العادلة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة  وال تقوم على أساس  ال يمكن التحقق منو سعر المعاملة
أحد أساليب التقييم التي تستخدم البيانات من أسواق ملحوظة فقط، فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، 

رق ضمن الف ھذاب عترافاملة. الحقاً، يتم االالمبدئي وسعر المع عترافاالمعدلة الزالة الفرق بين القيمة العادلة عند 
 تاريخ بعد التقييم ھذا يمتد ال. واألدواتعلى أساس مناسب على مدى أعمار  بيان األرباح أو الخسائر الموحد

  المعاملة. انتھاء تاريخمن بيانات سوق ملحوظة أو  ملالحصول على تقييم مدعوم بشكل كا
  

لوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب، فإن المجموعة تقوم ألحد الموجودات أو المط كانفي حال 
 رالغيو المباعة المالية واألدواتالمطلوبات  بقياسالمالية المملوكة  بسعر العرض و واألدواتبقياس الموجودات 

  بسعر الطلب. مملوكة
  

اطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتھا محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخقياس  يتم
يتم قبضھا من بيع سمخاطر على أساس األسعار التي ال ھذهمن قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى 

  .معينةلمخاطر  ةعرضالم الدائن المالي المركزأو يتم دفعھا لتحويل صافي   المدينالمالي  المركزصافي 
  

تقرير التي فترة ال نھايةلقيمة العادلة اعتباراً من ل المتدرج النظامباالنتقال بين مستويات  عترافتقوم المجموعة باال
  .فيھايتم التغير 

  
  القيمة انخفاضتحديد وقياس   )٧(

 نخفاضالتحديد فيما إذا كان ھنالك دليل موضوعي على  ،يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة
المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تخفيض قيمة الموجودات  قيمة الموجودات

 اً المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثير عترافالمالية عند وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحقاً لال
  رة موثوقة. يمكن تقديرھا بصو التيعلى التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات 

  
 در،صللمقترض أو المُ  مؤثرةقيمة الموجودات المالية، الصعوبات المالية ال انخفاضالدليل الموضوعي على  يشمل

أو التوقف أو التأخر في السداد من قبل المقترض، أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل المجموعة بناءاً 
أو مؤشرات على أن المقترض أو  ،اإلعتبار في ظل ظروف أخرى على شروط لم تكن المجموعة لتأخذھا في

صدر سوف يشھر إفالسه، أو زوال سوق نشط لألداة، أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات المُ 
أو الظروف اإلقتصادية المرتبطة بحاالت  ،صدر في المجموعةمثل التغيرات السلبية في مدفوعات المقترض أو المُ 

، يعتبر يةالملك لحقوق مالية أوراقفي  ستثمارتوقف عن السداد في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالال
  القيمة. انخفاضفي قيمھا العادلة عن تكلفتھا، دليل موضوعي على  طولأو الم كبيرال نخفاضاال

  

م تقييم ويت. ولألصول بصورة جماعية القيمة لكل أصل على حدى انخفاضتضع المجموعة في االعتبار الدليل على 
صول التي القيمة لأل انخفاضالھامة بشكل منفصل بحيث يتم إجراء تقييم لكل أصل على حدى، لتحديد  األصول كافة

م في القيمة قد يكون حدث ولم يت انخفاضيتم تقييمھا بصورة جماعية لتحديد وجود أي  ،لھا انخفاضلم يحدد قيمة 
جميع القيمة، بصورة جماعية عن طريق ت انخفاض، لتحديد فرديالتي ال تكون ھامة بشكل  ألصولايتم تقييم . تحديده
  المالية ذات سمات مخاطر مماثلة. األصول

  
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٧
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   (ب)
  

  تحديد وقياس انخفاض القيمة (تابع)  )٧(
 المحتسبة االئتمان لمخاطر المرجحة األصول من ٪١ ،٥القيمة الجماعي  انخفاضأثناء تقييم تستخدم المجموعة 

ھات اتجالتي تتضمن االحصائية اإلالنماذج  أو المتحدة العربية ماراتلإل المركزي المصرف توجيھات حسب
ديله وفقا يتم تع ذيلمتكبد والات ومبلغ الخسارة استردادووقت تحصيل اال ،التاريخية الحتمالية التوقف عن السداد

االدارة حول ما اذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر  لتقدير
. ويتم مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت الخسائر أكبر أيھما ،أو أقل  مما تشير إليه النماذج التاريخية

  لنتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.ا معالمستقبلي المتوقع بصورة منتظمة  ادستردوتوقيت اال
  

والقيمة الحالية  القيمة الدفتريةبالفرق بين  ،قيمة الموجودات المالية المرحلة بالتكلفة المطفأة انخفاضيتم قياس خسائر 
يان األرباح أو بالقيمة في  انخفاضب عترافيتم اال .ألصليامعدل الفائدة الفعلية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة ب

مثل ھذه الموجودات المالية. في حال وقوع لقيمة ال انخفاضوينعكس ذلك في حساب مخصصات  ،الخسائر الموحد
 ألرباحاالقيمة من خالل بيان  انخفاضالقيمة، يتم عكس خسائر  انخفاضأحداث الحقة تتسبب في خفض مبلغ خسارة 

  الموحد. سائرالخ أو
  

كلفة من خالل تحويل الفرق بين ت ،ية المتاحة للبيعستثمارقيمة األوراق المالية اال انخفاضبخسائر  عترافيتم اال
في الموحد. و الخسائر أو األرباحالمطفأة والقيمة العادلة الحالية من بنود إيرادات شاملة أخرى إلى بيان  ستحواذاال

 نخفاضايتم عكس خسائر  ،قيمة سندات الدين المتاحة للبيع انخفاضفض مبلغ تسبب في خيحال وقوع حدث الحق 
الحق في القيمة العادلة ألي من  ارتفاعبأي  عترافيتم اال .الموحد الخسائر أو األرباحالقيمة من خالل بيان 

  رى.لة األخالقيمة ضمن االيرادات الشام فاضخنإلات في حقوق الملكية المتاحة للبيع التي تعرضت ستثماراال
  

يمتھا نظراً لعدم إمكانية قياس ق ،بالتكلفة والمسجلةقيمة أدوات حقوق الملكية غير المدرجة  انخفاضيتم قياس خسائر 
للموجودات المالية والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية  القيمة الدفتريةبالفرق بين  ،العادلة بصورة موثوقة

نظرا لعدم امكانية قياس قيمتھا العادلة  ائد الحالي في السوق لموجودات مالية مماثلةالمستقبلية مخصومة بمعدل الع
  . ھاالقيمة ال يتم عكس انخفاضمثل ھذه الخسائر في  إن. بصورة موثوقة

  

  يعادله اومالنقد   (ج)
  

رصدة لمركزية وأعلى النقد وأرصدة لدى المصارف ايعادله  اوميشتمل النقد  ،لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد
والتي تتعرض لمخاطر غير  ،أشھر ثالثة من أقل أصلية استحقاق فترات ذاتالمالية  والمؤسساتالمصارف  لدى

  صيرة األجل. قھامة للتغيرات في القيمة العادلة، وُتستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا 
  

  بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد. دھا مالية غير مشتقة يتم قي موجودات يعادله االنقد وم يمثل
  

  ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرستثماراال  (د)
  

  موجودات مالية مصنفة على أنھا محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو مصنفة بھذا التصنيف عند االعتراف المبدئي. ھي
  

 سندات الدين وأسھم الخزينة وسندات الملكية علىالمتاجرة  غرضالموجودات المالية المحتفظ بھا ل تشتمل
بيع أو بغرض ال أساسية بصورة تكبدھا أو عليھا االستحواذ تم .والصناديق المالية األوراق في الدائنة ستثماراتواإل

ديھا دليل من محفظة أدوات مالية محددة تديرھا المجموعة معاً ول اجزءً  شكلتإعادة الشراء في وقت قريب، أو أنھا 
 تحوط دواتأ تعد ال التي المشتقات قيد يتم أنه. باإلضافة إلى فعلي لنمط أداة مالية تحقق أرباح على المدى القصير

  .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة للمحاسبة فعالة
  

مجموعة الموجودات التي تتم خالل األرباح أو الخسائر على  من العادلة بالقيمة المصنفة المالية الموجودات تنطبق
ً  العادلة القيمة أساس على داؤھاأإدارتھا ويقيم    .المعتمدة المخاطر إدارة أو االستثمار الستراتيجية وفقا

  

باشرًة تكاليف تلك المعامالت م تسجيلوقياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع  المالية الموجوداتالمبدئي بھذه  عترافيتم اال
يتم إدراج األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة ذات الصلة ضمن صافي . الموحد الخسائر أو األرباحإلى بيان 

  . ستثمارايرادات اال
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١٨
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة   (ھـ)
  

  القيمة. نخفاضاً أي مخصص البالتكلفة المطفأة ناقصالمالية غير المشتقة المبينة  بالموجودات تتمثل
  

  عقود إعادة شراء عكسية  )و(
  

التي يتم شرائھا بشكل متزامن مع االلتزام باعادة بيعھا في وقت محدد في المستقبل. يتم  بالموجوداتال يتم االعتراف 
لي كز الماعرض المبالغ المدفوعة إلى الطرف المقابل في ھذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المر

الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء،  عتباراالموحد. ويتم 
  الفائدة الفعلي.  معدلستخدام طريقة االموحد ب الخسائر أو األرباحويتم تحميلھا على بيان 

  
  القروض والسلفيات   )ز(

  
ودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط تتمثل القروض والسلفيات بموج

  والتي ال تنوي المجموعة بيعھا مباشرة أو على المدى القريب. 
  

القروض والسلفيات الناشئة من قبل البنك والتي لم يتم تصنيفھا كمحتفظ بھا لغرض  علىالقروض والسلفيات  تشتمل
االعتراف بالقروض والسلفيات عند تقديم المبلغ النقدي للمقترض. ويتم  يتمالعادلة.  بالقيمة المصنفةالمتاجرة أو 

بدئياً بھا م عترافويتم اال ھذااالعتراف بھا إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عند بيع القروض أو شطبھا. 
ً بالتكلفة ويتم قياسھا الحق ،لةالتكاليف المباشرة للمعام عند تنفيذ العملية) زائداً  مبدئيالسعر ال وبالقيمة العادلة (وھ ا

لتحوط إلدارة المخاطرة التي يتم ا الفعالة المعدل لتحوطات القيمة العادلة ،المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
  القيمة. انخفاضصافي من الفوائد المعلقة ومخصصات  ،منھا

  

 الئتمانا وبطاقات المكشوف على السحب مثل للعمالء المقدم المباشر التمويل عمليات والسلفيات القروض تتضمن
   .التجارية والسندات التمويلي اإليجار عقود ومديونيات ألجل والقروض

  
 ملكية وامتيازات مخاطر كافة نقل فعلية بصورة بموجبه يتم إيجار عقد في مؤجر طرف المجموعة تكون عندما

اوي صافي بالذمم المدينة التي تس عترافف ھذه الترتيبات كعقود تأجير تمويلية ويتم االيتم تصني لمستأجر،ألصل لا
 تقوم ،ال أم إيجارية العقود كانت ما إذا تحديد عند. والسلفيات القروض ضمن عرضھا ويتم اراتفي اإليج ستثماراال

ل أو على استخدام األصو معتمداً  العقد طشرو استيفاء كان ما إذا تقييمب تقوم كما العقد، جوھر من بالتحقق المجموعة
  تضمن العقد على حق استخدام ھذه األصول.و األصل المحدد

  
  ةسالميية اإلستثمارالتمويل والعقود اال  )ح(
  

إسالمية متنوعة  أدواتمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل  إسالمية مصرفية أعمال بمزاولة البنك يقوم
ً للمعيار  والمضاربة بحةالمراو اإلجارةمثل   ٣٩الدولي رقم  المحاسببيوالوكالة. يتم احتساب ھذه األعمال وفقا

  "األدوات المالية: االعتراف والقياس"
  

  التعريفات )١(
  

  اإلجارة
  تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتھية بالتمليك.

  

دد لعميل (المستأجر) حق استخدام أصل محتنقل المجموعة (المؤجر) بموجبه ل اتفاقتتمثل اإلجارة المنتھية بالتمليك ب
بشراء أو  تفاقتقوم المجموعة بموجب ھذا اال. متغيرة بشكل منتظمو ثابتةلفترة زمنية محددة مقابل دفع قيمة إيجارية 

تشييد األصل وتأجيره للعمالء. يحدد العقد الطرف المستأجر وقيمة وموعد الدفعات اإليجارية ومسؤوليات كال الطرفين 
  جارية وفقاً لمواعيد السداد المتفق عليھا.ييتعھد العميل للمجموعة بتسوية القيمة اإل. فترة اإلجارة خالل

  

تحتفظ المجموعة بملكية األصل على مدار فترة اإليجار. وفي نھاية فترة اإليجار تقوم المجموعة ببيع األصل المستأجر 
    المتعھد بھا من قبل المجموعة. محددة بناءاً على عملية البيع إسمية إلى العميل بقيمة



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٩
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية  )ح(

  
  التعريفات (تابع)  )١(

  

  المرابحة
تكون المجموعة قد قامت بشرائھا  ،إلى عميل أو أصل تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة ما اتفاق يھالمرابحة 

ً لبنود وشروط محددة أو األصل بناًء على وعد من العميل بشراء ھذه السلعة ،اعليھ ستحواذواال  يشتمل سعر. وفقا
  وھامش الربح المتفق عليه. أو األصل البيع على تكلفة السلعة

  
  المضاربة

يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم أموال (رب المال) ويقوم الطرف حيث  بين المجموعة والعميل عقدھى المضاربة 
ويتم توزيع األرباح الناتجة بينھم وفقاً لحصة  ،ھذه المبالغ في مشروع ما أو نشاط معين استثمار(المضارب) ب األخر

ً في العقد أو  ،لهأو إھما ،إدارتهيتحمل المضارب كافة الخسائر الناتجة عن سوء . األرباح المتفق عليھا بينھم مسبقا
  يكون رب المال مسؤوالً عن الخسائر. فيما عدا ذلك ،مخالفة شروط  وبنود المضاربة

  
  الوكالة

ھذا  استثمارالذي يقوم ب ،تقوم المجموعة بموجبه بتقديم مبلغ محدد من المال إلى عميل (الوكيل) اتفاقھي الوكالة 
ة ووفقاً لشروط محددة مقابل أتعاب محددة (مبلغ مقطوع من المال أو سالميالمبلغ بمعامالت تتوافق مع الشريعة اإل

  سبة من المبلغ المستثمر).ن
  

  باإليرادات عترافاال )٢(
  

  اإلجارة 
  .ھاتحصيللحين الشك بدرجة معقولة في مدى  ،باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة عترافيتم اال

  
  المرابحة 
  .يلھاتحصمدى  لحين الشك بدرجة معقولة في ،باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة عترافيتم اال

  
  المضاربة
 ماعدا يف ،إذا أمكن تقديرھا بشكل موثوق ،باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق عترافيتم اال
 الخسائر أو حاألربابينما يتم تحميل الخسائر على بيان  ،باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب عترافيتم اال ذلك،

  عنھا من قبل المضارب. الموحد عند اإلعالن
  

  الوكالة
علية إليرادات الفبا تعديلھامع  ،باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة عترافيتم اال

    الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل. احتسابعند استالمھا. يتم 



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٠
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  ات لغير غرض المتاجرةستثماراال  )ط(
  

تكاليف لابھا مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً  عترافويتم اال ،متاحة للبيع أصولات لغير غرض المتاجرة ستثماراال تتضمن
  . ستحواذلمعامالت المنسوبة مباشرة إلى االلاإلضافية 

  

ً لال اً من ات التي ال تشكل جزءستثمارحالة االات بالقيمة العادلة. في ستثماريتم قياس ھذه اال ،المبدئي عترافالحقا
يقاف خرى إلى أن يتم إاألشاملة اليرادات اإلباألرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن  عترافيتم اال ،عالقة تحوط فعالة

ات منخفضة القيمة ويتم عند ذلك إدراج األرباح أو الخسائر ستثمارأو إلى أن تعتبر ھذه اال ،اتستثمارباال عترافاال
ً في ايرادات شاملة أخرى ضمن بيان ا  بالنسبةالموحد للسنة.  الخسائر أو األرباحلمتراكمة المعترف بھا سابقا
ير مباشرة باألرباح أو الخسائر غ عترافيتم اال ،التي تشكل جزءاً من عالقة تحوط فعالة للقيمة العادلةالستثمارات ل

 الموحد إلى حد التغيرات في القيمة الخسائر أو األرباحن بيان المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضم
  العادلة التي يتم التحوط لھا.

  

تسابھا على مدى اح ويتم ،ةالفعلي الفائدة معدل باستخدام للبيع المتاحة الدين سندات على الفائدة بإيرادات االعتراف يتم
استثمارية تضمن  دين سنداتعن شراء  الناتجةلخصومات العالوات و/أو ا إناألعمار المتوقعة للموجودات المعنية. 

 بيان منضحقوق الملكية  أدوات رباحأيتم االعتراف بتوزيعات  .بھا الخاصة الفعلية الفائدة التفي علمية احتساب معد
  .الدفعات استالم في الحق ثبوت عند الخسائر أو األرباح

  
يتم معاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كما لو أنھا  ،بيةبأرباح وخسائر تحويل العمالت األجن عترافلغرض اال

 يتم بيان فروقات الصرف لھذه الموجودات المالية في بيان ،وبناًء على ذلك. بالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية مسجلة
  الموحد. الخسائر أو رباحاأل

  

فة ناقصاً بالتكل ،ن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقةعندما ال يمك ،ات في األسھم الغير المدرجةستثماريتم بيان اال
ً  عترافالقيمة. عند إيقاف اال انخفاضمخصص  رباح بيان األبأرباح أو خسائر البيع ضمن  عترافيتم اال ،بھا الحقا

  للسنة. أو الخسائر الموحد
  

ول غير أص ھيو الستحقاقات المحتفظ بھا حتى تاريخ استثمارات لغير غرض المتاجرة على االستثمارتتضمن اال
تواريخ استحقاق ثابتة والتي لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بھا حتى و للتحديد قابلةذات دفعات ثابتة او  مشتقة

ً  االستثمارات ھذه قيد ويتم .تاريخ االستحقاق  ويتم ،عامالتللم مباشرة منسوبة تكاليف أي زائداً  العادلة بالقيمة مبدئيا
ً الح قياسھا ً  الفعلية، الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة قا   .مةالقي انخفاض من خسائر أي ناقصا

  
صنيف كبير إلى إعادة ت لبشك ھامة غير لالستحقاق بھا محتفظ استثمارات قيمةعملية بيع أو إعادة تصنيف  تؤدي قد

ا تعوق المجموعة من تصنيف األوراق المالية للبيع، كما أنھ متاحةككافة االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق 
يع أو التاليتين. مع ذلك، لن يؤدي إجراء الب والسنيتناالستثمارية كمحتفظ بھا لالستحقاق خالل السنة المالية الحالية 

  :التصنيف إعادة إلى التاليةمن الحاالت  حالةفي  تصنيفالإعادة 
 تالعدم في للتغيرات نيك لن والتي االستحقاق عداً من موجد قريب وقت فيالبيع أو إعادة التصنيف  عمليات 

  المالية؛ للموجودات العادلة القيمة على ھام تأثير السوق
 صورةب للموجودات األصلية المبالغ بتحصيل المجموعة قامت أنالبيع أو إعادة التصنيف التي تتم بعد  عمليات 

  فعلية؛
 يمكن الوأحداث فردية غير متكررة تقع خارج سيطرة المجموعة البيع أو إعادة التصنيف المنسوبة إلى  عمليات 

  .معقولة بصورة توقعھا
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢١
  

 
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  

  االستثمارية العقارات  )ي(
  

  االعتراف والقياس  )١(
 زيادةكاسب م يقلتحق أوالعقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجاريه  تتمثل
في سياق األعمال االعتيادية، أو استخدامھا في إنتاج أو توريد  لبيعبغرض ا ليسأو لكال الغرضين، ولكن  القيمة

المحاسي  يارللمع التكلفة نموذج في كمابضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة 
  .الموجودات ىعل لالستحواذ مباشرة بصورة المنسوبة النفقات على التكلفة تشتمل". يةاالستثمار العقارات" ٤٠الدولي 

  

ترية الحالية األصلية وقيمته الدف هتكلفت تظليتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات،  عندما
  .واإلفصاح القياس غراضألفي تاريخ إعادة التصنيف ھي التكلفة والقيمة الدفترية لألصل المستخدمة 

  

ال يتوقع بصورة دائمة و استخدامھا إيقافأو عندما يتم  اسبتعادھاإيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم  يتم
  اقتصادية مستقبلية من استبعادھا.  منافعالحصول على أية 

  

 منض الموحد الخسائر أو األرباحن بيان العقارات االستثمارية ضمب خاصةأو مصروفات  إيرادات أييتم االعتراف ب
  . التوالي على األخرى التشغيلية المصروفاتبند اإليرادات التشغيلية األخرى أو 

   

  االستھالك )٢(
الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية  الخسائر أو األرباحيتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان 

  ستثمارية. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية للفترة الحالية:المقدرة لكافة العقارات اال
  

  سنة ٥٠ إلى ٢٠                    والفيالت المباني
  

  طرق االستھالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة في تاريخ كل تقرير. تقييميتم إعادة 
    

  انخفاض القيمة  )٣( 
في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھنالك مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود ھذا  ةالقيم الدفتريتتم مراجعة 

منتجة للنقد  ةالمؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحد
دفقات لبيع، أيھما أكبر. عند تقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم التالعادلة ناقصاً تكاليف ا أوقيمتهبالقيمة الحالية المستخدمة 

النقدية المستقبلية إلى قيمھا الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال 
لى الموحد إ خسائرال أو األرباحوالمخاطر الخاصة بھذا األصل. ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان 

  ألصل قيمته القابلة لالسترداد. الدفتريةالحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة 
  

  والمعدات متلكاتالم  )ك(
  

  والقياس عترافاال  )١(
يتم . ن وجدتإ ،القيمة انخفاضبالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر  الممتلكات والمعداتيتم قياس جميع بنود 

تحويل ھذه  تميالقيمة بشكل دوري.  انخفاضلتحديد  اختبارھارأسمالية قيد اإلنجاز مبدئياً بالتكلفة ويتم بيان األعمال ال
  اإلستھالك عليھا. احتسابثم يبدأ  الممتلكات والمعداتإلى البند المناسب من  ھااألعمال عند إنجاز

  

مشتراة التي البرامج الحاسوبية ال في عترافالاويتم . على األصل ستحواذتتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لال
  تمثل جزءاً رئيسياً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.

  

من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات  الممتلكات والمعداتيتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود 
ان بھا صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بي عترافم االويت والمعدات للمباني القيمة الدفتريةاالستبعاد مع 

  الموحد. الخسائر أو األرباح
  

 ستقبليةالمنافع االقتصادية الم أن يكون من المحتمل عندما فقط الممتلكات والمعداتضمن  من الالحقة النفقات رسملة تتم
 بدھا.عند تك الموحد الخسائر أو األرباحبيان  منض الجارية نفقاتال إدراج يتم للمجموعة. ستتدفق لتلك النفقات



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٢
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع) الممتلكات والمعدات  )ك(
  

  االستھالك   )٢(
الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية  الخسائر أو األرباحباالستھالك ضمن بيان  عترافيتم اال

استھالك على األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد  احتساببينما ال يتم . لكات والمعداتالممتالمقدرة لكافة 
  اإلنجاز.

  

  فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترة المقارنة:
  

  سنة ٥٠إلى  ٢٠  وفيالت مباني
  سنوات ٥إلى  ١  أثاث ومعدات مكتبية
  سنوات ١٠  تعديالت على المباني

  سنة  ٢٠إلى  ١٠  الخزائن اآلمنة
  سنوات ٧إلى  ٣  أنظمة حاسب آلي ومعدات

  سنوات ٣  سيارات
  

  .تقرير كلتاريخ  فييتم إعادة النظر في طرق االستھالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة 
  

  اإلنجاز قيد الرأسمالية األعمال  )٣(
استخدامھا في إنتاج أو توريد  بغرض االنشاء قيد الموجودات على ازاإلنج قيد الرأسمالية األعمال موجودات تتمثل

 القيمة المعترف بھا. تتضمن انخفاضھا بالتكلفة ناقصا خسائر احتسابيتم و بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية
ً للسياسات المحاس ية للمجموعة. بالتكلفة كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات المرسملة وفقا

 عداتوالم الممتلكات فئة لىقيد اإلنجاز إ الرأسمالية األعمال تحويل يتم لالستخدام، جاھزة الموجودات تصبح عندما
ً  استھالكھا احتساب ويتم المناسبة   .المجموعة لسياسات وفقا

  

  القيمة انخفاض  )٤(
ال وجود ھذا في ح. القيمة انخفاضھنالك مؤشر على في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان  القيم الدفتريةتتم مراجعة 

منتجة للنقد  ة. تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحدستردادالمؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لال
يتم خصم التدفقات  ،دامأيھما أكبر. عند تقييم قيمة اإلستخ ،بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع

النقدية المستقبلية إلى قيمھا الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال 
لى إ بيان األرباح أو الخسائر الموحدالقيمة ضمن  انخفاضبخسائر  عترافوالمخاطر الخاصة بھذا األصل. ويتم اال

  .ستردادألصل قيمته القابلة لال القيمة الدفتريةه الحد الذي ال تتجاوز في
  

  المعلقة البيع عمليات ضمانات  )ل(
  
ات كموجودقيدھا  ويتمالقروض والسلفيات  بعضلتسوية  أخرى وضمانات عقارية ضمانات على الحصول يتم قد

اقصاً تحوذة بقيمھا العادلة نويتم تسجيل الموجودات المس ھذا. "الموجودات األخرى"محتفظ بھا للبيع ويتم بيانھا ضمن 
ال يتم . يضةفي تاريخ المقا ،أيھما أقل ،القيمة)انخفاض  مخصصللقرض (صافية من  دفتريةالتكاليف البيع أو بالقيمة 

إلى  يھاعل ستحوذالحق للموجودات الم انخفاضيتم قيد أي . االستھالك على الموجودات المحتفظ بھا للبيع احتساب
. حدبيان األرباح أو الخسائر الموويدرج ضمن  ،قيمة الموجودات انخفاضاً تكاليف البيع كخسائر القيمة العادلة ناقص

ائر إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه ھذه الزيادة خس ،بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع عترافويتم اال
تتماشى سياسة المجموعة والمتعلقة بحذف . الموحدبيان األرباح أو الخسائر ضمن  ،القيمة المتراكمة انخفاض

  طق التي تعمل ضمنھا المجموعة.االضمانات مع المتطلبات القانونية ذات العالقة والخاصة بالمن
  

  وأوراق يورو تجارية األخرى والودائع العمالء حسابات المالية والمؤسساتأرصدة للمصارف   )م(
  

 عترافيتم االو مالية مطلوبات التجارية يورو وأوراق العمالء وودائع ليةالما والمؤسسات للمصارف األرصدة تعتبر
ة ويتم قياسھم الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائد ،تكاليف المعامالت ناقصابالقيم العادلة  بھاالمبدئي 
    الفعلي.



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٣
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  يات إعادة الشراءاتفاق  )ن(

  
بالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائھا في تاريخ مستقبلي محدد ويتم إدراج  عترافال يتم إيقاف اال

ويتم  .يات إعادة شراء ضمن بيان المركز المالي الموحداتفاقالمطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب ھذه العقود ك
ويتم  ،ة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدھا على مدى فترة عقد إعادة الشراءمعاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعاد

  بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. بيان األرباح أو الخسائر الموحدتحميلھا على 
  
  ثانوية السندات وال ألجل القروض  )س(

  
 ،ملھاى أسھم رأس المال بناًء على رغبة حاالسندات الثانوية على سندات ثانوية قابلة للتحويل إلو القروض ألجل تشتمل

ند حقوق تحدد قيمة ب. القيمة العادلة لألسھم، ويتم تسجيلھا كأدوات مالية مركبة في التغيرات معال يتغير عدد األسھم 
ة يالملكية من السندات القابلة للتحويل بفائض متحصالت اإلصدار على القيمة الحالية لدفعات األصل والفائدة المستقبل

  ستخدام سعر فائدة السوق المتداولة على مطلوبات مشابھة ال تحمل خيار التحويل.امخصومة ب
  
ً  ھاب االعتراف ويتم مالية التزامات ھي التحويل خيار على تنطوي ال التيالقروض ألجل والسندات الثانوية  إن  مبدئيا

ً  العادلة بقيمتھا ً  قياسھا ويتم المعاملة، تكاليف ناقصا  ويتم ،الفعلي ائدةالف معدل طريقة باستخدام مطفأةكلفتھا البت الحقا
  تغيرات القيمة العادلة المتحوط بشأنھا. مخاطر مدى إلى تعديلھا

  
  برنامج خيارات األسھم  )ع(

  
 اليفضمن تك موظفينللخيارات الفي تاريخ منح االعتراف بالتكلفة  ويتمالقيمة العادلة للخيارات الممنوحة تقدير  يتم

ستخدام ھذه ال ونمخول ونالموظفليصبح  الالزمةفين، مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية على مدار الفترة الموظ
ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد خيارات األسھم التي يتوقع إيفاء . شروطم غير بشكلالخيارات 

 متكل نھائي بناًء على عدد خيارات األسھم التي بتلك المصروفات بش عترافوبذلك يتم اال. الخدمات المشروطة بھا
اھم ھذه قد تس غير متعلقة بالسوق عند تاريخ انتھاء الصالحية. ءشروط أدا علىبناًء و بالخدمات المشروطة بھا الوفاء

  .اعتبارھا كأسھم عادية محتملة ربحية السھم المخفضة بمجرد األسھم في احتساب
  

  الفوائد  )ف(
  

باستخدام طريقة معدل الفائدة  بيان األرباح أو الخسائر الموحدادات ومصروفات الفوائد ضمن بإير عترافيتم اال
 ،تقبلية المقدرةالنقدية المس أوالمدفوعات المقبوضاتبالمعدل الذي يتم بموجبه خصم معدل الفائدة الفعلية يتمثل . الفعلي
يكون مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية أو، حيثما  المالية لألدوات المتوقعة اإلنتاجية األعمارخالل 

احتساب معدل الفائدة الفعلية، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ  عند .أقصر أيھما ،ةالمالي أوالمطلوبات
ية لممن عمستقبلية. تتضباالعتبار كافة الشروط التعاقدية الخاصة باألدوات المالية باستثناء الخسائر االئتمانية ال

االحتساب كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية 
  .األخرى الخصومات أو العالوات وكافة المعاملة تكاليف ذلك في بما المالية، لألداة

  
 أواإلصدار للموجودات أو ستحواذسوبة بشكل مباشر إلى االبالتكاليف اإلضافية المن تتتمثل تكاليف المعامال

  المطلوبات المالية.
  

  على : بيان األرباح أو الخسائر الموحدتتضمن إيرادات ومصاريف الفوائد المبينة في 
 .الفوائد على الموجودات أو المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي  
 ات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الفعلي.ستثمارالفوائد على اال  
 األدوات المالية المشتقة على أساس معدل الفائدة الفعلي.و الفوائد على السندات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة  

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٤
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  األرباح من المودعين حصة  )ص(
  

 ودائع كلش في والعمالء البنوك قبل من المقبولة اإليداعات على المستحقة رباحباأل األرباح من المودعين حصة تتمثل  
ً و المبالغ ھذه احتساب يتم. الموحد الخسائر أو األرباح بيان ضمن كمصروفات بھا المعترفو مضاربة و وكالة  فقا

ً  الوكالة ودائع وأحكام لشروط   .ةسالمياإل الشريعة لمبادئ وطبقا
  
  التالرسوم والعمو  )ق(

  
 المعالجةإيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمھا إلى عمالئھا.  على المجموعة تتحصل

ُ  الرسوم. تحصيلعلى األغراض التي يتم من أجلھا  تعتمدالمحاسبية للرسوم والعموالت   عترافااللذلك يتم  ووفقا
  :يلي كما العموالتو الرسوم إيرادات احتساب ميت. بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي  باإليرادات

  

 ؛الخدمات ھذهباإليرادات التي يتم الحصول عليھا من تقديم الخدمات أثناء تقديم  عترافيتم اال  
 ؛كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل ،بالفوائد التي يتم الحصول عليھا نتيجة تنفيذ أعمال ھامة عترافيتم اال   
 عدل الفائدة لم كتعديللألداة المالية الفائدة الفعلية  معدلالتي تشكل جزءا ال يتجزأ من  باإليرادات عترافاال يتم

  . فوائد إيراداتقيدھا ضمن  يتمو الفعلي
  

 اللختتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلھا كمصاريف 
  تسلم الخدمات. فترة

  

  الزكاة  )ر(
  

ً وفقعن مساھميھا  بالنيابةالمجموعة اإلسالمية التي تزاولھا  المصرفية عمالاأل عنمثل الزكاة، زكاة مستحقة ت حكام أل ا
قامت المجموعة بتفويض لجنة الزكاة لتقديم توصيات  من قبل لجنة الرقابة الشرعية.اإلسالمية والمعتمدة  الشريعة

  بشأن توزيع الزكاة.
  

  والمشتقات ثمارستاال إيراداتصافي   )ش(
  

ات بالقيمة ارستثماللمحققة المحققة وغير الخسائر الرباح واألالمتعلقة ب والمشتقات ستثماريشتمل صافي إيرادات اال
ض بھا لغير غر المحتقظات ستثماراللمحققة الخسائر الرباح واألو والمشتقات ،الخسائرو العادلة من خالل األرباح

  .باحالمتاجرة وإيرادات توزيعات األر
  
ي صاف يتضمن والمشتقاتصافي أرباح أو خسائر االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  إن

إيرادات المتاجرة وصافي اإليرادات الناتجة من االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة. يتألف صافي إيرادات المتاجرة 
  .تاجرةللم بھا المحتفظ المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيمة في التغيرات من والخسائر األرباحمن 

  
  .اقلالستحق بھا والمحتفظ للبيع بھا المحتفظ األدوات المتاجرة غير لغير بھا المحتفظ االستثمارات تتضمن

  
 يانب ضمن للبيع المتاحة للموجودات العادلة القيمة في التغيرات من الناتجة الخسائر أو باألرباح االعتراف يتم

 الفوائدو القيمة انخفاض خسائر باستثناء عادلةال القيمة احتياطي في قيدھا ويتم الموحد األخرى الشاملة اإليرادات
وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية التي  الفعلي الفائدة معدل طريقة تخدامباس المحتسبة

يان األرباح أو الخسائر الموحد. عندما يتم بيع أو تحقيق االستثمار، فإنه يتم إعادة يتم االعتراف بھا مباشرة في ب
تصنيف األرباح أو الخسائر المعترف بھا في وقت سابق ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة إلى 

  بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
  

ذا تم بيعھا أو . ومع ذلك إإعتياديةاق التي اقترب موعد استحقاقھا بطريقة يتم بيع االستثمارات المحتفظ بھا لالستحق ال
  .الموحد الخسائر أو األرباح بيان ضمنعنھا  الناتجةتحقيقھا، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 

  

    بإيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق بالحصول على تلك التوزيعات. عترافيتم اال



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٥
  

  
  (تابع)اسبية الھامة السياسات المح  ٣
  
  العمالت األجنبية  )ت(

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )١(

صرف وفقاً ألسعار ال ،ت المجموعةآالتشغيلية المعتمدة لدى منش ةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمل
  السائدة بتاريخ تلك المعامالت. 

  
بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية وفقاً  يةالنقديتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات 

ة المطلوبات غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخيو تاريخ. يتم تحويل الموجوداتالألسعار الصرف السائدة في ذلك 
فرق بين على البنود المالية الباستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. تمثل أرباح وخسائر العمالت االجنبية 

العملة بالتكلفة المطفأة ومعدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات خالل الفترة  ،العملة التشغيلية في بداية الفترةب التكلفة المطفأة
تحويل ال إعادة الناتجة عن العمالت فروقب االعترافويتم . األجنبية محولة بسعر الصرف السائد في نھاية الفترة

  .ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد
  

  العمليات الخارجية   )٢(
العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز  ماراتال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإل

تابعة مطلوبات الشركات الويتم تحويل موجودات و. حيث أنھا مستقلة مالياً وتشغيلياً عن المركز الرئيسي ،الرئيسي
ل بنود ويتم تحوي. وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير ،يماراتوالفروع الخارجية للمجموعة إلى الدرھم اإل

 ويتم بيان فروق الصرف. بتاريخ المعامالت ،كما ھو مناسب ،اإليرادات والمصروفات وفقاً لمتوسط أسعار الصرف
رة فتتاحية بصورة مباشات) الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات االستثمارھذه اال(بما في ذلك معامالت تحوط 

  خرى.األشاملة اليرادات اإلتحويل العمالت األجنبية في  احتياطيضمن بند 
  

  ضرائب إيرادات خارجية مصروفات  )ث(
  

ويتم  ،تي تزاول فيھا المجموعة أعمالھامصروفات ضريبة اإليرادات وفقاً للقوانين المالية للدول المعنية ال احتسابيتم 
وتتمثل مصروفات ضريبة اإليرادات بالضريبة المتوقعة . بيان األرباح أو الخسائر الموحدبھا ضمن  عترافاال

وذلك باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوھري  ،المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للسنة
  عن السنوات السابقة. الدفعوأي تعديالت على الضريبة مستحقة بتاريخ التقرير، 

  

لتقارير للموجودات والمطلوبات ألغراض ا دفتريةالفروقات المؤقتة للقيم الب المتلعقةالضرائب المؤجلة ب االعترافيتم 
تة التالية: قات المؤقبالضرائب المؤجلة في حالة الفرو عترافوال يتم اال .المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية

عالقة ھا التي ل تلكالمبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة غير  عترافالمبدئي للشھرة التجارية واال عترافاال
جة عن أو الفروقات النات ،للضريبة الخاضعةالخسائر  ألعمال والتي ليس لھا تأثير على المحاسبة أو األرباح أوابدمج 
الضرائب  ساباحتت التابعة إلى الحد الذى قد ال يؤدي إلى انعكاسه في المستقبل القريب. ويتم ات في الشركاستثماراال

ً لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقھا على الفترة   ،لمطلوباتا تسوية أو الموجودات تحصيل يتم عندماالمؤجلة وفقا
  وذلك على أساس القوانين المعمول بھا في تاريخ التقرير.

  

بموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل فيه أن تكون األرباح الضريبية المستقبلية متاحة  رافعتيتم اال
ويتم  ،لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ التقرير القيمة الدفتريةيتم مراجعة . لالستخدام مقابل تلك الموجودات

ية كافية تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات الضرائب تخفيضھا إلى الحد الذي ال يحتمل أن يكون ھنالك أرباح ضريب
  المؤجلة.

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٦
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  والتحوط المشتقةاألدوات المالية   )خ(
  

بيان األرباح  يفتكلفة المعامالت مباشرة  سجيلمبدئياً بالمشتقات ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع ت عترافيتم اال
ن الخسائر غير المحققة الناتجة ع وأبالقيمة العادلة لألرباح  المشتقةتتمثل القيمة العادلة لألداة . ئر الموحدأو الخسا

  ومة.تكون بشكل رئيسي من نماذج تدفقات نقدية مخصتألسعار السوق أو استخدام طرق تقييم والتي  المشتقةقياس األداة 
  

تفظ بھا مح مشتقةالعادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات  بأرباح أو خسائر القيمة عترافتستند طريقة اال
 بجميع األرباح والخسائر عترافيتم اال. طبيعة المخاطرل التحوط يتم ،وإن كانت كذلك ،للمتاجرة أو كأدوات تحوط

. ائر الموحدالخس بيان األرباح أوالمحتفظ بھا للمتاجرة ضمن  المشتقةالناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات 
) كعقود تحوط للقيمة العادلة لتغطية ١إما: ( اتقوم المجموعة بتصنيفھ ،كعقود تحوط المشتقةعندما يتم تصنيف األدوات 

) عقود تحوط تدفقات نقدية ٢التعرض إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بھا  (
تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو  التير في التدفقات النقدية لتغطية التعرض إلى مخاطر التغي

ھما مثل عقود احتسابالتي يتم  ستثماراال صافي تحوط عقود) ٣( الحدوث مرجحة معاملة أومطلوبات معترف بھا 
ة أو التدفقات يمة العادللقليتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط . تحوط التدفقات النقدية

  .المعنية المعايير تستوفي أنالنقدية بشرط 
  

  الضمنية المشتقات
 لضمنيةا). تقوم المجموعة باحتساب المشتقات األساسي العقدالمشتقات في الترتيبات التعاقدية األخرى ( دمجيتم  قد

سائر، قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخبصورة منفصلة عن العقد الرئيسي عندما يكون العقد الرئيسي غير مسجل بال
تتطابق مع تعريف المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل، كما أن مخاطر  الضمنيةشروط المشتقات  وإن

 ياسقوسماتھا االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية ومخاطر العقد األساسي. يتم  الضمنيةالمشتقات 
العادلة جميع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر  بالقيمة المنفصلة يةالضمنالمشتقات 

 ةبصور عرضھا ويتم الستثمار، تحوطما لم تشكل ھذه المشتقات جزءاً من تدفقات نقدية مؤھلة أو صافي عالقة 
  .الموحد المالي المركز بيان ضمن األساسي العقد عن منفصلة

  
  ة الخاصة بالتحوطالمحاسب
 راتيجيةواست أھداف ذلك في بما للتحوط، الخاضعة والبنود التحوط أدوات بين العالقة لتوثيق المجموعة سياسة تھدف
  .مستمرة ةوبصور البداية في التحوط، فاعلية تقييم توثيق السياسة تقتضي كما. التحوط بداية في المخاطر، إدارة

  

 عالقة ونتك أن المتوقع من كان إذا ما لتحديد مستمرة، وبصورة التحوط عالقة بداية دعن تقييم، بإجراء المجموعة تقوم
لمعنية المتحوط ا للبنود النقدية التدفقات أو العادلة القيمةتطرأ على  التي التغيرات مقابلة في عالية فاعلية ذات التحوط
 إلى ٪٨٠ نبي ما تتراوح للتحوط الفعلية لنتائجا كانت إذا ماأو  ،التحوط فيھا تصنيف تم التي الفترة خالل بشأنھا
 صورةب المعاملة حدوث باحتمال يتعلق فيما متوقعة،. تقوم المجموعة بتقييم تحوط التدفقات النقدية لمعاملة ٪١٢٥
 األرباح على ةالنھاي في تؤثر قد التيو النقدية التدفقات في التغيرات إلى التعرض المعاملة توضح أن يجب كما كبيرة
   .الخسائر أو
  

  تحوط القيمة العادلة 
باح أو ية أرأ بيان األرباح أو الخسائر الموحدضمن  عتراففيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، يتم على الفور اال

التغيرات ذات الصلة في القيمة العادلة للبند المحوط وذلك وخسائر من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة، 
بمحاسبة  فعتراة إلى التغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط المنسوب إلى المخاطر المحوطة. ويتم إيقاف االباإلضاف

أو أنھا لم تعد مؤھلة لمحاسبة التحوط.  ھاأو االستفادة من انھاؤھا يتمالتحوط عندما تنتھي أداة التحوط أو يتم بيعھا أو 
بيان اؤھا في له، يتم إطفمعدل الفائدة الفعلية بند المحوط، الذي تم استخدام فيما يتعلق بأية تسوية حتى ھذه الفترة لل

  المتبقي. هللبند المحوط على مدى عمرمعدل الفائدة الفعلية  احتسابكجزء من إعادة  األرباح أو الخسائر الموحد
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٧
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  )(تابعوالتحوط  المشتقةاألدوات المالية   )خ(

  

  تحوط التدفقات النقدية
ادات المبدئي بأرباح أو خسائر أدوات التحوط ضمن إير عترافيتم اال ،فيما يتعلق بالتحوطات الفعالة للتدفقات النقدية

يان بفي الفترة التي تؤثر فيھا معامالت التحوط على  بيان األرباح أو الخسائر الموحدويتم تحويلھا إلى  ،شاملة أخرى
يان بة بالجزء غير الفعال ضمن متعلقمباشرة باألرباح أو الخسائر ال عترافويتم اال. خسائر الموحداألرباح أو ال

يتم تحويل صافي األرباح أو الخسائر  ،المتوقعةتحوط الفي حال عدم حدوث معامالت  ،األرباح أو الخسائر الموحد
  .الخسائر الموحد بيان األرباح أوالمتراكمة المعترف بھا في إيرادات شاملة أخرى إلى 

  

  اتستثمارصافي تحوطات اال
ة، يتم في عملية خارجي ستثمارعندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو التزام مالي غير مشتق كأداة تحوط لصافي اال

 اطياحتيجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط في اإليرادات الشاملة األخرى في الب عترافاال
بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فوراً في  عترافة. ويتم االاألجنبي تل العمالتحوي

 وأ رباح. يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى في بيان األبيان األرباح أو الخسائر الموحد
  عند استبعاد العملية األجنبية. الخسائر

  

  ات أخرىمشتق
غير المؤھلة لابجميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات  فورية بطريقة عترافيتم اال

كأحد بنود صافي إيرادات  بيان األرباح أو الخسائر الموحدلمحاسبة التحوط أو التي ال يتم تصنيفھا كذلك ضمن 
  .األجنبية العمالتتحويل  أرباحأو صافي  ستثماراال

  

  المخصصات  )ذ(
  

يمكن تقديره بصورة موثوقة  ،بناءقانوني أو  ،بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي عترافيتم اال
إذا كان تأثير و. قتصادية لتسوية االلتزاماالمنافع لل خارجة تدفقات يستلزم أنمن المحتمل  يكونو ،نتيجة لحدث سابق

ً جوھريالقيمة الزمنية للمبالغ  يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل  ،ا
ً  نيكو عندما ،ماقبل الضربية والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ ر المتعلقة والمخاط ،مناسبا

  بالمطلوبات.
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين   )ض(
  

  محددةال المساھمات خطة
مساھمات محددة إلى مؤسسة  نشأةتدفع بموجبھا الم المكافآت التقاعدية التي خطةبالمساھمة المحددة  خطة تتمثل

ت إضافية. يتم االعتراف بالتزاما مبالغلدفع  إنشائيةأية التزامات قانونية أو ولن يكون لھا أو جھة حكومية  منفصلة
وفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في مساھمات خطط المعاشات المحددة على أنھا مصر

  .خاللھا الموظفين خدمة تقديم يتمالفترات التي 
  

اعد إلمارة فآت التقمن قبل البنك لصندوق معاشات ومكا للموظفين المؤھلين االجتماعية والتأمينات معاشاتال دفع يتم
  التي يتم بھا دفع ھذه المساھمات.وانين المعمول بھا بالدولة وفقاً للق أبوظبي

  

  المحددة التعويضات خطة
عترف به المحددة خطة مكافآت ما بعد الخدمة خالف خطة المساھمات المحددة. إن االلتزام الم التعويضات خطة تمثل

ضمن بيان المركز المالي المتعلق بخطط منح المكافآت المحددة تمثل القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نھاية 
 لتعويضاتااحتساب التزام  يتمو ھذا. فترة التقرير باإلضافة إلى تعديالت تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بھا

حديد القيمة ت يتم كمامستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعة.  وارييناكتمن قبل  رئيسيةبصورة  المحددة
 الفائدة دالتمع باستخدام المقدرة المستقبلية الخارجةالحالية اللتزام المكافآت المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية 

 تحقاقھااس فترات تقارب والتي المكافآت، دفع في المستخدمة بالعملة السائدة الجودة عالية التجارية السندات على
  .الصلة ذات المعاشات بالتزام الخاصة الفترات

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٨
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  تابع)(مكافأة نھاية الخدمة للموظفين   )ض(

  

 على والعائد االكتوارية، الخسائر وأعمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت المحددة، التي تتألف من األرباح  إن
تراف بھا يتم االع ،)وجدت إن الفوائد، اءن(باستث للموجودات األقصى الحد وتأثير) الفوائد(باستثناء  الخطة موجودات

 األخرى والمصروفات الفائدة مصروفات بصافي فافي الحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. كما يتم االعتر
 التي ازاتاالمتياألرباح أو الخسائر. عندما يتم تغيير  فيالموظفين  يفتكال نضم المحددة المكافآت بخطط المتعلقة
 ازاتاالمتي في الحاصل غيربالت االعتراف يتمللتقليص،  الخطط منخطة ما أو عندما تتعرض خطة  عليھا تنطوي
المجموعة . تقوم أوالخسائرفي الحال ضمن األرباح  التقليص من الخسائر أو األرباح أو سابقة بخدمة ةالمتعلق

  .التسوية إجراء يتم عندما محددة مكافآت خطة تسوية من الخسائر وأباالعتراف باألرباح 
  

  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت  )ظ(
  

 مجلس ألعضاء يحق للبنك، األساسي والنظام، ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم التجارية الشركات قانون من ١١٨ للمادةوفقاً 
ات وتوزيعات حتياطياالستھالك واال اقتطاع بعد األرباح افيمن ص ٪١٠ عن يزيد ال بما مكافآت على الحصول اإلدارة

  .للمساھمين المال رأسمن  ٪٥أرباح بما ال يقل عن 
  
  مانيةئتاأنشطة   )غ(

  
حيث يتم  بالمجموعة خاصة موجودات أنھا على معھا التعامل يتم ال األمانة سبيل على بھا المحتفظ الموجودات إن

ة أي ال تتحمل المجموع .فقط وتعمل المجموعة بالنيابة عن العميل بمثابة حافظ أمين ائتمانية فةبصاالحتفاظ بھا 
  .الموحدة المالية البيانات ھذه ضمن إدراجھا يتم لم وعليه ھذه االصول يخصللعميل بما  لتزامامسؤولية أو 

  
  ربحية السھم  )أأ(

  
والمخفضة ألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية األسھم تقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األسھم األساسية 

األسھم  المـتوسط الـمرجح لعدد علىاألساسية بتقسيم األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين لدى البنك 
المنسوبة  رالخسائ العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية األسھم المخـفضة عن طريق تعديل األرباح أو

ادية ألسھم العل المخّفضتأثير الإلى المساھمين العاديين وتعديل المـتوسط الـمرجح لعدد األسھم العادية القائمة، ب
  المحتملة والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل وخيارات األسھم الممنوحة للموظفين.

  
  الضمانات المالية  )بأ(

  
التي تتطلب من المجموعة القيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن  تتمثل الضمانات المالية بالعقود

  خسارة متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن اإليفاء بالتزاماته حين استحقاقھا وفقاً للبنود التعاقدية. 
  
 معاملتھا ميتة وتتم ألغراض المتاجر ال اإلئتمان سداد عن التخلف بضمانات المتمثلةبعض عقود الضمانات المالية  إن

 ً   ).٤على أنھا عقود تأمين وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( محاسبيا
  

ً بالضمانات المالية بقيمھا العادلة (المتمثلة بالمبلغ  فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية األخرى، يتم االعتراف مبدئيا
على مدى فترة الضمان المالي. يتم الحقاً ترحيل االلتزامات الخاصة المستلم عند اإلصدار). يتم إطفاء المبالغ المستلمة 

، سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة) تصبحبالضمانات بقيمتھا المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة (عندما 
  .أيھما أكبر. يتم إدراج المبالغ المستلمة بموجب ھذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٩
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  التقرير القطاعي  )جأ(
  

طة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات  غيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنش يتمثل القطاع التش
 ،ىاألخر بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من عناصر المجموعة ،وتتكبد مصروفات

غيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة  وتتم مراجعة نتائج القطاعات التش
  بشأنه. منفصلةوالذي ُتتاح معلومات مالية  ،بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه

  
باإلضافة إلى  ،على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاعتتضمن نتائج القطاع المعلنة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة 

  البنود التي يمكن تخصيصھا على أساس مالئم.
  

  الدفعات اإليجارية  )د(أ
  

سط الثابت على أساس الق ،بيان األرباح أو الخسائر الموحدبالدفعات الخاصة باإليجارات التشغيلية ضمن  عترافيتم اال  
على مدى  ،بمحفزات اإليجار المستلمة كجزء من إجمالي مصاريف اإليجار عترافيتم اال. على مدى فترة اإليجار

  فترة اإليجار.
  

  بعد تطبيقھا يتم لم التيالمعايير والتفسيرات الجديدة   )ھـ(أ
  

يتم تفعيلھا  لمتم إصدارھا وتنطبق على المجموعة ولكن  التيالتفسيرات و يلي عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة فيما
  إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة:  عندولم يتم تطبيقھا  ،٢٠١٥بر مديس ٣١لسنة المنتھية في ل

  
 ١٥ رقم المعيار

 رالتقاري معايير من
  الدولية المالية

  

 يضعو ٢٠١٤ مايو في المعيار ھذا إصدار تممن العقود المبرمة مع العمالء:  اإليرادات
 ً الناتجة من العقود مع العمالء. بموجب  داتاإليرامن خمس خطوات الحتساب  نموذجا

 التي يمةبالقمن معايير التقارير المالية الدولية، يتم االعتراف باإليرادات  ١٥المعيار رقم 
ل ھذا . يح.العمالءألحد  خدمات أو بضائع تقديم مقابل المنشأة تقبله الذي الثمن تعكس

 المعيار ذلك في بما باإليرادات، عترافباال المتعلقة الحالية اإلرشادات جميعالمعيار محل 
" اإلنشاء"عقود  ١١ رقم الدولي المحاسبي والمعيار"اإليرادات"  ١٨ رقم الدولي المحاسبي
  .الدولية المالية التقارير معايير تفسيرات بلجنة الخاصة العمالء والء وبرامج

  
 تبدأ تيال السنوية تراتالف على الدولية المالية التقارير معايير من ١٥ رقم المعيار يسري
أو بعد ذلك التاريخ، ويسمح بالتطبيق المبكر. إن المجموعة بصدد  ٢٠١٨ يناير ١ في

  تقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار على البيانات المالية الموحدة الخاصة بھا.
  

 المحاسبي المعيار
  الدولي رقم 

١٦/٣٨  
  

 اإليرادات أن ٣٨يار المحاسبي الدولي رقم والمع ١٦المعيار المحاسبي الدولي رقم  يوضح
(التي تشكل الموجودات  العمل دورة عن الناتجة االقتصادية المنافع أنماط أحد تعكس

 ال تالي،وبال. األصل استخدام أثناء تستھلكجزءاً منھا) وليست المنافع االقتصادية التي 
 التواآل الممتلكات كاستھال الحتساب اإليرادات أساس على تقوم طريقة استخدام يمكن

 موجودات إطفاء الحتسابالممكن استخدامھا فقط في حاالت محدودة جداً  ومن والمعدات
  .ملموسة غير

  
أو بعد  ٢٠١٦ يناير ١ في تبدأ التي السنوية الفترات على مستقبلي بأثر التعديالت تسري

تأثير  التعديالتمن المتوقع أن يكون لھذه  ليسذلك التاريخ، ويسمح بالتطبيق المبكر. 
 أساس على تقوم طريقةأال تكون المجموعة قد استخدمت  شريطةعلى المجموعة 

  .المتداولة غير موجوداتھا استھالك الحتساب اإليرادات
  
    



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣٠
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع)المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية   )ھـ(أ
  

 من ٩ رقم المعيار
 ليةالما تقاريرال معايير
  الدولية

 محل ليحل، ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية في يوليو  ٩نشر المعيار رقم  تم
 االعتراف: المالية األدوات" ٣٩ رقم الدولي المحاسبي للمعيار الحالية اإلرشادات

، ةوالقياس"  يتضمن ھذا المعيار اإلرشادات المعدلة بشأن تصنيف وقياس األدوات المالي
بما في ذلك نمط جديد لخسائر االئتمان المتوقعة الخاص باحتساب انخفاض قيمة 

 ارالمعي ھذا ويعملالموجودات المالية ومتطلبات احتساب التحوط الجديدة بصورة عامة. 
 ً  من المالية باألدوات االعتراف وإيقاف باالعتراف الخاصة اإلرشادات ترحيل على أيضا

المتطلبات بصورة  ُتطبقبالنسبة الحتساب التحوط، . ٣٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار
  مع بعض االستثناءات المحدودة.عامة بأثر مستقبلي، 

  
من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ  ٩يسري المعيار رقم 

  .بكرم وقت في المعيار ھذا بتطبيق ويسمحأو بعد ذلك التاريخ.  ٢٠١٨يناير  ١في 
  

 ملياتع طبيعة علىالمجموعة في عملية تقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار. بناًء  بدأت
 .مجموعةلل المالية البيانات على كبير تأثير المعيار لھذا يكون أن المتوقع من المجموعة،

  
  

  المحاسبي  المعيار
  ٢٧ رقم الدولي

ة طريقة حقوق الملكي استخدام مكانيةإ للمنشآت سيتيح ٢٧المحاسبي الدولي رقم  المعيار إن
الحتساب االستثمارات في الشركات التابعة واالئتالفات المشتركة والشركات الزميلة في 

الية الشركات التي تطبق معايير التقارير الم أن كماالبيانات المالية المنفصلة الخاصة بھا. 
 المالية اتالبيان في ملكيةال حقوق طريقة الستخدام التغيير في بغوترالدولية بالفعل 

  .رجعي بأثر التغيير ھذا تطبيق عليھا سيتوجب المنفصلة،
  

أو بعد ذلك التاريخ،  ٢٠١٦يناير  ١التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  تسري
 الموحدة ماليةال البيانات على تأثير أي التعديالت لھذه يكون لنويسمح بالتطبيق المبكر. 

  .للمجموعة
  

  ٢٠١٤ – ٢٠١٢السنوية دورة  التحسينات
  

 التحسينات ھذه تتضمنأو بعد ذلك التاريخ.  ٢٠١٦يناير  ١ھذه التحسينات على الفترات السنوية التي تبدأ في  تسري
  :يلي ما
  

من  ٥رقم  المعيار
معايير التقارير المالية 

  الدولية

ل البيع أو التوزيع على ) إما من خالاالستبعاد(مجموعات  الموجودات استبعاد عادة يتم
عد خطة ال ي ألخرىطرق االستبعاد  أحد استخداممن  التغيير أنالتعديالت  توضحالمالك. 
ق فليس ھناك توقف عن تطبي ولذا،يشكل استمراراً للخطة األصلية.  بل جديدة، استبعاد

بأثر  ديللتعا ھذا تطبيق ينبغيمن معايير التقارير المالية الدولية.  ٥متطلبات المعيار رقم 
  مستقبلي.

  

من  ٧رقم  المعيار
معايير التقارير المالية 

  الدولية

أنه بالنسبة لعقود الخدمات ينبغي على المنشأة تقييم طبيعة األتعاب  التعديل وضحي
من معايير التقارير  ٧مقابل اإلرشاد الخاص باالستمرار في تطبيق المعيار رقم  والترتبات

مطلوبة. يجب أن تتم عملية تقييم عقود  إفصاحاتا إذا كان ھناك المالية الدولية لتحديد م
الخدمات بأثر رجعي. ومع ذلك، يتطلب اإلفصاح عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديالت 

  للمرة األولى.
  

  

طبق على ال تن بالمقاصةإضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح الخاصة 
ة الموجزة، إال إذا كانت ھذه اإليضاحات تقدم تحديثات ھامة البيانات المالية المرحلي

  .عيرج بأثرالتعديل  اللمعلومات المعلن عنھا في آخر تقرير سنوي. يجب تطبيق ھذ
    



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣١
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع)المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية   )ھـ(أ
  

  (تابع) ١٤٢٠ – ٢٠١٢السنوية دورة  التحسينات
  

  المحاسبي  المعيار
  ١٩ رقم الدولي

أنه يتم تقييم عمق السوق بالنسبة لسندات الشركات عالية الجودة بناًء على  لالتعدي وضحي
العملة السائد بھا االلتزام، وليس الدولة التي يوجد بھا االلتزام. عندما ال يكون ھناك سوق 

 ستخدام معدالت السندات الحكومية. يجب تطبيقا ينبغيالعملة،  بتلكلھذه السندات  كبير
  بأثر مستقبلي. التعديل اھذ
  

  المحاسبي المعيار
  ٣٤ رقم الدولي

المرحلية المطلوبة يجب أن تكون ضمن البيانات المالية  اإلفصاحاتأن  التعديل وضحي
أي ومرجعية بين البيانات المالية المرحلية  إشارةب ربطھامن خالل  إدراجھاالمرحلية أو 

ألخرى ا المعلومات للقارئيجب توفير  كماموضع توجد به في التقرير المالي المرحلي. 
 في البيانات المالية الواردةفي التقرير المالي المرحلي بنفس المصطلحات  المدرجة

  .رجعي بأثرالتعديل  اھذ تطبيق يجبنفس الوقت.  وفيالمرحلية 
  

  المحاسبي المعيار
  ١ رقم الدولي

"عرض البيانات المالية" توضح  ١يالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعد إن
  :يلي ما التعديالت توضحمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي الحالية. 

  
 ١ رقم الدولي المحاسبي المعيار في المادية متطلبات  
 رى وبيان المركز الماليفي بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخ بنودال 

  منفصل بشكل بيانھاالتي قد يتم 
 ماليةال البيانات حول اإليضاحات عرضترتيب  ختيارال للمنشآت مرونة ھناك يوجد 
 الحصة من اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة أو ائتالفات مشركة والتي  إن

 واحد، دكبن مجمعة بصورة عرضھا يجبيتم احتسابھا باستخدام طريقة حقوق الملكية 
ً  تصنيفھا إعادة يتم لن أو سيتم التي البنود بين تصنيفھا ويتم  أو األرباح بيان يف الحقا

  .الخسائر
  

 المركز انبي في للمبالغ فرعي إجمالي عرض يتم عندما تنطبق التي المتطلبات التعديالت توضح ذلك، على عالوة
  .األخرى الشاملة تواإليرادا الخسائر أو األرباح بيان أو المالي

  
أو بعد ذلك التاريخ، ويسمح بالتطبيق المبكر.  ٢٠١٦يناير  ١تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

  .المجموعةيكون لھذه التعديالت أي تأثير على  أن المتوقع من ليس
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  إدارة المخاطر المالية  ٤

  

  مقدمة ونظرة عامة  
  

 ومخاطر االئتمان مخاطر ةييسالرئ المخاطر تتضمن. أعمالھا ولةمزا في تكمن ةعد لمخاطر المجموعة تتعرض
 تمويلوال السيولة ومخاطر) األجنبية بالعمالت المتعلقة والمخاطر المتداولة وغير المتداولة الفائدة(معدالت  السوق

 إلدارة عام إطار وعةالمجم وضعت. األعمال واستمرارية التشغيل مخاطر إلى باإلضافة الرأسمالية والمخاطر
ً  المخاطر   .بفعالية المخاطر ھذه إدارة على حرصا

  
 إطاراتكما يوضح  ،يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من المخاطر الموضحة أعاله

  .المخاطر ھذهالمجموعة واإلجراءات المتبعة لقياس وإدارة  وسياساتالعمل الموضوعة 
  

  إطار إدارة المخاطر
  

 ،على إطار إدارة المخاطر للمجموعةشراف واإليتولى مجلس اإلدارة ("المجلس") المسؤولية الكاملة عن تأسيس 
(لجنة موجودات ومطلوبات  إداريتان ولجنتان(لجنة ادارة المخاطر ولجنة التدقيق)  للمجلس تابعتانوتقوم لجنتان 

  ا الشأن.) بمساعدة المجلس في ھذجموعةولجنة المخاطر للم المجموعة
  
  تتولى لجنة إدارة المخاطر المكونة من أعضاء في مجلس اإلدارة، مسؤولية اقتراح وإعداد اإلرشادات الخاصة

بسياسة واستراتيجية إدارة مخاطر المجموعة، ثم تقوم اللجنة بمراقبة االلتزام بھذه اإلرشادات. ھذا وتتخذ لجنة 
وق سلطة اإلدارة التقديرية، كما تقوم بوضع حدود المخاطر التي إدارة المخاطر القرارات المعنية باالئتمان وتف

  يمكن للمجموعة العمل في إطارھا، فضالً عن أنھا تقوم بمراقبة المخاطر بشكل عام على مستوى المجموعة.
  

  تقوم لجنة التدقيق، لجنة على مستوى مجلس اإلدارة، باإلشراف على ومراقبة الاللتزام بالتوجيھات التنظيمية
  إجراءات وسياسات البنك الداخلية.و

 
 يناللجنت ھاتين عاتق على تقع التي الرئيسية المھام إن. المخاطر إدارة إطار تنفيذ عن مسؤولة اإلدارة لجان تكون
  :التالي النحو على مبينة

  
 ل وظيفة إن لجنة المخاطر للمجموعة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن كافة أوجه إدارة المخاطر بالمجموعة. تتمث

سياسات وإجراءات البنك تشكل ممارسات سليمة إلدارة المخاطر و أنه يتم تطبيق اللجنة الرئيسية في ضمان أن 
ھذه السياسات واإلجراءات. كما تقوم اللجنة بمراجعة طرق تخفيف المخاطر وحدود المخاطر وسمات مخاطر 

ارة وتقوم كذلك باعتماد النماذج التحليلية تخطيط واستراتيجية األعمال وترفع توصيات بشأنھا لمجلس اإلد
  وسياسات المخاطر لضمان وجود إدارة مخاطر فعالة.

  المتعلقة الھامةالقرارات  صانعيھي من أھم وإن لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة ھي الجھة التوجيھية 
عن ضمان بصورة مباشرة طر لجنة إدارة المخاؤولة أمام ھيكل وجودة الميزانية العمومية. إن ھذه اللجنة مسب

إدارة المخاطر التي يتعرض لھا مركز الموجودات والمطلوبات بالمجموعة على نحو مالئم من خالل انتھاج 
اللجنة دائماً على علم  تكون للبنك وإطار مخاطر مناسب. يجب أن حازمةطريقة يتوفر بھا سياسات وإجراءات 

  وأھدافه االستراتيجية ومن ثم تقوم بإدارتھا بشكل فعال. بالمخاطر وتأثيرھا المحتمل على أعمال البنك
  

دفاعية تتألف من وحدات األعمال ووحدات المراقبة والتدقيق  خطوطالمجموعة بإدارة المخاطر باستخدام ثالث  تقوم
 من ةاليومي األنشطة في المخاطر وإدارة تحديد على الدفاعية الخطوط أولى بدورھا األعمال وحدات تعمل. الداخلي
 السياسات بكافة تلتزم وأنھا المجموعة، تتحملھا أن يمكن التي المخاطر نطاق في األنشطة تنفيذ ضمان خالل

 في الكامنة المخاطرو الرئيسي المركز مخاطر من(تتألف  المخاطر مجموعة. الصلة ذات الداخلية واإلجراءات
 لمخاطرا مراقبة نظم وضع على الدفاعية الخطوط ثاني ابدورھ تعمل االلتزام، وقسم القانونية الشؤون وقسم) األقسام

ً  وذلك واإلجراءات، السياسات ذلك في بما لمخاطر ا قسم لرئيس يتوفر .األول الدفاع خط دور على اإلشرافأثناء  أيضا
 مخاطر المجموعة عن ستقالليةبالمجموعة خط تقرير مباشر للجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لضمان ا

وحدة التدقيق الداخلي بدورھا ثالث الخطوط الدفاعية على تقديم تأكيدات لإلدارة والمجلس حول مدى  تعملاألعمال. 
بالمجموعة  التدقيقلرئيس قسم  يتوفر .األولين الدفاعفاعلية ممارسات إدارة المخاطر التي يتم تنفيذھا من قبل خطي 

  اإلدارة.التابعة لمجلس  التدقيقخط تقرير مباشر للجنة 
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ
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  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  مخاطر االئتمان  )أ(

  

لموجودات المالية بالوفاء باإللتزامات التعاقدية مما يؤدي با مقابلفي عدم التزام عميل أو طرف  مخاطر االئتمانتتمثل 
بل لفيات المقدمة من قبصورة رئيسية من القروض والس مخاطر االئتمانتنشأ و .الى تكبد المجموعة لخسائـر مالية

ات في سندات ستثمار، وعقود إعادة الشراء العكسية واالالمالية والمؤسساتالمصارف  لدىالمجموعة واألرصدة 
  معينة. أخرى موجوداتو المالية المشتقة األدواتو رةجامتغير غرض اللالدين 

  

تم يو بصورة مستقلة المتاجرة لغرضات رستثماالناتجة عن اال مخاطر االئتمانألغراض إدارة المخاطر، يتم إدارة 
  بيانھا كأحد عناصر التعرض لمخاطر السوق.

  

   مخاطر االئتمانإدارة 
  

. قابلةواألطراف الم ةمقترضال للشركات تستخدم المجموعة نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الجدارة اإلئتمانية
تم  ،مستوى ١١يشتمل نظام تصنيف المخاطر على  .صنفةالم الحسابات ھايف بما تصنيف ةمقترض شركة لكل يحدد

. عاملةھي قروض غير  ١١-٩والمستويات من  العاملةتتعلق بالقروض  ٨-١المستويات من . قسم ٢٤تقسيمھا إلى 
  يتم تصنيف المستويات غير العاملة وفقاً لمعايير التالية: 

  
 

  

  :الداخلية االئتمان تصنيفات أساس على وعةمللمج العاملة القروض محفظةيلي  فيما  
  

  العاملة والقروض السلفيات التصنيف درجة
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھمألف  
      
١٢٦٫٤٧٧٫٦٣٨  ١٣٢٫٧٣٣٫٣٦٠  ٤ – ١  
٢٣٫٩٣٠٫٠٩٨  ٢٦٫٦٦٤٫٦٦٦  ٦ – ٥  
٢٤٫٦١١٫٠٢٥  ١٩٫١٤٣٫٥٤٤  ٧  
١٫٤٦٥٫٦٢٢  ٣٫٨٦٥٫٠٨٤  ٨  

  ١٨٫٣٠٢٫٥٨٧  ٢٣٫٧٨٥٫٢٢٩  لألفراد اإلقراض برنامج
  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٩٤٫٧٨٦٫٩٧٠  ٢٠٦٫١٩١٫٨٨٣  
  ============  ============  

  
  

ئتمان من خالل الحصول على ضمانات عندما يكون مالئماً اال لمخاطر تدير المجموعة التعرض ،باإلضافة إلى ذلك
المعامالت أو تحويلھا إلى أطراف مقابلة أخرى  نھاءوتقصير فترة التعرض. في بعض الحاالت تقوم المجموعة بإ  
   .قيمة عادلة موجبة لھاإلئتمان. إن مخاطر اإلئتمان لمشتقات األدوات المالية محدودة بتلك التي لتقليل مخاطر ا  

  
ية ستثماروضع حدود وتنويع األنشطة اال خاللمن  األخرى إدارة مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات المالية تتم

    .المقابلة ألطرافوا الجغرافية والمواقع الصناعية للقطاعات التعرضوالحد من تركيز 

  الفئة  الدرجة
  المعايير

  ألفرادا قروض  لشركاتا قروض
 وند قروض  ٩

  المستوى
ً  ٩٠ لمدة السدادمتأخرة  قروض أو أكثر  يوما

ة قد لعوامل سلبي نتيجهوتظھر بعض الخسائر 
  تعوق السداد.

ً  ٩٠ لمدة السداد متأخرة   أكثر أو يوما

 في مشكوك قروض  ١٠
  تحصيلھا

 كوكمش المبلغ كامل تحصيل للمعطيات، وفقا
   القرض من جزء لخسارة يؤدي مما فيه

ً  ١٢٠ دةلم السداد متأخرة  أكثر أو يوما

 ترداداس يتم ال قد اإلجراءات، كافة استنفاذ تم  بخسارة قروض  ١١
  مبلغ أي

ً  ١٨٠ لمدة السداد متأخرة  أكثر أو يوما



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣٤
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  القيمة: انخفاض
  

بالغ اإلجمالية للموجودات المالية ناقصاً الم الدفتريةتقوم المجموعة بقياس تعرضھا للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم 
 للموجودات المالية أقصى تعرضات الدفتريةتمثل القيم . إن وجدت ،القيمة انخفاضالمقاصة والفوائد المعلقة وخسائر 

  لمخاطر االئتمان.
  

  ات استثمار      أرصدة لدى البنوك  
  لغير غرض المتاجرة    قروض وسلفيات  المالية والمؤسسات  

  
 درھم) مليون ٣٥ ،٩( مليون درھم ٣٦ ،٢بقيمة  ملكية سنداتستثمارات في االستثمارات لغير غرض المتاجرة ا تتضمن

  .ائتمان مخاطر تحمل ال
  

 مليون درھم ٢٫٦٧٣ بقيمة جدولتھا معاد قروض قيمتھا نخفاضال تخضع ولم سدادھا يتأخر لم التي القروض بند يتضمن
  .)درھم مليون ١٫٣٠٢: ٢٠١٤(

    

  ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
            

           خاضع النخفاض 
              القيمة بصورة فردية  

  -  -  ٢٫٢٧١٫٣٣٣  ١٫٧٥٠٫٢٦٢  -  -   تسھيالت غير قياسية
  ٣٫٣٤٢  ٣٫٣٤٢  ١٫٦٤٩٫٢٧١  ٢٫٣٤٧٫٣٧٤  ٧١٨  ٧١٨  مشكوك في تحصيلھا

  -  -  ٣٫٣٦٤٫٧٥١  ٢٫٧٨٥٫٦٧٢  -  -  خسائر
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  ٣٫٣٤٢  ٣٫٣٤٢  ٧٫٢٨٥٫٣٥٥  ٦٫٨٨٣٫٣٠٨  ٧١٨  ٧١٨  القيمة اإلجمالية 
              

  -  -  )١٫١٢٤٫٨٨٩(  )١٫٠٣٦٫٦٦٥(  -  -  فوائد معلقة
              

  -  -  )٣٫١٢٢٫٧٧٠(  )٢٫٠٨٧٫٥٦٨(  )٧١٨( )٧١٨(  مخصص محدد النخفاض القيمة
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  ٣٫٣٤٢  ٣٫٣٤٢  ٣٫٠٣٧٫٦٩٦  ٣٫٧٥٩٫٠٧٥     -    -  الدفتريةالقيم 
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

              متأخرة السداد ولم
            تخضع النخفاض قيمھا   
              

              المتأخرة السداد: تشتمل المبالغ
ً  ٣٠ من أقل   -  -  ١٥٣٫٤٣٦  ٣٤٢٫٢٤٠     -  -  يوما
ً  ٦٠إلى  ٣١من    -  -  ١٥١٫٣١٣  ٦٠٨٫٠١٦     -  -  يوما
ً  ٩٠إلى  ٦١من    -  -  ١٧٧٫٤٤٨  ٢٧٢٫٦٨٧     - -  يوما

ً  ٩٠أكثر من    -  -  ١٫١٦١٫٧٦٦  ٦٠٣٫٦٩٣     -  -  يوما
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  -  -  ١٫٦٤٣٫٩٦٣  ١٫٨٢٦٫٦٣٦     -    -  الدفتريةالقيمة 
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  

          
              لم يتأخر سدادھا ولم 

  ٦٧٫٤٨٩٫٧٨٠  ٦٣٫٧٩٠٫٨٠٩  ١٩٣٫١٤٣٫٠٠٧  ٢٠٤٫٣٦٥٫٢٤٧  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  تخضغ النخفاض قيمھا  
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

            مخصص إجمالي
    -    -  )٣٫٥٤٥٫٣١٤(  )٤٫٠٣٧٫٤٠٥(  -  -  النخفاض القيمة   
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  
              
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  ٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣   ١١٫١٣٤٫٢٦٢ ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  الدفتريةالقيم 
  ===========  ===========  =============  =============  ============  ============  



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣٥
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  القيمة نخفاضالخاضعة ال المتاجرة غرضغير لات ستثمارالقروض والسلفيات واال
ي القيمة بالموجودات المالية الت نخفاضات لغير غرض المتاجرة الخاضعة الستثمارتتمثل القروض والسلفيات واال

ً للبنود تحدد المجموعة أنه يحتمل  أال يكون بمقدار المجموعة تحصيل كافة المبالغ األصلية والفوائد المستحقة وفقا
  .ياتتفاقالتعاقدية لال

  
  القيمة نخفاضال تتعرضمتأخرة السداد ولم 

ة القيمة بالحسابات التي يكون فيھا تأخير في المبلغ األصلي أو الفائد نخفاضتتمثل الذمم المتأخرة السداد ولم تخضع ال
تم مراقبة تو .اعتيادي من أكثرأو تظھر ضعف محتمل في المركز المالي للمقترض وجدارته االئتمانية وتتطلب انتباه 

ترى المجموعة أن  ،ھذا الضعف المحتمل للتأكد من عدم تدھور جودة األصل. فيما يتعلق بھذه الفئة من الموجودات
  اھن.القيمة ذات الصلة غير مناسب في ظل الوضع الر انخفاض

  

  قروض وفق شروط معاد جدولتھا 
ب تدھور المركز المالي للمقترض ببالقروض التي تم إعادة جدولتھا بس تتمثل القروض وفق شروط معاد جدولتھا

 فإنه ،لم تكن لتقدمھا في ظروف أخرى. بمجرد إعادة جدولة القرض ھامةحيث أن المجموعة قد تكون قدمت تنازالت 
ثني عشر شھراً على األقل إلى حين التأكد من وصول األداء المالي لمستوى مقبول بما يتوافق إ يبقى في ھذه الفئة لفترة

عشر شھراً.  نىاإلثالبنك بأخذ تاريخ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة كموعد بداية فترة  يقومية إعادة الجدولة. اتفاقمع بنود 
ثنى . خالل اإلانخفاض القيمةب خاص مخصص يلزم ال قد هفيما يتعلق بھذه الفئة من الموجودات، ترى المجموعة أن

  عشر شھراً األخيرة، قامت المجموعة بإعادة جدولة القروض التالية:
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٣٠١٫٧٨٧  ٢٫٦٧٣٫٢٤٣  القروض المعاد جدولتھا
  ==========  ==========  
  

  :السنة خالل جدولتھا المعاد القروض في الحركة يلي فيما
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  ١٫٩٢٥٫٩١٤  ١٫٣٠١٫٧٨٧  السنة بداية في الرصيد
       سدادھا يتأخرلم   إلى التصنيف ترقية

  )١٫٦٧٢٫٧٦١(  )٥٨٦٫٩٨٧(  ولم تخضع النخفاض القيمة خالل السنة   
  التصنيف إلى خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية خفض

  داد ولم تخضع النخفاض القيمة خالل السنةأو متأخرة الس   
  
)٥٢٦٫٧٧٠(  

  
)٣٫٩٤٦(  

  ١٫٠٥٢٫٥٨٠  ٢٫٤٨٥٫٢١٣  السنة خالل اإلضافات
  --------------------------  --------------------------  

  ١٫٣٠١٫٧٨٧  ٢٫٦٧٣٫٢٤٣  السنة نھاية في الرصيد
  ============  ============  

  
  

  
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣٦
  

  

  (تابع) ةإدارة المخاطر المالي  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  القيمة انخفاضمخصصات 
 قديرھات يمثل والذي بالتكلفة المطفأة سجلةلموجودات الملالقيمة  انخفاضمخصص لخسائر  برصدتقوم المجموعة 

ة ق. تتمثل المكونات الرئيسية لھذا المخصص بعناصر الخسارة المحددة المتعلالقروض محفظة في المتكبدة للخسائر
 ستخدمت ،ئرتقييم المخصص الجماعي للخسا عندخسائر. لبالتعرضات الھامة بصورة فردية والمخصص الجماعي ل

ً  المحتسبة االئتمانية للمخاطرمن الموجودات المرجحة  ٪ ١،٥بة إما نس أيھما أكبر من اآلخر، المجموعة توجيھات ل وفقا
ً أو العربية المتحدة المركزي  ماراتمصرف دولة اإل الخسائر المتكبدة غير المحددة المطبق على  لنموذج وفقا

شابھة، وتشير ھذه السمات إلى قدرة المدين على تمتجانسة من الموجودات ذات سمات مخاطر إئتمانية م اتمجموع
تبار عدفع المبالغ المستحقة حسب شروط العقد على أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تأخذ بعين اإل

الجغرافي ونوع الضمانات وحاالت تأخر السداد وعوامل أخرى ذات  الموقعنوع الموجودات والقطاع الصناعي و
اس الخسائر بصورة جماعية النخفاض القيمة على أس التي تقيم صلة. تقيم التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية

  ة مشابھة للموجودات ضمن المجموعة.التاريخية للموجودات ذات سمات مخاطرة إئتماني
  

يتطلب تصنيف القروض التي يتم تقييمھا بصورة فردية كقروض منخفضة القيمة فور نشوء دليل موضوعي على 
القيمة على بيانات ملحوظة  انخفاضيشمل الدليل الموضوعي على حدوث خسائر . القيمة انخفاضحدوث خسائر 

يض معروفة بالنسبة للتدفقات النقدية لألطراف المقابلة أو تخف صعوباتالفوائد وكتأخرموعد تسديد الدفعات األصلية أو 
  التصنيف االئتماني أو عدم إمكانية اإللتزام بالشروط األصلية للدفعات التعاقدية.

  

  سياسة الشطب
ن أ رىالقيمة ذات الصلة) عندما ت نخفاض(وأي مخصصات ال ستثمارتقوم المجموعة بشطب أرصدة القروض أو اال

ات غير قابلة للتحصيل. ويتم تحديد ذلك بعد أن يكون قد تم بذل كافة الجھود الممكنة لتحصيل ستثمارالقروض أو اال
  المبالغ.

  

  الضمانات 
 اتفي شكل رھونات على الممتلك العكسيةعقود إعادة الشراء و تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل القروض والسلفيات

البنوك المحلية و الحكوماتتقبل المجموعة الضمانات المقدمة من . وخطابات الضمانودائع نقدية وخرى أضمانات و
 عتمادايتم  والدولية ذات السمعة الجيدة ومن المؤسسات الكبرى المحلية أو متعددة الجنسيات ومن األفراد ذوي الثراء

القيمة السوقية للضمانات عند على  اتطبيقھ يتمو العربية المتحدة ماراتمن قبل مصرف اإل المحددة االقتطاعات
حتفاظ ، ولم يتم االالمالية والمؤسساتالمصارف  لدى. ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل األرصدة احتساب المخصصات

  .٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بھذه الضمانات في 
  

  ):سالمياإل ذلك التمويل لضمانات المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفيات غير العاملة (بما فيافيما يلي تقدير لقيمة 
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  

      الضمانات قيمة تغطية نسبة

٢٫٩٩٦٫٣٨٨  ٢٫٢٢٧٫٣٧٨  ٪٥٠ - ٠  
١٫٥٨٥٫٠٤٤  ١٫١٦٤٫٤٥٣  ٪١٠٠ - ٥٠  
  ٢٫٧٠٣٫٩٢٣  ٣٫٤٩١٫٤٧٧  ٪١٠٠ من أكثر

  ----------------------  ----------------------  
  ٧٫٢٨٥٫٣٥٥  ٦٫٨٨٣٫٣٠٨  العاملة غير القروض إجمالي

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

مقابل  كضماناتات المحتجزة من الضمان ھام غيرقامت المجموعة باستعادة جزء  ٢٠١٤ سنةو ٢٠١٥خالل سنة 
  القروض والسلفيات.

  

 والمناطق المقابلة واألطراف الصناعية القطاعاتمخاطر االئتمان حسب كل  تركزاتالمجموعة بمراقبة  تقوم
  . إن تحليل تركز مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير مبين في الجدول التالي: الجغرافية



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٧
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

   التركزات حسب القطاع الصناعي
  

  

 
  غير مسحوبة قروض تقديم التزامات  ةإعادة الشراء العكسي عقود  االستثمارات  والسلفيات القروض

  ٢٠١٤   ٢٠١٥    ٢٠١٤   ٢٠١٥    ٢٠١٤   ٢٠١٥   ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

                  التركزات حسب القطاع الصناعي
  ٢٤٣٫٨٧٨  ٣٫٠٢٥  -  -  -  -  ١٧٧٫٦٩٠  ١٢١٫٠١٦  لزراعة ا

  ٣٫٦٩٥٫٣٢٦ ٤٫٨٩٥٫١١٨  -  -  ١١٫٤٥٣٫٠٩٣ ١١٫٣٦٩٫١٣١  ١٦٫٤٥٨٫٥١٥ ١٦٫٧١٥٫٥٧٢  الطاقة
  ٣٫٦٩١٫١٢٧  ٤٫١٢٦٫٦٣٣  - - ٢٩٦٫٩٩٤ ١٨٧٫٧٠٠ ١٤٫٠٠٨٫٨٩٢ ١٨٫٦٧٦٫٥١٨ الصناعة
  ١٫٨٥٤٫٤٥٤  ٣٫٥٥٢٫٦٠٩  -  -  ٤٤٧٫٧٣٦  ٢٧٦٫٦٣٥  ١٠٫١٨٥٫٢٨٥  ١٠٫٢٧٥٫٥١٣  اإلنشاءات
  ٤٫٧٤٠٫٨٨٥  ٥٫١٩٧٫٤٩٤  -  -  ١١٫٤٢٥  ٥٥٫٢٣٧  ٣٥٫٢٩١٫١٩٧  ٣٧٫٧٢٩٫٥٢٥  العقارات
  ١٫٣٢٢٫٣٦١  ٢٫١٤٩٫٩٢٩  -  -  ٥٫٩٢٥  ٦٩٫٦٤٤  ٩٫٠٧٨٫٤٥٣  ١٠٫٧٩٧٫٥٦٦  التجارة

  ١٫١٧٦٫٤٥١  ٤٫٤٢٢٫٩٥٧  -  -  ٢٫٧٣٣٫٩٢٩  ٣٫٥٩٢٫١٢٤  ١٥٫٦٧٧٫٦١٨  ١٦٫٤٦٧٫٧٤١  المواصالت
  ٨٤٫٤٧٨  ٥١٠٫٧٩٤  ١٥٫٠٩٧٫٨١٨  ١٢٫٢٧٨٫٩٤٤  ٢٦٫٢٩٢٫٥٨٢  ٢٦٫٢٧٦٫٩٧٩  ٢٤٫١٠٨٫٧٣٩  ٢٣٫٣٣٧٫٩١٥  المصارف

  ٢٫٤٤٩٫٣٩٥  ٣٫٣٣٠٫٤٠٢  ٧٤٦٫٥٥٩  ١٫٠٥١٫٢٤٢  ١١٫٨٩٨٫٩٧٦  ١١٫٢٨٣٫٣٣٧  ١٤٫٤٥٤٫٥٦٤  ١٧٫٤٠٢٫١٦١  المؤسسات المالية األخرى
  ٢٫٣٣٦٫٠٠٢  ٨٨٨٫٣٩٦  -  -  ٦٧٫٩١٠  ٩٤٫٧٢٨  ٦٫٨٧٥٫١٦٣  ٥٫٧٦٨٫٩٨٨  الخدمات
  ١٧٫٢٠٠  ٨٤٫٨٥٠  -  -  ٢٧٫٦٣٢٫٦٣٢  ٢٠٫٩٤٠٫٢٤٩  ٢٣٫٤٣٥٫٢١٤  ٢٠٫٣١٩٫٨٢٨  الحكومة
  -  -  -  -  ٢٫٠٧٧٫٥٨٢  ١٫٩٣٩٫٥٢٥  -  -  كبرى دولية مؤسسات

  ١٥٢٫٤٢٧  ٢٣٧٫٦١٣  -  -  -  -  ٢٢٫٨٢٢٫٤٢٥  ٢٥٫٩٦١٫٤٥٧  قروض شخصية لالستھالك
  ١٦٦٫٦٢١  ٣٨٨٫٣٧١  -  -  -  -  ٩٫٤٠٢٫٢٥٨  ٩٫٤٠٧٫٦١٣  خرىأقروض شخصية 

  ١٦٩٫٤٥٩  ٢٫١٤٧  -  -  -  -  ٩٦٫٣١٢  ٩٣٫٧٧٨  أخرى
  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ----------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  ٢٩٫٧٩٠٫٣٣٨  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  ١٣٫٣٣٠٫١٨٦  ٨٢٫٩١٨٫٧٨٤  ٧٦٫٠٨٥٫٢٨٩  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٣٫٠٧٥٫١٩١  
  ------------------------------  ------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  

  

  .المتاجرة غرض لغير واستثمارات الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة اتاستثمار على االستثمارات تشتمل
  .المبالغ ھذه من أي تعلق حال فيأو الفائدة  لمخصصاتل بالنسبةعرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلھا  يتم

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٨
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  :المنطقةركزات حسب الت
  

  اإلجمالي  أخرى  أسيا  ناتياألمريك  العربية الدول  أوروبا المتحدة العربية اإلمارات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

                
  ٧٦٫٣٨٢٫١٠٩  -  ١٣٫٢٥١  ٦٫٦٨٦٫٨١١ ٤٫٩١٦٫٥٥٢ ٨٫٦٧٦٫٥٧٦  ٥٦٫٠٨٨٫٩١٩ المركزيةالبنوكلدىواألرصدةالنقد

  ١٢٫٢٩١٫١٣٨  ٢٢٫٩٩٨  ١٫١٧٥٫٨٠٠  ١٫٠٢٢٫٣٨٣  ٢٫٢٠٦٫٦١٠  ٣٫٦٠٤٫٠٩٠  ٤٫٢٥٩٫٢٥٧ ئرالخسا أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات
  ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  ١٣٫٤١١  ٣٣٩٫٥١٠  ١٧٢٫٢٣٩  ١٫٠٣٨٫٢٧٨  ٩٫١٩٥٫٨٧٤  ١٣٢٫٤٥٦  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 
  ١٣٫٣٣٠٫١٨٦  -  -  ١٩٫٢٦٥  ٧٫٧٣٢٫٠٤٤  ٣٫٠٨٦٫٦٨٦  ٢٫٤٩٢٫١٩١  عكسية شراء إعادة عقود

  ١٠٫٥٧٤٫٠٩١  ٥٤٫٦٥٨  ١٣٩٫٩٥٥  ٦٦٫٠٨٤  ٢٫٢٩٩٫٦١٦  ٥٫٤٤٨٫٩٦٧  ٢٫٥٦٤٫٨١١  المشتقة المالية األدوات
  ٢١٣٫٠٧٥٫١٩١  ٢٫٢٣١٫٦٢٩  ١٥٫٧٦٧٫٦٥٧ ١٣٫٣٦٦٫٥٤٤  ٢٢٫٢٩٠٫٧٤٨  ٣٦٫٠٩١٫٩١٥  ١٢٣٫٣٢٦٫٦٩٨  والسلفيات القروض
  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  ١٫٣٦٤٫٨٤١  ١٢٫١٣٠٫٢٨٧  ٧٫٧٢١٫٦٧٠  ٩٫٢٩٢٫٥٠٩  ١٧٫٢٨٤٫٤٤٠  ١٦٫٠٠٠٫٤٠٤  المتاجرة غرض لغير استثمارات

  ------------------------------  ---------------------------  ----------------------------  -------------------------- --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٤٠٠٫٣٣٨٫٦٣٤  ٣٫٦٨٧٫٥٣٧  ٢٩٫٥٦٦٫٤٦٠ ٢٩٫٠٥٤٫٩٩٦  ٤٩٫٧٧٦٫٣٥٧  ٨٣٫٣٨٨٫٥٤٨  ٢٠٤٫٨٦٤٫٧٣٦  
  =============  ============  ============  ===========  ============  ============  ============  
                
           ٢٠١٤ديسمبر٣١فيكما

  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  -  ٤٫٩٤١  ٢٠٫٦٨٢٫٠٧٥  ٦٫٩٠١٫٣٣٧  ١٫٩٤٠٫٣٥٦  ٢٥٫٩٢٣٫٦٣٢  المركزية البنوك لدى واألرصدة النقد
  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ٩٦٤٫٥٩٦  ١٫٤٥٣٫٤٤٨  ١٫٩٥٤٫٢٩٤  ٢٫٦١٤٫٦٨٧  ٣٫٩٣٥٫٠٩٠  ٤٫٥٠٣٫٥٤٧ ئرالخسا أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  ١٧٫٧٧٦  ٧٩٦٫٧٢٩  ١٤٩٫٢٠٢  ١٫٠١٨٫٦٣٣  ٧٫٢٦١٫٢٥٣  ١٫٨٩٠٫٦٦٩  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 
  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  -  ٨٫١٦٧  -  ١٠٫٥٦٣٫٦٢١  ٣٫٦١٩٫١٨٠  ١٫٦٥٣٫٤٠٩  عكسية شراء إعادة عقود

  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  ٢٤٫٢٥٧  ١٧٫١٤٧  ٦١٫٦٥٤  ١٫٠٣٧٫٨٠٠  ٣٫٩٤٩٫٣٢٤  ٢٫٣٣٢٫٦٤٦  المشتقة المالية األدوات
  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ١٫٣٥٦٫٤٠٦  ١٧٫١٢٣٫٥٦٥  ١٠٫٩٧٨٫٦٤٤  ١٧٫٤٧٨٫٧٩٥  ٣٧٫٥٤٥٫٠٨٣  ١١٧٫٥٨٩٫٨٣٢  والسلفيات القروض
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٣٥٩٫٣٤٩  ٨٫٥٠٩٫٦١٩  ١٤٫٤٧٥٫٧٣٦  ١٢٫٥٠٤٫٩٨٣  ١٤٫٤٨٢٫٨٥٧  ١٧٫١٦٠٫٥٧٨  المتاجرة غرض لغير استثمارات

  ------------------------------  ---------------------------  ----------------------------  -------------------------- --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٣٧٤٫٨٤٤٫٩١٧  ٢٫٧٢٢٫٣٨٤  ٢٧٫٩١٣٫٦١٦  ٤٨٫٣٠١٫٦٠٥  ٥٢٫١١٩٫٨٥٦  ٧٢٫٧٣٣٫١٤٣  ١٧١٫٠٥٤٫٣١٣  
  =============  ============  ============  ===========  ============  ============  ===========  

  
  .المقترض إقامة منطقة حالة على بناءً  قياسه يتم األخرى األماكن لجميع المنطقة حسب للتركيز بالنسبةقياس التركيز حسب المنطقة لالستثمارات وفقاً لموقع الجھة المصدرة لألوراق المالية.  يتم
   .المبالغ ھذه من أي تعلق حال في لفائدةا أو للمخصصات بالنسبة تعديلھا يتم ولم اإلجمالي أساس على أعاله المبالغ عرض يتم



  
 
  

  لبيانات المالية الموحدةايضاحات حول ا

٣٩
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  :الخارجية لتصنيفاتھا وفقا لغير غرض المتاجرة االسثماراتوالمتداولة  المالية األوراق تصنيف
  

  العادلة بالقيمة اتاستثمار  ات لغيراستثمار                 
  الخسائر أو األرباح خالل من  غرض المتاجرة                

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  
          
  ٤٣٫٦٤٥  ٢١٥٫٣٩٦ ١٦٫٨٨٢٫٩٥٣ ٨٫٧٣٧٫٩٩٠  أأأ
  ١١٫٠٦٧٫٤٧٠  ٧٫٦٠٣٫١٠٥  ٤١٫٢٠٦٫٧٨٣  ٤٣٫٦٥٥٫٦٦٣  أ إلى أأ
  ٢٫٢٠٢٫٩١٠  ٢٫٤٧٥٫٠٠٥  ٦٫٦٦٩٫٨١٩  ١٠٫٠٣٧٫١٠٦  ب إلى ب ب ب
  ٢٫١١١٫٦٣٧  ١٫٩٩٧٫٦٣٢  ٢٫٧٣٣٫٥٦٧  ١٫٣٦٣٫٣٩٢  مصنفة غير

  -------------------------- -------------------------- --------------------------  --------------------------  
  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ١٢٫٢٩١٫١٣٨  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  
  ============  ============  ============  ============  

  
. صناديقو مأسھات استثمارو ات لشركات تابعة للحكومةاستثمارمن  ةأساسي بصورةغير المصنفة تتكون  اتستثماراال
  .القيمة نخفاضلم تخضع الو الخسائر ليست متأخرة السداد وأ ات بالقيمة العادلة من خالل األرباحستثماراال

  
  لألطراف المقابلة: وفقا غير غرض المتاجرةل االسثماراتو المتداولة المالية األوراق تصنيف

  
  العادلة بالقيمة استثمارات  استثمارات لغير                  
  الخسائر أو األرباح خالل من  غرض المتاجرة                

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف درھمألف  
          

   ١٫٣٧٧٫٤١٥  ٩١٦٫١٥٦ ٢٦٫٢٥٥٫٢١٧ ٢٠٫٠٢٤٫٠٩٣ القطاع الحكومي
   ١٫٨٤٠٫٥١٠  ١٫٥٦٩٫١٢٨   ٢٣٧٫٠٧٣  ٣٧٠٫٤٠٠  مؤسسات دولية كبرى

   ٢٫٠١٥٫١١٢  ٢٫٨٢٠٫٢٦٠   ١٨٫٨٣٣٫١٠٢  ١٨٫٣٠٨٫٤٣١  القطاع العام
   ٧٫٩٨٨٫٩٩٧  ٥٫٠٠٠٫٨٥٦   ١٨٫٣٠٣٫٥٨٥  ٢١٫٢٧٦٫١٢٣  القطاع المصرفي

   ٢٫٢٠٣٫٦٢٨  ١٫٩٨٤٫٧٣٨   ٣٫٨٦٤٫١٤٥  ٣٫٨١٥٫١٠٤  قطاع الشركات/ الخاص
  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ١٢٫٢٩١٫١٣٨  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  
  ============  =============  =============  =============  

  
  مخاطر التسوية 

قد ينتج عن أنشطة المجموعة مخاطر عند تسوية المعامالت والصفقات. تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر 
يفاء بالتزاماته الخاصة بتقديم المبالغ النقدية أو األوراق المالية أو الناجمة عن عدم قدرة الطرف المقابل على اإل

  .للمراقبة يخضع أنهالموجودات األخرى كما ھو متعاقد عليه. إن أي تأخير في التسوية نادر الحدوث كما 
  

  مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات 
وھي ال  ،إخالل الطرف المقابل باإللتزامات التعاقديـــة تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات المالية من احتمال

ة ويتم االشارة ايضا الى القيـمة السوقي. تزيد عن القيمة السوقية اإليجابية لألدوات التي تكون في صالح المجموعة
دة في حالة تخلف سائاإليجابيـة بـ "تكلفة االستبدال" وذلك العتبارھا تقديراً لتكلفة استبدال المعامالت بأسعار السوق ال

 ى.مؤسسات مالية أخرو بنوكإن معظم عقود المشتقات المالية التي تقوم المجموعة بإبرامھا تكون مع . الطرف المقابل



  
 
  

  لبيانات المالية الموحدةايضاحات حول ا

٤٠
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  مخاطر السيولة  )ب(

  
باطات ي ذلك األدوات المشتقة واالرتتنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات بما ف

ترتب ما يم، والتي ال تتوافق من حيث العملة والحجم وفترات االستحقاق المالي المركز بيان في المدرجة غيراألخرى 
  .أخرى اليفتك ةأو أي أعلىعليه الحاجة إلى توفير تمويل والتي ال يمكن القيام به دون تكبد تكاليف 

  
المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا أو عن  تتمثل مخاطر السيولة في

  قدرة المجموعة على الوفاء بھذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.
  

  إدراة مخاطر السيولة
 موعة لديھا القدرةلتأكد من أن المجلعند مستوى معين وذلك  السيولة قامت المجموعة بتحديد مدى قابلية تحمل مخاطر

لوفاء بالتزاماتھا المالية في ظل كافة لوذلك  هعلى التحكم في مخاطر السيولة مع االحتفاظ بالنقد الكافي أو ما يعادل
  ثالثة أشھر.متداولة مدتھا  الظروف المستقبلية دون تكبد أي خسائر إضافية محتملة لفترة

  
ستوى معين وذلك لضمان االلتزام المستمر بمتطلبات السيولة الحالية عند م السيولة يتم تعريف مدى قابلية تحمل مخاطر

  .ف التصنيف االئتماني الخارجي الخاص بالمجموعةاوالمقترحة من المراقبين المحلين والدوليين والموضوعة لدعم أھد
  

تزم وعة تلمن المجھذه الحدود على مستوى المؤسسة لضمان أ تعميم وتمتم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة 
افية عند ضإالمحددة. يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات محلية  السيولة قابلية تحمل مخاطر بنطاق

  .إدارة السيولة
  

لك تضمن ذي. دائمةي يجب االلتزام به بصورة ذمستوى المجموعة وال علىالسيولة  مقاييس منمستويات   ١٠تم تحديد 
بازل  عدةقاالعربية المتحدة المركزي باإلضافة إلى نسب السيولة المدرجة في  ماراتلمصرف اإل تنظيميةالالمتطلبات 

)٣.(  
  

  والمطلوبات بالمجموعة. الموجودات لجنةتخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة 
  

  التعرض لمخاطر السيولة
لمحتجزات ااالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات دون األخذ باالعتبار  فيما يلي تقرير حول عدم التوافق بين

  .السابقة لدى المجموعة
  
  
  
  



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤١
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السيولة  )ب(
  

  كما يلي: ٢٠١٥ديسمبر ٣١كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في 

  إستحقاق  كثر منأ  من ثالث سنوات لىإمن سنة من ثالثة أشھر حتى  
  غير محدد  خمس سنوات   ى خمس سنواتإل ثالث سنوات لى سنةإ ثالثة أشھر اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

           الموجــودات
  -  -  -  -  ٥٣٧٫٦١٦  ٧٥٫٨٤٤٫٤٩٣  ٧٦٫٣٨٢٫١٠٩  صده لدى المصارف المركزيةأرنقد و

  -  ٣٫٠٢٨٫٣٨٥  ٦٢٢٫١٧٥ ٣٫٢٧٢٫٥٠٨ ٣٫٦٠٧٫٢٤٧ ١٫٧٦٠٫٨٢٣  ١٢٫٢٩١٫١٣٨ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  -  -  -  ٧١٨  ٢٥٨٫٣٠٩  ١٠٫٦٣٢٫٧٤١  ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 

  -  -  -  -  ٢٫٦٥٨٫٣٠٤  ١٠٫٦٧١٫٨٨٢  ١٣٫٣٣٠٫١٨٦  عقود إعادة شراء عكسية
  -  ٣٫٨٨١٫٩٢٠  ١٫٥٠٨٫٦٢٤ ٢٫٨٢٨٫٠٣٥ ١٫٣٨٢٫٨٩٤ ٩٧٢٫٦١٨  ١٠٫٥٧٤٫٠٩١ مشتقةماليةأدوات

  -  ٥٩٫٢٣٣٫٧٨٢  ٤٦٫٠٦٩٫٥٢٢  ٣٧٫٦٢٠٫٠٤٦  ١٩٫٩٩٦٫٣٠٣  ٤٢٫٩٩٣٫٩٠٠  ٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣  قروض وسلفيات
  -  ٣٢٫٤٣١٫٣٨٢  ١٦٫٠٧٦٫٩٤٨  ٨٫٣١٣٫٠٩٦  ٢٫٤٨٤٫٦٢١  ٤٫٤٨٨٫١٠٤  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  استثمارات لغير غرض المتاجرة

  -  -  - - ٢٫٦٣٧٫٦٢٠ ٧٫٩١٢٫٨٦٣  ١٠٫٥٥٠٫٤٨٣ موجودات أخرى
  ١٩٠٫٥٤٦  -  -  -  -  - ١٩٠٫٥٤٦  استثمارية عقارات
  ٢٫٦٤٥٫٧٨٢  -  -  -  -  -  ٢٫٦٤٥٫٧٨٢  ومعدات ممتلكات

  --------------------------------------------  --------------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
 ٢٫٨٣٦٫٣٢٨  ٩٨٫٥٧٥٫٤٦٩  ٦٤٫٢٧٧٫٢٦٩ ٥٢٫٠٣٤٫٤٠٣ ٣٣٫٥٦٢٫٩١٤ ١٥٥٫٢٧٧٫٤٢٤  ٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧  
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           المطلوبات وحقوق الملكية
  -  -  ١٩٩٫٨٠٢  ١٨٫٨٧٣  ٦٫٦٥٧٫٤٠٢  ٣٥٫٩٣٢٫١٣٨  ٤٢٫٨٠٨٫٢١٥  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

  -  -  -  -  ٢٫٥٨٧٫١٢٠  ٢٧٫٩٦٣٫٥٣٢  ٣٠٫٥٥٠٫٦٥٢  عقود إعادة الشراء 
  -  -  -  -  ١٫٥٩٤٫٩٧٥  ٧٫١٢٥٫٦٢٢  ٨٫٧٢٠٫٥٩٧  أوراق يورو تجارية

  -  ٥٫٣٦٣٫٧٩٧  ٢٫١٩٩٫٤٤١  ٢٫٨٥٦٫٨٩٤  ١٫١٦١٫٤٤٠  ١٫٢٧٠٫٧٨٦  ١٢٫٨٥٢٫٣٥٨  مشتقة مالية أدوات
  -  ٣٧٩٫٩١٧  ٦٣٤٫٧٥٠  ٣٫٤٩٠٫٤٥٢  ١٩٫٥٠٣٫٥٩٣  ٢٠٩٫٨٠٥٫٨٤٦  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  حسابات العمالء والودائع األخرى

  -  ٣٫١٧٤٫٥٨٦  ٧٫٦٠٥٫٨٤٢  ٦٫٩٦٠٫٥٤٠  -  -  ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  جلأل قروض
  -  -  -  -  ٣٫٨٩٥٫٦٢٧  ١١٫٦٨٦٫٨٨١  ١٥٫٥٨٢٫٥٠٨  أخرىمطلوبات 
  -  ٣٦١٫٠٩٣  -  -  -  ٩١٤٫٢٠٥  ١٫٢٧٥٫٢٩٨  انويةسندات ث

  ٤٣٫٢١٨٫٦٥٣  -  -  -  -  -  ٤٣٫٢١٨٫٦٥٣  حقوق الملكية
  --------------------------------------------  --------------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
 ٤٣٫٢١٨٫٦٥٣  ٩٫٢٧٩٫٣٩٣  ١٠٫٦٣٩٫٨٣٥ ١٣٫٣٢٦٫٧٥٩ ٣٥٫٤٠٠٫١٥٧ ٢٩٤٫٦٩٩٫٠١٠  ٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧  
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  -  ٤٫١٢٠٫٢٧٨  ٦٫٢٥٥٫٣٩٢  ١٠٫٠١٣٫٠٦٢  ٦٫٧٤٠٫٥٣٥  ٢٫٦٦١٫٠٧١  ٢٩٫٧٩٠٫٣٣٨  مسحوبة غير ائتمانية تسھيالتالتزامات تقديم 
  -  -  ١٧٣٫٩٩٩  ٥٦٢٫٤٠٠  ٥٧٫٢١٧  ٢٠٢٫٠١٥ ٩٩٥٫٦٣١  ضمانات مالية 
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٢
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السيولة  )ب(
  

  كما يلي: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في 

  إستحقاق  كثر منأ  من ثالث سنوات لىإمن سنة من ثالثة أشھر حتى  
  غير محدد  خمس سنوات   سنوات لى خمسإ ثالث سنوات لى سنةإ ثالثة أشھر اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

           الموجــودات
  -  -  - - ٣٫٥٣٧٫٨٤٦ ٥١٫٩١٤٫٤٩٥  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١ صده لدى المصارف المركزيةأرنقد و

  -  ٢٫٥٦٥٫٧٦٥  ٥٧٢٫١٨٢  ٦٫٠٩٧٫٠٢٥  ٣٫٦٤٣٫٨٣١  ٢٫٥٤٦٫٨٥٩  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  -  -  -  -  ٦٥٨٫٧٩٨  ١٠٫٤٧٥٫٤٦٤  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 

  -  -  -  -  ١٫٣١٩٫٠٥٨  ١٤٫٥٢٥٫٣١٩  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  عقود إعادة شراء عكسية
  -  ٢٫٤٤١٫٧٠٩  ١٫٠٩٩٫٧٩٩  ١٫٣٩٣٫٠٨٠  ٩٤١٫٩٤٣  ١٫٥٤٦٫٢٩٧  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  مشتقة مالية أدوات

  -  ٥٨٫٩٧٢٫٦٩٦  ٤٤٫٣١٩٫٧٤١  ٢٧٫٦٨٦٫١٦٨  ١٨٫٧٥٦٫٥٧٣  ٤٤٫٥٤٤٫١٧٤  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  قروض وسلفيات
  -  ٣٤٫٢٩٤٫٢٣٤  ٩٫٧١٣٫٦٢٧  ١٥٫٧٢٠٫٢٨٦  ٤٫٨٧١٫٧٤٨  ٢٫٨٩٣٫٢٢٧  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  استثمارات لغير غرض المتاجرة

  -  -  -  -  ١٫٥٩٢٫٧٤٥  ٤٫٧٧٨٫٢٣٦  ٦٫٣٧٠٫٩٨١  موجودات أخرى
  ١٧٧٫٥٣٣  -  -  -  -  - ١٧٧٫٥٣٣  استثمارية عقارات
  ٢٫٤٩٨٫٢٥٤  -  -  -  -  -  ٢٫٤٩٨٫٢٥٤  ومعدات ممتلكات

  -----------------------------------  ----------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -----------------------------  
 ٢٫٦٧٥٫٧٨٧  ٩٨٫٢٧٤٫٤٠٤  ٥٥٫٧٠٥٫٣٤٩ ٥٠٫٨٩٦٫٥٥٩ ٣٥٫٣٢٢٫٥٤٢ ١٣٣٫٢٢٤٫٠٧١  ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢  
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           المطلوبات وحقوق الملكية
  -  -  -  ١٨٫٣٥١  ٧٩٦٫٠٢٨  ٣٥٫٨٦٥٫١٢٥  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  ة للمصارف والمؤسسات الماليةأرصد

  -  -  -  -  -  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  عقود إعادة الشراء 
  -  -  -  -  ١٫٩٤٤٫١٠٣  ٣٫٥٤٠٫٠٧٣  ٥٫٤٨٤٫١٧٦  أوراق يورو تجارية

  -  ٥٫٥٩٥٫٩٩٦  ١٫٦٢٢٫٥٩٤  ١٫١٢٤٫٤٩١  ١٫١٥٤٫٢٢٤  ١٫٤٥٥٫٨١٩  ١٠٫٩٥٣٫١٢٤  مشتقة مالية أدوات
  -  ٢١٦٫٤٥٣  ٧٨٥٫٩٠٦  ١٫٤٠٠٫٣٦٨  ١١٫٦٣٤٫١٩٢  ٢٢٩٫١٤٧٫٧٣٣  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  حسابات العمالء والودائع األخرى

  -  ١٫٧٨٩٫٤٧٩  ٦٫٧٤٥٫٧٥١  ٣٫١٩٢٫٠٠٧  ٥٠٢٫٦٢٨  ٢٫٧٦٨٫٨٥١  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  جلأل قروض
  -  -  -  -  ٢٫٨٦٠٫٦٥٠  ٨٫٥٨١٫٩٥٠  ١١٫٤٤٢٫٦٠٠  مطلوبات اخرى
  -  ٤٧٩٫٥٩٤  -  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  -  -  ١٫٥١٦٫٦٤١  سندات ثانوية
  ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  -  -  -  -  -  ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  حقوق الملكية

  ------------------------------------  -----------------------------------  -------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  -------------------------------  
 ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  ٨٫٠٨١٫٥٢٢  ٩٫١٥٤٫٢٥١ ٦٫٧٧٢٫٢٦٤ ١٨٫٨٩١٫٨٢٥ ٢٩٥٫٢٣٥٫٤٦٨  ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢  
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  -  ٤٫٢٣٢٫٥٦٦  ٥٫١٤٥٫٦١٩  ٥٫٢٧٢٫٦٦٧  ٤٫٢٤٥٫٨١٢  ٣٫٢٠٣٫٤٠٠  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  مسحوبة غير ائتمانية تسھيالتالتزامات تقديم 
  -  -  ٢٣٨٫٧٤٥  ٢٥٧٫١١٠  ٧٣٫٤٦٠  ٤٦٢٫٤٨٤  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ضمانات مالية 
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٣
  

  

  ع)(تاب إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السيولة  )ب(
  

  غير المخصومة. التزامات السداد التعاقدية استنادا إلى استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة بيان  هالجدول أدنا يوضح
  

  

  كثر منأ  من ثالث سنوات  لىإمن سنة  من ثالثة أشھر حتى التدفقاتإجمالي  
  خمس سنوات   لى خمس سنواتإ  ثالث سنوات سنةلىإ ثالثة أشھر االسميةالنقدية اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف ألف درھم 

          المطلوبات
          ٢٠١٥ديسمبر٣١فيكما

  -  ١٩٩٫٩٠٢  ١٩٫٦٥٠  ٦٫٧٠٧٫٢١٥  ٣٥٫٩٥٥٫٥٢١  ٤٢٫٨٨٢٫٢٨٨  ٤٢٫٨٠٨٫٢١٥  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
  -  -  -  ٢٫٥٩٧٫١٣٦  ٢٨٫٠٠٦٫٨٧٠  ٣٠٫٦٠٤٫٠٠٦  ٣٠٫٥٥٠٫٦٥٢  ادة الشراء عقود إع

  -  -  -  ١٫٦٠١٫٩٣٥  ٧٫١٦٥٫٢١٧  ٨٫٧٦٧٫١٥٢  ٨٫٧٢٠٫٥٩٧  أوراق يورو تجارية
  ٤٧١٫٦٧٣  ٧٠٤٫٠٢٣  ٣٫٨٧٩٫٠٩٢  ١٩٫٧٥٠٫٧٧٢  ٢٠٩٫٩٦٠٫١٧٦  ٢٣٤٫٧٦٥٫٧٣٦  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  حسابات العمالء والودائع األخرى

  ٦٫٧٥٦٫٥٦٤  ٨٫٠١٢٫٤٩٧  ٧٫٧٢٩٫١٧٩  ٢٧٠٫٧٧١  ١٩١٫٤٨١  ٢٢٫٩٦٠٫٤٩٢  ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  جلأل قروض
  ٥٦٩٫٩٦٣  ٤٠٫٦٩١  ٤٠٫٤٦٩  ٢٠٫٥٤٠  ٩١٧٫٣٤١  ١٫٥٨٩٫٠٠٤  ١٫٢٧٥٫٢٩٨  سندات ثانوية

  --------------------------------  -----------------------------------  -------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  -------------------------------  
 ٧٫٧٩٨٫٢٠٠  ٨٫٩٥٧٫١١٣  ١١٫٦٦٨٫٣٩٠ ٣٠٫٩٤٨٫٣٦٩ ٢٨٢٫١٩٦٫٦٠٦ ٣٤١٫٥٦٨٫٦٧٨  ٣٣٤٫٩١٠٫٢٨٨  
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  ٤٣٣٫٧١٩  ٣٨٥٫٧٨٢  ١٫٩٢٥٫١٩٨  ٥٧٩٫٥٧١  ٢٦٫٤٦٦٫٠٦٨  ٢٩٫٧٩٠٫٣٣٨  ٢٩٫٧٩٠٫٣٣٨  مسحوبة غير ائتمانية تسھيالتالتزامات تقديم 
  -  -  -  -  ٩٩٥٫٦٣١  ٩٩٥٫٦٣١  ٩٩٥٫٦٣١  ضمانات مالية 

  ===========  =============  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  
          ٢٠١٤ديسمبر٣١فيكما

  -  -  ١٨٫٤٤٣  ٧٩٩٫٣٨٥  ٣٥٫٨٧٦٫٩٩٥  ٣٦٫٦٩٤٫٨٢٣  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
  -  -  -  -  ١٣٫٨٧٩٫٢٥١  ١٣٫٨٧٩٫٢٥١  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  عقود إعادة الشراء 
  -  -  -  ١٫٩٤٨٫٥٧٢  ٣٫٥٤١٫٧٣٦  ٥٫٤٩٠٫٣٠٨  ٥٫٤٨٤٫١٧٦  أوراق يورو تجارية

  ٢٩٤٫٠٦٥  ٩٤٣٫٨٥٣  ١٫٧١٢٫٢٣٦  ١١٫٨٦٩٫٦٣٤  ٢٢٩٫٣١٥٫٩٨٣  ٢٤٤٫١٣٥٫٧٧١  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  األخرى والودائع العمالء حسابات
  ٢٫٤١٨٫٦٦٤  ٧٫٢٩٥٫٩٧٧  ٣٫٨٨٩٫١٤٨ ٧٦٧٫٨٤٦ ٢٫٩٧١٫٠٩٩ ١٧٫٣٤٢٫٧٣٤  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦ جلألقروض

  ٧٢٤٫١٧٤  ٤٩٫٧٨٠  ١٫٠٩٣٫٢٢٥  ٣٣٫٢١٨  ٢٫٤٢٨  ١٫٩٠٢٫٨٢٥  ١٫٥١٦٫٦٤١  سندات ثانوية
  --------------------------------  -----------------------------------  -------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  -------------------------------  
 ٣٫٤٣٦٫٩٠٣  ٨٫٢٨٩٫٦١٠  ٦٫٧١٣٫٠٥٢ ١٥٫٤١٨٫٦٥٥ ٢٨٥٫٥٨٧٫٤٩٢ ٣١٩٫٤٤٥٫٧١٢  ٣١٥٫٧٣٩٫٦٠٦  
  ===========  =============  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  

  -  ٣٠١٫٠١٤  ٤٥٩٫٩٠٥  ١٫٤٣٢٫٥٨١  ١٩٫٩٠٦٫٥٦٤  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  مسحوبة غير ائتمانية تسھيالتالتزامات تقديم 
  -  -  -  -  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ضمانات مالية 
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٤
  

  

  (تابع) ة المخاطر الماليةإدار  ٤
  

  مخاطر السوق  )ج(
  

ة / أو قيمة األدوات المالية نتيجو تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في إيرادات المجموعة
وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسھم  والھوامش الدائنة التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت الفائدة

  أسعار السلع.و يةالسوق
  

  إدارة مخاطر السوق
اق المالية ادارة األسو تحتفظتقوم المجموعة بتقسيم تعرضاتھا لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية والغير تجارية. 

  باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم إدارتھا على أساس القيم العادلة.بالمحافظ التجارية 
  

ل كلالحيات الخاصة بمخاطر السوق ممنوحة للجنة إدارة المخاطر بالمجموعة، والتي تقوم بوضع حدود إن كافة الص
 السياسات وضع مسؤولية المخاطر إدارة مجموعة تتحمل. المحددةبصورة جماعية وللمحافظ  خاطرنوع من أنواع الم

  ).بالمجموعة اطرالمخ إدارة لجنة وموافقة مراجعة على(بناًء  المخاطر إلدارة التفصيلية
  

  المحافظ التجارية –لمخاطر السوق  التعرض
  

 بالمحافظ وقالس لمخاطر التعرض ومراقبة لقياس المستخدمة الرئيسية التحليلية األداة ھي للمخاطر المعرضة القيمة تعد
. اريةالمشتقات التجبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و اتستثماراال فيالمتمثلة  المجموعة لدى التجارية
فترة ( زمنية فترة مدى على المحفظة لھا تتعرض سوف التي المقدرة بالخسائر للمخاطر المعرضة القيمة تتمثل

 لمخاطرل المعرضة القيمة أسلوب يقوم). الثقة(مستوى  محددة وباحتمالية العكسية السوق لحركة نتيجة) االحتفاظ
أن فترة االحتفاظ يوماً واحداً. من خالل استخدام  افتراضوب ٪٩٩ ثقة مستوى أساس على التاريخية المحاكاة باستخدام

بيانات السوق من السنتين السابقتين والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة، يقوم األسلوب باستحضار 
  معدالت السوق. في التغيراتمقبولة حسب المستقبلية السيناريوھات ال من عدد

  
موعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وھامش المج تقوم

 .بالمجموعة المخاطر إدارة لجنة موافقة واالئتمان. يخضع الھيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراجعة 
  .التجارية للمحافظ الحدود ھذه وضع ويتم

  
 األقصى لحدل تقديراً  تمثل ال فھي ثم ومن الفعلية،للمخاطر حسب المالحظات التاريخية  رضةعالم القيمة مع التعامل يتم
 ةالتي قد تتعرض لھا المجموعة في ظروف السوق الحرجة. ونتيجة لھذه القيود، تعد القيمة المعرض الخسائر من

 لمحتملةا التركيز مخاطر تناول حدود ذلك في بما ،المراكز والحساسيةإلى جانب ھياكل حدود  تكميلية ضافةللمخاطر إ
 لإلجراءات األعمال مستوى علىو بالمجموعة التجاري النشاط يخضع ذلك على عالوة. تجارية محفظة كل في

 .دارةاإل قبل من إجراءات اتخاذ تستدعي والتي للخسائر األقصى الحد في تتمثل والتي اإلدارةمن قبل  الموضوعة
  :للمخاطر المعرضة القيمة يلي فيما

  

  
 لمخاطرھذه ا تخضع .رلكية في نموذج القيمة المعرضة للمخاطفي الوقت الراھن ال يتم قياس مخاطر السلع وحقوق الم

حساسية مخاطر السوق والحدود االسمية  معايير مجموعة منمن خالل  لمراقبة مجموعة المخاطر بصورة منتظمة
  .زات إجراءات اإلدارةومحف

   

  األقصى الحد  األدنى الحد  المتوسط  في كما  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  

   –المعرضة للمخاطر  القيمة
  ٢٥٫١٢٣  ٢٤٫٥٠٥  ٥٫٣٣٢  ٧٫٠٢٣  ١٢٫١١٥  ١٢٫٢٢٠  ٨٫٣١٥  ١٦٫٩٨٤  المصرفي السجل  

  ٧٫١٧٤  ٢٢٫٥٢٥  ٢٤٧  ٤٦  ٢٫٣٨٨  ٩٫٢٢٠  ١٫٨٠٩  ١٥٫١٣١  األجنبية العمالت صرف
  ١٨٫٨٥٦  ١١٫٠١١  ٤٫٦٥٦  ٥٫٢٩٤  ٩٫٧٤٩  ٦٫٦٦٣  ٧٫٥٦٠  ٦٫٥٤٩  الفائدة معدل

  ١٤٫٧١٩  ٥٫٣٤٦  ١٫٤٣٠  ١٫٩١٠  ٥٫٣٤٦  ٣٫٦١٨  ٤٫١٩١  ٣٫٨٦٩  االئتمان
  )١٥٫٦٢٦(  )١٤٫٣٧٧(  )١٫٠٠١(  )٢٢٧(  )٥٫٣٦٨( )٧٫٢٨١(  )٥٫٢٤٥( )٨٫٥٦٥(  التنويع امتيازات
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٥
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع)مخاطر السوق   )ج(
  

  المحافظ المصرفية –لمخاطر السوق  التعرض
  

 عكسية اءشر إعادة وعقود تجارية، غير استثمارات من تتألف التي المصرفية المحافظ في السوق لمخاطر التعرض إن
 فجواتو االستثمارات محافظ من رئيسية بصورة ينشأ تحوط، أدوات أنھا على ھاتحديد تم التي المشتقة األدوات وبعض
  .عامة بصورة المجموعة لدى األجنبية العمالت ومراكز المصرفي السجل في الفائدة معدالت

  
 لدى ستثماراال لمخاطر التعرض ومراقبة لقياس المستخدمة الرئيسية التحليلية األداة ھي للمخاطر المعرضة القيمة تعد

 المجموعة تقوم. التجارية للمحافظ المستخدم األسلوب نفس ھو للمخاطر المعرضة القيمة أسلوب إن. المجموعة
 نبيةاألج العمالت صرف ذلك في بما عام بشكل االستثمار مخاطر لمراقبة للمخاطر المعرضة القيمة حدود باستخدام
 إدارة لجنة موافقة لمراجعة للمخاطر المعرضة القيمة دلحدو العام الھيكل يخضع. االئتمان وھامش الفائدة ومعدل
  للمخاطر: المعرضة القيمة يلي فيما. االستثمارية المحافظ لمختلف الحدود ھذه وضع ويتم. بالمجموعة المخاطر

  

  
  مخاطر أسعار الفائدة

ي أسعار للتغيرات فتنشأ مخاطر اسعار الفائدة من األدوات المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمال التأثير السلبي 
تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بصورة رئيسية من . الفائدة على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة

 الكلي المركزتتم إدارة  خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة عملية إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات.
العام الذي ينشأ من األدوات المالية التي تحمل فائدة.  المركزدوات اشتقاقية إلدارة لمخاطر أسعار الفائدة باستخدام أ

  .٣٩إن استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح 
  

 التعرض فإن وبالتالي. الواحدة السنة في التسعير إلعادة المجموعة ومطلوبات موجودات من كبير جزء يخضع
  .محدود الفائدة أسعار لمخاطر

  

تقييم مخاطر الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل وقوعه في التغيرات في معدالت الفائدة.  يتم
وتقوم بتقييم  )أساس نقطة ٥٠: ٢٠١٤(نقطة أساس  ٥٠ بمقدارتفترض المجموعة أن التغير في معدل الفائدة يكون 

  وحقوق الملكية في نفس التاريخ على النحو التالي: التأثير على صافي األرباح للسنة
  

  الملكية حقوق  السنة أرباح صافي  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥  ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  درھم  ألف  درھم ألف  درھم  ألف  درھم ألف  

  ٧٩٫٤٣٤  ٣٢٥٫٠٧١  ٢١٥٫٧٦٢  ٣٤١٫٣٦٦  اإليرادات في التغير
  ==============  ============== ============== ==============  

  

 إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة ألغراض توضيحية فقط وتستخدم نماذج مبسطة مبنية على أساس
فائدة ل تخضعومطلوبات  مليون درھم) ٢٧٨٫٢٢٩:  ٢٠١٤(مليون درھم  ٣٠٣٫٩٨٦فائدة بمبلغ ل تخضع موجودات

ر لتقييم التأثي سنة، من أقل للفائدةتسعير  دةإعا ذاتو مليون درھم) ٢٤٧٫٧٧٩: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٥١٫٠٢٤بمبلغ 
التأثير على حقوق الملكية يتضمن التأثير على صافي األرباح وحساسية معدل الفائدة على المحفظة  إن على األرباح.
  ال تتضمن الحساسية أية إجراءات يمكن أن تتخذھا اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.المتاحة للبيع. 

  األقصى الحد  األدنى الحد  المتوسط  في كما  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  

المعرضة  القيمة
   –للمخاطر 

  ١١٧٫٤٣٥  ١٠٣٫٤٢٧  ٧٢٫٩٥٨  ٥٩٫٥٤٦  ٨٩٫٧٣٥  ٨٤٫١٠٥  ٨١٫٩٤٣  ٩٧٫٠٧٢  المصرفي السجل  
 العمالت صرف
  ٦٫٩٥٣  ٢١٫٥٧٦  ١٫٠٥٨  ١٫٥٧٩  ٢٫٨١٢  ٨٫٢١٩  ١٫٤٥٥  ١٤٫٥٩١  األجنبية
  ٤١٫٨٥٣  ٣٠٫٨٨٥  ١٠٫٨٩٦  ١٣٫٢٠٩  ١٨٫٥٤٠  ٢١٫٦٣٩  ٢٧٫٧٧٩  ٢٩٫٠٧١  الفائدة معدل

  ١١٨٫٠٠٤  ٩٩٫٧٧٥  ٧٩٫٩٩٨  ٥٧٫٩٠٤  ٩٣٫٦٣٩  ٨٤٫٩٥٢  ٨٢٫٠١٢  ٩٥٫٧٣٧  االئتمان
  )٤٩٫٣٧٥(  )٤٨٫٨٠٩(  )١٨٫٩٩٤(  )١٣٫١٤٦(  )٢٥٫٢٥٦( )٣٠٫٧٠٥(  )٢٩٫٣٠٣( )٤٢٫٣٢٧(  التنويع امتيازات
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٦
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

   :٢٠١٥ديسمبر  ٣١فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 
  

  بنود ال تحمل  أكثر من  من ثالث سنوات  من سنة  من ثالثة أشھر      
  الفائدة  خمس سنوات  لى خمس سنواتإ  إلى ثالث سنوات  إلى سنة  حتى ثالثة أشھر  إلجماليا  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

                الموجودات 
  ١٢٫٠١٩٫٠٤٦  -  -  -  ٥٣٧٫٦١٥  ٦٣٫٨٢٥٫٤٤٨  ٧٦٫٣٨٢٫١٠٩  نقد وارصدة لدى المصارف المركزية

  ١٫٦٨١٫٩٢٠  ١٫٣٤٢٫٤٩٩  ٦٢٢٫١٧٥  ٢٫٤٦٩٫٩٢٣  ٢٫٩٨٥٫٧٥٢  ٣٫١٨٨٫٨٦٩  ١٢٫٢٩١٫١٣٨  قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات بال
  ٩٣٣٫٠٩٢  -  -  -  ٢٥٩٫٠٢٧  ٩٫٦٩٩٫٦٤٩  ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 
  -  -  -  -  ٢٫٦٥٨٫٣٠٥  ١٠٫٦٧١٫٨٨١  ١٣٫٣٣٠٫١٨٦  عكسيةإعادة شراء  اتفاقيات
  ١٠٫٥٧٤٫٠٩١  -  -  -  -  -  ١٠٫٥٧٤٫٠٩١  مشتقة مالية أدوات

  ٣٥٤٫٠٦١  ١٫٣٦٥٫٢٢٦  ١٫٩٤٥٫٣٧٤  ١٫٣٩٢٫١٨١  ١٣٫٩٦٣٫١٤٠  ١٨٦٫٨٩٣٫٥٧١  ٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣  قروض وسلفيات 
  ١٧٢٫٦٠٣  ٣١٫٨٢٥٫٦٣٦  ١٥٫٦٣٩٫٧٣٠  ٦٫٨٥٢٫٩٦٠  ٢٫٣٤٤٫٢٩٥  ٦٫٩٥٨٫٩٢٧ ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  االستثمارات لغير غرض المتاجرة

  ١٠٫٥٥٠٫٤٨٣  -  -  -  -  -  ١٠٫٥٥٠٫٤٨٣  موجودات أخرى
  ١٩٠٫٥٤٦  -  -  -  -  -  ١٩٠٫٥٤٦   استثمارية عقارات

  ٢٫٦٤٥٫٧٨٢  -  -  -  -  -  ٢٫٦٤٥٫٧٨٢  ممتلكات ومعدات
 ----------------------------------  ----------------------------------  -------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  ٣٩٫١٢١٫٦٢٤  ٣٤٫٥٣٣٫٣٦١  ١٨٫٢٠٧٫٢٧٩  ١٠٫٧١٥٫٠٦٤  ٢٢٫٧٤٨٫١٣٤  ٢٨١٫٢٣٨٫٣٤٥  ٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧  
  ==============  ==============  =============  ==============  ==============  ==============  ==============  

                المطلوبات وحقوق الملكية
  ٢٫٣٩٤٫٩٥٦  -  ١٩٩٫٨٠٢  ١٨٫٨٧٣  ٦٫٦٥٧٫٤٠٢  ٣٣٫٥٣٧٫١٨٢  ٤٢٫٨٠٨٫٢١٥  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

  -  -  -  -  ٢٫٥٨٧٫١٢٠  ٢٧٫٩٦٣٫٥٣٢ ٣٠٫٥٥٠٫٦٥٢ عقود إعادة الشراء 
  -  -  -  -  ١٫٥٩٤٫٩٧٥  ٧٫١٢٥٫٦٢٢  ٨٫٧٢٠٫٥٩٧  أوراق يورو تجارية

  ١٢٫٨٥٢٫٣٥٨  -  -  -  -  -  ١٢٫٨٥٢٫٣٥٨  مشتقة مالية أدوات
  ٦٠٫١١٨٫٩٩٨  ٣٧٦٫٣١٠  ٦٠٧٫٥٣٧  ٣٫٤٤٤٫٤٦١  ١٥٫٨٧٦٫١٢٣  ١٥٣٫٣٩١٫١٢٩  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  أخرىودائع و العمالء حسابات
  -  ٣٫١٧٤٫٥٨٦  ٧٫٤٢٢٫٥٦١  ٥٫٧٦٧٫٠٨٨  -  ١٫٣٧٦٫٧٣٣  ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  ألجل قروض

  ١٥٫٥٨٢٫٥٠٨  -  -  -  -  -  ١٥٫٥٨٢٫٥٠٨  مطلوبات أخرى
  -  ٣٦١٫٠٩٣  -  -  -  ٩١٤٫٢٠٥  ١٫٢٧٥٫٢٩٨  سندات ثانوية
  ٤٣٫٢١٨٫٦٥٣  -  -  -  -  -  ٤٣٫٢١٨٫٦٥٣  حقوق الملكية

  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
 ١٣٤٫١٦٧٫٤٧٣  ٣٫٩١١٫٩٨٩ ٨٫٢٢٩٫٩٠٠ ٩٫٢٣٠٫٤٢٢ ٢٦٫٧١٥٫٦٢٠ ٢٢٤٫٣٠٨٫٤٠٣ ٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧  
  ==============  ==============  =============  ==============  ==============  ==============  ==============  

  )٩٥٫٠٤٥٫٨٤٩(  ٣٠٫٦٢١٫٣٧٢  ٩٫٩٧٧٫٣٧٩  ١٫٤٨٤٫٦٤٢  )٣٫٩٦٧٫٤٨٦(  ٥٦٫٩٢٩٫٩٤٢    فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
  )٣٣٣٫٧٠٠(  )٢٤٫٩٩٢٫٢٩٣(  )١٫٨٥٢٫٧٣٣(  ١٤٦٫٠٤٥  ٧٫٤١٢٫٥١٦  ١٩٫٦٢٠٫١٦٥    فجوات في البنود خارج بيان المركز المالي

    ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  )٩٥٫٣٧٩٫٥٤٩(  ٥٫٦٢٩٫٠٧٩ ٨٫١٢٤٫٦٤٦ ١٫٦٣٠٫٦٨٧ ٣٫٤٤٥٫٠٣٠ ٧٦٫٥٥٠٫١٠٧   اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة

    ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  -  ٩٥٫٣٧٩٫٥٤٩  ٨٩٫٧٥٠٫٤٧٠  ٨١٫٦٢٥٫٨٢٤  ٧٩٫٩٩٥٫١٣٧  ٧٦٫٥٥٠٫١٠٧    حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

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



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٧
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

   : ٢٠١٤ديسمبر  ٣١فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 
  

  بنود ال تحمل  أكثر من  من ثالث سنوات  من سنة  من ثالثة أشھر      
  الفائدة  خمس سنوات  مس سنواتلى خإ إلى ثالث سنوات إلى سنة حتى ثالثة أشھر اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

                الموجودات 
  ١٣٫٩٧٣٫٩١١  -  -  -  ٣٫٥٣٧٫٨٤٦  ٣٧٫٩٤٠٫٥٨٤  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  نقد وارصدة لدى المصارف المركزية

  ١٫٥٤٩٫٠١٠  ٩٣٩٫٧٤٢  ٥٧٢٫١٨٢  ٣٫٥٠٠٫٢١٦  ٣٫٥٤٤٫٢٣٠  ٥٫٣٢٠٫٢٨٢ ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٦١٫٤٢٠  -  -  -  ٦٥٩٫٥١٦  ١٠٫٠١٣٫٣٢٦ ١١٫١٣٤٫٢٦٢ المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 
  -  -  -  -  ١٫٣١٩٫٠٥٨  ١٤٫٥٢٥٫٣١٩  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  عكسيةإعادة شراء  اتفاقيات
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -  -  -  -  -  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  شتقةم مالية أدوات

  ٤٦٢٫٤٢٢  ١٫١٧٦٫٧٢٧  ١٫٩٦٤٫٣٩٩  ٧٨٥٫٦٦٠  ١٠٫٦٢٦٫٢٧١  ١٧٩٫٢٦٣٫٨٧٣  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  قروض وسلفيات 
  ٦٢٢٫٩٤٠  ٣٢٫٨٨٢٫٢٠١  ٨٫٨٩٧٫١٤٨  ١٣٫٦١٢٫٣٦٩  ٤٫٤٨٤٫١٠٨  ٦٫٩٩٤٫٣٥٦ ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢ االستثمارات لغير غرض المتاجرة

  ٦٫٣٧٠،٩٨١  -  -  -  -  - ٦٫٣٧٠٫٩٨١ موجودات أخرى
  ١٧٧٫٥٣٣  -  -  -  -  -  ١٧٧٫٥٣٣   استثمارية عقارات

  ٢٫٤٩٨٫٢٥٤  -  -  -  -  -  ٢٫٤٩٨٫٢٥٤  ممتلكات ومعدات
  ----------------------------------  ----------------------------------  -------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
 ٣٣٫٥٣٩٫٢٩٩  ٣٤٫٩٩٨٫٦٧٠  ١١٫٤٣٣٫٧٢٩ ١٧،٨٩٨٫٢٤٥ ٢٤٫١٧١٫٠٢٩ ٢٥٤٫٠٥٧٫٧٤٠ ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢  
  ==============  ==============  =============  ==============  ==============  ==============  ==============  

                المطلوبات وحقوق الملكية
  ١٫٧٧٧٫٧٣٧  -  -  ١٨٫٣٥١     ٧٩٦٫٠٢٨  ٣٤٫٠٨٧٫٣٨٨  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

  -  -  -  -  -  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  عقود إعادة الشراء 
  -  -  -  -  ١٫٩٤٤٫١٠٣  ٣٫٥٤٠٫٠٧٣ ٥٫٤٨٤٫١٧٦ أوراق يورو تجارية

  ١٠٫٩٥٣٫١٢٤  -  -  -  -  -  ١٠٫٩٥٣٫١٢٤  مشتقة مالية أدوات
  ٥٠٫٦٢٢٫٦٧٢  ١٦٢٫٣٥٦  ٧٤٤٫٠٣٠  ١٫٣٩١٫٥٠٧  ١٠٫٤١٥٫٥٢٧  ١٧٩٫٨٤٨٫٥٦٠  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  أخرىودائع و العمالء حسابات
  -  ١٫٧٨٩٫٤٧٩  ٦٫٧٤٥٫٧٥١  ٣٫١٩٢٫٠٠٧  ٥٠٢٫٦٢٨  ٢٫٧٦٨٫٨٥١  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  ألجل قروض

  ١١٫٤٤٢٫٦٠٠  -  -  -  -  -  ١١٫٤٤٢٫٦٠٠  مطلوبات أخرى
  -  ٤٧٩٫٥٩٤  -  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  -  - ١٫٥١٦٫٦٤١ سندات ثانوية
  ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  -  -  -  -  -  ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  حقوق الملكية

  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  ١١٢٫٧٥٩٫٥١٥  ٢٫٤٣١٫٤٢٩  ٧٫٤٨٩٫٧٨١  ٥٫٦٣٨٫٩١٢  ١٣٫٦٥٨٫٢٨٦  ٢٣٤٫١٢٠٫٧٨٩  ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢  
  ==============  ==============  =============  ==============  ==============  ==============  ==============  

  )٧٩٫٢٢٠٫٢١٦(  ٣٢٫٥٦٧٫٢٤١  ٣٫٩٤٣٫٩٤٨  ١٢٫٢٥٩٫٣٣٣  ١٠٫٥١٢٫٧٤٣  ١٩٫٩٣٦٫٩٥١    ان المركز الماليفجوات في البنود المدرجة في بي
  -  )٢٦٫١٠٦٫٩٩٢(  )٧٥٩٫١٥٤(  ٤٫٣٢٤٫٨٣٦  )٤٫٠٨٣٫٣٢٦(  ٢٦٫٦٢٤٫٦٣٦    فجوات في البنود خارج بيان المركز المالي

    ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  )٧٩٫٢٢٠٫٢١٦(  ٦٫٤٦٠٫٢٤٩  ٣٫١٨٤٫٧٩٤  ١٦٫٥٨٤٫١٦٩  ٦٫٤٢٩٫٤١٧  ٤٦٫٥٦١٫٥٨٧    اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة

    ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  -  ٧٩٫٢٢٠٫٢١٦  ٧٢٫٧٥٩٫٩٦٧ ٦٩٫٥٧٥٫١٧٣ ٥٢٫٩٩١٫٠٠٤ ٤٦٫٥٦١٫٥٨٧   حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

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

  
  



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٨
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

  األجنبيةمخاطر العمالت 
لب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تق

من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة ھي الدرھم اإلماراتي. وقد قام مجلس 
 طبيقتويتم  كثب عنلتعرض للعمالت تم مراقبة اياالدارة بوضع حدود لمخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة. 

الھامة لمخاطر العمالت  التعرضاتاستراتيجيات التحوط إلبقاء ھذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة. بلغت صافي 
  ديسمبر: ٣١األجنبية للمجموعة كما في 

  
  اإلجمالي  اإلجمالي  المركز  المركزصافي   
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  اآلجل  الفوري  
   مدين) /دائن(   مدين) /دائن(   مدين) /دائن(   مدين) /دائن(  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          لعملةا

  ١٠٫٠٢٠٫٢٣٧  ٢٠٫١٤٩٫١٠٠  )١٦٫٥٤٧٫٨١٥(  ٣٦٫٦٩٦٫٩١٥  دوالر امريكي
  ٢١٢٫٤٣٤  )١٦٥٫٤٨١(  ٩٫٢٩٧٫٢٣٩  )٩٫٤٦٢٫٧٢٠(  جنيه استرليني

  ١٨٩٫١٨١  )٣٣٠٫٥٨١(  )٥٫٤٧٢٫٣٥٩(  ٥٫١٤١٫٧٧٩  يورو
  )٥٢٦٫٢٥١(  )٤٩٫٦٥٣(  ٨٥٧٫٩٦٠  )٩٠٧٫٦١٣(  دينار كويتي

  )٢٫٧٥٠(  ١٫٤٧٠  ١٫٠٤٣٫٣٢٨  )١٫٠٤١٫٨٥٨(  الصيني اليوان
  )٢٫٣٢٧٫٥٩١(  )٦٫٣٠٢٫٢٣٢(  )٥٫٦٩٤٫٨٨٢(  )٦٠٧٫٣٥١(  لایر سعودي
  ٤٠٫٤٤١  ١٩٫٥٦٨  )١٫٧٠١٫٩٤٧(  ١٫٧٢١٫٥١٥  ين ياباني

  ٤٧٠٫٤٦٦  ١٥٫٩٧٣  )٢٠٥٫٤٩٥(  ٢٢١٫٤٦٨  فرنك سويسري
  ١٫٣٦١٫٠٦٩  ١٫٦٧٦٫٦١٤  ١٫٧٤٢٫٩٠٣  )٦٦٫٢٨٩(  قطري لایر
  ٧٩٫٨٤٣  )٢١٢٫٥٤٢(  )٤٣٢٫٧١٧(  ٢٢٠٫١٧٥  بحريني دينار
  ٣٧٥٫٨٧٧  )٥٤٫٤٤١(  )٤٨٫١٣٩(  )٦٫٣٠٢(  مصري جنيه
  ٢٦٦٫٤٢٢  ٢٩٨٫٦٢٣  )٢٣٤٫٤٠٢(  ٥٣٣٫٠٢٥  أردني دينار

  ١٣٣٫٤٥٦  )٢٣٫١٤١(  ٥٦٢٫٧١١  )٥٨٥٫٨٥٢(  ماليزي رانجيت
  ========  =========  =========  ========  

  
 القطري أمام الدوالر األمريكي وبذلك تكون تعرضات تم تثبيت سعر صرف الدرھم اإلماراتي واللایر السعودي واللایر

  ھذا المدى. إن التعرضات لباقي العمالت األجنبية غير ھامة. إلىمحدودة  العمالت ھذهالمجموعة لمخاطر 
  

  مخاطـر أسعار األسھم
ة المخاطر من خالل الملكية. تقوم المجموعة بإدار حقوقتنشأ مخاطر أسعار األسھم عن تغير القيمة العادلة الستثمارات 

  تنويع االستثمارات من حيث توزيعھا الجغرافي وتركزھا القطاعي.
  

    



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٩
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  المخاطر التشغيلية  )د(

  
أو عدم مالئمة العمليات أو الموظفين أو األنظمة أو من  اإلخفاقاتجة عن نالمخاطر التشغيلية بأنھا مخاطر خسائر  تعرف

خارجية، وتتضمن المخاطر القانونية والمتعلقة بالتكنولوجيا، ويستثنى من ذلك المخاطر االستراتيجية واألخرى األحداث ال
  المتعلقة بالسمعة. 

  
 بصورة المخاطر ومراقبة إدارة ضمان مسؤولية تقع. المجموعة أعمال قطاعات مستوى على التشغيلية المخاطر تنشأ

 وإدارة الضمنية المخاطر أقسام ذلك في المجموعة أعمال قطاعات يدعم. مجموعةبال األعمال قطاعات عاتق على رئيسية
  .فعالة مخاطر إدارة وجود لضمان" ثاني دفاع"كخط  التشغيلية المخاطر

  
 ملياتعمناقشة نتائج  وتتم. "ثالث دفاع"كخط  بالمجموعة الداخلي التدقيق قسم قبل من مراجعة إجراء تتم ذلك، على عالوة

  الوحدات المعنية، كما يتم تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق. إدارةالداخلية مع المراجعة 
  
وإجراءات تتعلق بتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة  سياسات من يتألفتشغيلية المخاطر للإطار  بوضعقامت المجموعة  لقد

ع فئات م الترابططر التشغيلية المخاب الخاصطار اإل يتضمن كما. التصحيحية اإلجراءات اتخاذ إلى باإلضافةالمخاطر 
ً  ذلك كان حيثما الضمان،تخفيف المخاطر عن طريق  يتمالمخاطر األخرى.    .مناسبا

  
  :التالية الفئات إلى التشغيلية بالمخاطر المتعلقة األحداث تصنف

  
 .االحتيال الداخلي: مخاطر القيام بأنشطة غير مصرح بھا أو أعمال احتيال من قبل الموظفين  
 ل الخارجي: مخاطر االحتيال أو خرق أمن النظام من قبل طرف خارجي.االحتيا  
  ممارسات الموظفين وسالمة بيئة العمل: سوء العالقة بين الموظفين واالختالف والتمييز والمخاطر المتعلقة بصحة

  وسالمة الموظفين على مستوى المجموعة.
 ث الطبيعية.تلف الموجودات المادية: مخاطر تأثر المجموعة نتيجة للكوار  
  الممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجات واألعمال: مخاطر اإلخفاق في تقييم مدى مالئمة العمالء، والمسؤوليات

  االئتمانية، وممارسات األعمال غير المالئمة والمنتجات المعيبة واألنشطة االستشارية.
 ر األعمال واسترجاع بيانات األنظمة في حالة تعطيل العمل وإخفاقات األنظمة: مخاطر عدم تخطيط واختبار استمرا

  الكوارث.
  التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات: مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت وبيانات ووثائق العمالء، وإدارة ومراقبة

  الموردين ورفع تقارير بشأنھم.
  

 ارستھام. يتم تفويض ھذه المسؤوليات ومالمخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة إدارةمجلس اإلدارة مسؤولية  يتولى
  .التشغيلية المخاطر على اإلشراف عن المسؤولة العليا اإلدارة مجموعة وھي المجموعة، لدى المخاطر لجنة خالل من
  

  :يلي ما ضمان في التشغيلية بالمخاطر يتعلق فيما المجموعة مخاطر للجنة الرئيسية المسؤوليات تكمن
  
 خاطر التشغيلية للمجموعة واإلشراف على تطبيقه.اعتماد إطار إدارة الم  
 اعتماد العديد من اإلجراءات وفقاً لمصفوفة االعتماد الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية  
 .اعتماد االستراتيجية والتوجيھات المعنية بالمخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة  

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٠
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  لمال إدارة رأس ا  )ھـ(
  

 وعة،للمجم التنظيمي المال رأس متطلبات بشأن المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لتوجيھات المجموعة تخضع
 حليةالم التنظيمية الجھات قبل من المباشر لإلشراف التابعة والشركات الخارجية الفروع تخضع قد ذلك، على عالوة
 أسر كفاية ضمان بغرض عام بشكل األعمال باستراتيجية ترتبط لمجموعةا لدى المال رأس إدارة عملية إن. بھا الخاصة
 بتخطيط المجموعة تقوم. المخاطر تحمل على المجموعة قابلة إطار وفي األعمال في الكامنة المخاطر مستوى إلى المال
  .المالية الموازنة وضع إجراءات مع بالتزامن المال رأس

  
ددا االستراتيجية طويلة األجل للمجموعة، ويوفر ذلك إطار لوضع خطة شاملة استناداً العليا يح واإلدارة اإلدارة مجلس إن

إلى التوقعات من وحدات األعمال الفردية. تتمثل الخطة الشاملة أحد المدخالت لوضع موازنة سنوية وتطبيقھا على مستوى 
للمجموعة ككل في نھاية األمر. تقوم وحدات األعمال ومستوى الدول. يتم توحيد ذلك لكل وحدة من وحدات األعمال و

وحدات األعمال بكل قسم بوضع ميزانية عمومية متوقعة وبيانات األرباح والخسائر للسنة التالية، بعد األخذ باالعتبار 
  المعايير التالية:

  
 (على مدى سنة) األھداف قصيرة األجل  
  االستراتيجية وقابلة تحمل المخاطر  
 معدالت النمو المستھدفة  
 ائدات المستھدفةالع  
    
 ابأنشطتھ المرتبطة المخاطر لتغطية كافي مال رأس امتالكھا ضمان على المجموعة لدى المال رأس إدارة سياسات تھدف  

 ىعل المحتمل وتأثيرھا المخاطر من العديد تقييم سنوية بصورة يتم. المجموعة مستوى على المال رأس وتخصيص
ً  المجموعة مستوى  مال،ال رأس كفاية مدى تقييم عملية من كجزء. المال رأس كفاية مدى تقييم ليةعم مع جنب إلى جنبا
. وميةالي عملياتھا من كجزء المجموعة لھا تتعرض التي المخاطر من العديد بتحديد المجموعة لدى المخاطر إدارة قسم يقوم
ُ و وإجراءات سياسات بتطبيق المجموعة تقوم كما  من والحد وإدارة لقياس أخرى راءاتوإج طوارئ وخطط وآليات طرأ
  .المال رأس خالل من تغطيتھا يتم سوف التي رطالمخا بتحديد المجموعة تقوم وأخيراً . المخاطر تلك تأثير

  
  :المجموعة لدى المال رأس إدارة لعملية الرئيسية األھداف يلي فيما

  
 ت رأس المال التي المحددة من قبل مصرف اإلمارات االحتفاظ بمعدل كافي من رأس المال لتلبية الحد األدنى من متطلبا

  العربية المتحدة المركزي
  االحتفاظ برأس مال كافي لدعم قابلة تحمل المخاطر واألھداف االستراتيجية لدى المجموعة وفقاً للخطة االستراتيجية

  طويلة األجل.
 لمتزايدة لرأس المال التي تحديدھا من االحتفاظ برأس مال كافي لمواجھة عمليات الضغط بما في ذلك المتطلبات ا

  خالل عملية تقييم مدى كفاية رأس المال.
 .دعم التصنيف االئتماني للمجموعة  
  

 اتوبيان العمومية الميزانية تحديد خاللھا يتم والتي السنة، مدى على متعددة ضغط اختبارات بإجراء المجموعة تقوم
 بالحاالت ةالخاص باالفتراضات المخاطر عوامل تتأثر. الضغط وحاالت يةالرئيس بالحاالت يتعلق فيما والخسائر األرباح
 غطالض اختبارات المجموعة تستخدم. المال رأس كفاية على المماثل التأثير تحديد يتم كما الضغط وحاالت األساسية
 صالح في يستل التي السيناريوات ظل في المال رأس ومستويات المال رأس احتياجات توقع بغرض الكلي لالقتصاد
 ٢٠١٥ خالل الضغط اختبار نتائج إن. المال لرأس الداخلي التخطيط في مھمة أداة االختبارات ھذه تعتبر. المجموعة
  .التالية سنوات الثالث فترة خالل سلبية أحداث وقوع حال في كافي مال لرأس المجموعة امتالك أظھرت

  
   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥١
  

  
   (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  (تابع)رأس المال إدارة   )ھـ(

  
لكفاية رأسمال المجموعة الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  التنظيميةيتم تحليل المعدالت 

على النحو  شقينوذلك في  ،)٪٨: ٢٠١٤( ٪٨ بةبنس منھا األول الشقأن يكون  على )٪١٢: ٢٠١٤( ٪١٢بحد أدنى 
  التالي:

  

  ٢ بازل  ٢ بازل  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم ألف درھم  

      األولرأس مال الشق 
  ٤٫٩٦٨٫٦٤٥  ٥٫٤٦٣٫٨٨٥  العادي الُمصدررأس المال 

  ٦٫٦١١٫٨١٢  ٦٫٧٨٨٫٨٠٥  األرباح المحتجزة
  ٤٫٧٣٦٫١١٢  ٥٫٢٠٩٫٧٢٢  االحتياطي القانوني والخاص

  ١٧٫٣٢٥٫٧٥٩  ١٩٫٢٨٣٫٢٧٤  االحتياطي العام وبرنامج خيارات األسھم
  )١١٢٫١٤٣(  )١٣٢٫٨٧٩(  عمالت األجنبيةاحتياطي تحويالت ال
  ١٠٨٫٢٦٥  -  بند حقوق الملكية –سندات قابلة للتحويل 

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  سندات الشق األول الرأسمالية 
      

  )١٧٫٦٤٧(  )٢٦٩٫٣٥٥(  األول الشق رأسمال من اقتطاعات
  --------------------------  --------------------------  

  ٣٧٫٦٢٠٫٨٠٣  ٤٣٫٠٩٨٫٢٠٢  اإلجمالي
  --------------------------  --------------------------  

      الثانيرأس مال الشق 
  ١٤٦٫٢٢٠  )٣٣١٫٩٣٧(  احتياطي القيمة العادلة

  ٦٨٧٫٠٠٤  ٣٦١٫٠٩٣  المطلوبات الثانوية المؤھلة
  ٢٫٥٨٢٫٦١٩  ٢٫٩٦٢٫٢٠٩  الجماعي القيمة انخفاض مخصص

      
  )١٧٫٦٤٧(  )١٥٫٧٥٢(  الثاني الشق لرأسما من اقتطاعات

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٫٣٩٨٫١٩٦  ٢٫٩٧٥٫٦١٣  اإلجمالي

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

  ٤١٫٠١٨٫٩٩٩  ٤٦٫٠٧٣٫٨١٥  التنظيميةإجمالي قاعدة رأس المال 
  ============  ============  
      

      الموجودات ذات المخاطر المرجحة:
  ٢٠٩٫٦٦٥٫٢٧٢  ٢٣٦٫٩٧٦٫٧٣٦  االئتمان مخاطر
  ٢٣٫٦١١٫٢٨١  ٢٠٫٣٩٧٫٩٥٨  السوق مخاطر
  ١٦٫٩٣٦٫٧٣٠  ١٧٫٨٨٣٫٢٢٦  التشغيلية المخاطر

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٥٠٫٢١٣٫٢٨٣  ٢٧٥٫٢٥٧٫٩٢٠  الموجودات ذات المخاطر المرجحة

  ============  ============  
  ٪١٥،٠٤  ٪١٥،٦٦ األول الشق مال رأس معدل
  ٪١٦،٣٩  ٪١٦،٧٤  معدل القانوني لكفاية رأس المالال
  ============  ============  
  

ترات لجميع الف خارجية جھات من روضةالمفالتزم البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة بكافة متطلبات رأس المال 
    الموضحة.



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٢
  

  
  استخدام التقديرات واألحكام  ٥

  
السياسات  اراختياإلدارة ب قيامتقتضي معايير التقارير المالية الدولية  ،في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

ليھا معلومات ع يترتبوالمالئمة والتي  لةالمعقووضع التقديرات واألحكام و متسقة بصورة وتطبيقھاالمحاسبية المناسبة 
الموضوع من قبل مجلس المعايير  واإلطارمعايير التقارير المالية  في الواردةتوجيھات الإلى  استناداً . وموثوقة مالئمة

لتي لھا االمبينة أدناه و والتقديرات األحكام بوضع اإلدارة قامتالمحاسبية الدولية الخاص بإعداد وعرض البيانات المالية، 
  على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة.  األھمالتأثير 

  
  الشكوكالمصادر الرئيسية لتقدير 

  
  خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير غرض المتاجرة )١(

  (أ). ٤و )٧(ب) (٣يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما ھو موضح في السياسة المحاسبية رقم 
  

تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير غرض المتاجرة بصفة مستمرة ووفقاً لمراجعة 
ئر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسا بخسائراالعتراف  يشاملة بشكل ربع سنوي لتحديد فيما إذا كان من الضرور

 ندعلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ااإلدارة قدر كبير من األحكام لتقدير مبيتطلب من  ،الموحد. وبصورة خاصة
مستوى مخصصات انخفاض القيمة المطلوبة. عند تقدير ھذه التدفقات النقدية، تقوم اإلدارة بوضع أحكام حول  تحديد

ز ھذه تحقيق للضمانات ذات الصلة. ترتكالموقف المالي للطرف المقابل والطرق األخرى للتسوية وصافي القيمة القابلة لل
علية تختلف النتائج الف وقدالتقديرات على افتراضات حول عوامل عدة متضمنة مستويات مختلفة من األحكام والشكوك 

  انخفاض القيمة. مخصصاتمما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في 
  

  القيمةجماعي النخفاض  مخصص  )٢(
  (أ). ٤و) ٧(ب) (٣كما ھو موضح في السياسة المحاسبية رقم  الجماعية ةالقيم انخفاض مخصصاتيتم تقييم 

  
باإلضافة للمخصصات المحددة مقابل الموجودات التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة، فإن المجموعة تحتفظ 

حديدھا ت من القروض والسلفيات ذات السمات االقتصادية المماثلة والتي لم يتم محافظبمخصص جماعي انخفاض مقابل 
دارة تأخذ اال القيمة،النخفاض فردي في القيمة. عند تقييم الحاجة لرصد مخصص جماعي النخفاض  تعرضتكأرصدة 

وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية. من أجل تقدير المخصصات المطلوبة،  يةاالئتمان والجودةفي اعتبارھا التركزات 
 موجبھا بيان الخسائر الكامنة وتحديد نطاق المدخالت المطلوبة وفقاً للظروفيتم وضع افتراضات لتحديد الطريقة التي يتم ب

  االقتصادية التاريخية والحالية.
  

  والعقارات االستثمارية والمعدات الممتلكات قيمة انخفاض مخصص  )٣(
  ).٤(ك) ( ٣) و٣(ي) ( ٣في إيضاح السياسة المحاسبية  وضحھو م كما القيمةتقييم خسائر انخفاض  يتم
  
تمتع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية، ت بيع أسعار المجموعة تستخدم للتحقق، القابلة القيمة صافي تحديد عند

المطلوب  العقاراتفي تقييم ممتلكات تنتمي إلى نفس موقع وفئة  حديثة ةبمؤھالت مھنية مناسبة معترف بھا ولديھا خبر
 الممتلكات أحد دالاستب مقابلھا في يمكن التي المقدرة القيمة وھيالسوقية،  القيمة سأسا على البيع أسعار حديدتقييمھا. يتم ت

ً تاريخ التقييم فيما بين مشتري وبائع يرغبان في إتمام المعاملة  في   .االعتيادية السوق لشروط وفقا
  

  االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة  )٤(
قضائية قد تنشأ في سياق أعمالھا االعتيادية. يرتكز مخصص  يطرفاً في دعاو نظراً لطبيعة عملياتھا، قد تكون المجموعة

االلتزامات الطارئة التي قد تنشأ عن المقاضاة على احتمالية التدفق الخارجي للموارد االقتصادية وإمكانية الوثوق من 
  تنبؤ بنتائجھا بدقة.وال يمكن ال الشكوكتقدير ھذه التدفقات الخارجة. تخضع مثل ھذه األمور للكثير من 

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٣
  

  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  (تابع) الشكوكالمصادر الرئيسية لتقدير 
  

  ت األسھمابرنامج خيار  )٥(
 ولز. وتشتمل مدخالت النموذج على سعر السھمسكذج بالك ونم باستخداميتم تحديد القيمة العادلة لبرنامج خيارات األسھم 

توزيعات األرباح ومعدالت الفائدة  وعائداتلبات أسعار األسھم والفترات التعاقدية للخيارات وتق الخياروسعر ممارسة 
  الخالية من المخاطر.

  

  المالية األدوات تقييم  )٦(
 االيضاح في يلبالتفص مناقشتھا يتم. الملحوظة غير المدخالت لبعض االدارة تقديرات المالية االدوات تقييم نماذج تتطلب قد
٦.  
  

  المحددة التعويضات طةخ  )٧(
 باستخدام ارياكتو أساس على تحديدھا يتم التي العوامل بعض إلى تستند المحددة التعويضات خطة اللتزام الحالية القيمة إن
االفتراضات المستخدمة في تحديد صافي تكلفة (إيرادات) االلتزامات على معدل الخصم.  تشتمل. االفتراضات من عدد
  .ةالمحدد التعويضات اللتزام الدفترية القيمة على تأثير لھا سيكون االفتراضات ھذه على تطرأ تغييرات أي إن
  

 لتحديد المستخدمھذا ھو معدل الفائدة  يكون أن المتوقع من. سنة كل نھاية في المناسب الخصم معدل المجموعة تحدد
 المناسب، الخصم عدلم تحديد عند. المستقبلية اللتزاماتا لتسوية المطلوبة المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة
متيازات بالعملة التي سيتم دفع اال تتنفي اعتبارھا معدل الفائدة على السندات التجارية عالية الجودة التي  المجموعة تضع

  بھا والتي لھا فترات استحقاق تقارب فترات التزام االمتيازات ذات الصلة. 
  

  رئيسية األخرى الخاصة بالتزامات التعويضات المحددة، بصورة جزئية على أوضاع السوق الحالية. االفتراضات ال تعتمد
  .االفتراضات ھذه حول المعلومات من مزيد ٢١ اإليضاح يتضمن

  

  تشتمل األحكام المحاسبية الھامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:
  

  لمطلوبات الماليةتصنيف الموجودات وا  أ)
ً تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفھا  محاسبية ضمن الفئات ال مبدئيا

  المختلفة في حاالت معينة.
  

و "متاحة أ "االستحقاق حتىعند تصنيف الموجودات المالية "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو "كمحتفظ بھا 
  ).٢(ب) (٣المجموعة بأنھا تلتزم بالوصف المبين في السياسة المحاسبية  تحققتللبيع"، 

  

  عالقات التحوط المؤھلة  ب)
يرة بصورة كب فعاالً المجموعة بأنھا تتوقع أن يكون التحوط  حددتعند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤھلة، 

  على مدى فترة عالقة التحوط.
  
  المالية باألدوات الخاص العادلة للقيمة المتدرج النظام دتحدي  ج)

  . ٦مناقشة تحديد المجموعة للنظام المتدرج للقيمة العادلة الخاص باألدوات المالية في اإليضاح  تم
  

  المنظمةالشركات   )د
 عنعة ديق من المجموإدارة الصنا سحبلكافة الصناديق التي تتم إدارتھا من قبل المجموعة، يمكن للمستثمرين  بالنسبة
. يرةكب ليست صندوق كل في المجموعةالتي تملكھا  االقتصادية الحصةإجمالي  أن كما باألغلبية، التصويت طريق

من ھذه ض توحيدھاوعليه لم يتم  الصناديق، ھذه في للمستثمرين كوكيل بدورھاخلصت المجموعة إلى أن تعمل  وبالتالي،
  البيانات المالية الموحدة.

  
  التشغيلية القطاعات  )ھـ

القطاعات، قامت المجموعة بوضع بعض االفتراضات للوصول إلى التقرير حول  معلوماتحول  اإلفصاحات إعداد عند
مزيد من التفاصيل  ٤١. يتضمن اإليضاح اإلدارة قبل مندورية  بصورةيتم إعادة تقييم ھذه االفتراضات  سوفالقطاعات. 

  حول القطاعات التشغيلية.



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٤
  

  ودات والمطلوبات المالية الموج  ٦
  

  التقييمرقابة  إطار  (أ)
  

قياس القيم العادلة. يتضمن ذلك اإلطار لجنة التقييم التي تقوم برفع التقارير إلى لجنة بالمجموعة إطار مراقبة يتعلق  لدى
 والتحقق المنتجات على(الرقابة  العام اإلطار ھذا لدعم رقابية أقسام المجموعة لدى يوجد كما. لمجموعةالدى  المخاطر

 تشتمل. التنفيذي المكتب إدارة عن مستقلة تكون والتي) للمجموعة السوق ومخاطر النماذج وتقييم المستقل التسعير من
  :يلي ما على المحددة الرقابة الضوابط

  
 التحقق من استقاللية عملية التقييم بين وحدات تحمل المخاطر والوحدات الرقابية؛  
 نظام التقييم؛  
 قق من عمليات تحديد األسعار القابلة للمالحظة؛التح  
 مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغيرات على النماذج؛  
 تحليل وفحص حركات التقييم اليومية الھامة؛ و  
  مراجعة المدخالت الھامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الھامة في قياس القيمة العادلة لألدوات

  .٣لمستوى ضمن ا
  
 إلى قةالمستحمن البنوك والمؤسسات المالية، عقود إعادة الشراء العكسية، واألرصدة  المستحقةالقيم العادلة لألرصدة  إن

العمالء والودائع األخرى التي تكون على األرجح قصيرة االجل  وحساباتوالمؤسسات المالية وعقود إعادة الشراء  البنوك
  ب إلى حد كبير قيمھا الدفترية.وصدرت بأسعار السوق، تقار

  
عظم الدفترية حيث أن م قيمتھاتقدر المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلفيات ال تختلف بشكل مادي عن 

القروض والسلفيات تحمل أسعار فائدة السوق المتغيرة ويتم إعادة تسعيرھا بصورة دورية. بالنسبة للقروض التي انخفضت 
م خصم التدفقـات النقدية المتوقعـة بما في ذلك مبالغ الضمانات المتوقع تحقيقھا باستخدام المعدالت المالئمة مع قيمھا فقد ت

  بشكل مادي. الدفتريةالوضع في االعتبار وقت التحصيل، وال يختلف صافي الناتج عن القيم 
  

  العادلة القيم تحديد  (ب)
  

قبضه مقابل بيع أصل، أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين  تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن
 لمجموعةلالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 

يم الدفترية بين الق اتتنشأ اختالففي ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. وعليه، قد 
وتقديرات القيمة العادلة. ينطوي تعريف القيمة العادلة على االفتراض باستمرارية المجموعة دون وجود أية نية أو حاجة 

  لتقليص حجم العمليات، بشكل مادي، أو الدخول في معامالت بشروط ليست في صالح المجموعة.
  

العادلة المبين أدناه الذي يوضح أھمية المدخالت  ةللقيم المتدرجنظام الدلة باستخدام تقوم المجموعة بقياس القيم العا
  المستخدمة في وضع القياسات: 

  
  .مطابقة: سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة ١المستوى 

  
ة غير األسعار) أو بصور مثلشرة (: أساليب التقييم المبنية على المدخالت القابلة للمالحظة، سواء بصورة مبا٢المستوى 
المشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في  مثلمباشرة (

أسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو أساليب تقييم أخرى بحيث تكون جميع المدخالت الھامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة 
  باشرة من بيانات السوق. أو غير م

  

: أساليب التقييم باستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة. تشتمل ھذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب ٣المستوى 
ترتكز على مدخالت قابلة للمالحظة ومدخالت غير قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير  ال مدخالت على ھاتقييم

 ألدوات درجةم أسعار على بناءً  تقييمھا يتم التي األدوات الفئة ھذه تتضمنتقييم األداة.  علىظة أثراً كبيراً القابلة للمالح
 لألداة لةالعاد القيمة لتعكس ضرورية تعد والتي للمالحظة قابلة غير مدخالت أساس على تقوم تسويات إجراء بعد مماثلة
  .المعنية

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٥
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  

   التقييم أساليب  )ج(
  

القيمة العادلة من بستثمارات االباستثناء األدوات المشتقة و ،الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة كافةيتم قياس 
 روضعاالستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، وذلك بالرجوع إلى وو الخسائر أخالل األرباح 

  يم.تقيال أساليبمن قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام  الُمعلنةاألسعار  منسعار الُمعلنة في سوق نشط أو األ
  

 أو لمدرجةا السوق أسعار أساس على نشط سوق في تداولھا يتم التي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة ترتكز
كافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام . بالنسبة لالمتعاملين من األسعار عروض

اذج التدفقات النقدية المخصومة، ومقارنتھا مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوق قابلة للمالحظة، نمأساليب التقييم مثل 
ة لتقييم نموذجاً لطرق العوامل السوقيكل أسلوب من أساليب ا يضعولز للتسعير ونماذج تقييم أخرى. سكذج بالك وونم

ا والمدخالت األخرى التي يتم استخدامھ الدائنة الھوامشفائدة والالسوقية على معدالت  العواملالتي ينطوي عليھا. تشتمل 
 اھضافًة الى أسعار السندات وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشراتإفي تقدير معدالت الخصم، 

  .بينھا والربط للتغيرلقابلية وا
  

الوصول إلى تحديد للقيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير،  ھولإن الھدف من أساليب التقييم 
  .االعتيادية السوق لشروطوالتي كان ليتم تحديدھا من قبل مشاركي السوق وفقاً 

  
 لمعتادةاھا على نطاق واسع بغرض تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية تقوم المجموعة باستخدام نماذج تقييم معترف ب

لقابلة تكون األسعار ا ، والتي تستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط.العمالتمقايضة  وعقودمعدالت الفائدة  مثل
 في بھا المتاجر والمشتقات، المدرجة الملكية وأسھم نللمالحظة ومدخالت النماذج متاحة عادًة في سوق لسندات الدي

 ومدخالت الملحوظة السوق أسعار توفر إن. الفائدة أسعار مقايضة عقود مثل البورصة خارج البسيطة والمشتقات البورصة
 أسعار فرتو إن. العادلة القيم بتحديد المرتبط اليقين عدم من تقلل كما اإلدارة، وتقديرات ألحكام الحاجة من تقلل النماذج
 وفوظر محددة أحداث على بناءً  للتغيير وتتعرض واألسواق المنتجات على بناءً  تختلف والمدخالت لملحوظةا السوق
  .المالية األسواق في عامة

  
 من ادةع تطويرھا يتم، والتي اخرى أطراف من معدةلألدوات األكثر تعقيداً، تستخدم المجموعة أساليب تقييم  بالنسبة
 ذلك في بما تخداملالس مالئمة األكثرلتحديد أسلوب التقييم  دقيقة أحكامن نماذج التقييم تتطلب إ .بھا المعترف التقييم نماذج

  .العادلة القيمة لتحديد الصلة ذات واالفتراضات السوق مدخالت
  
 المنشورة عاتوالتوق التقليدية تلألدوا أسواق وأسعارالبيانات التاريخية  مقابلالتقييم  نماذجومعايير مدخالت معايرة  يتم

 اسعو نطاق عليھا ويترتب تقديرية بأنھاعملية المعايرة  تتسم. مماثلة ألدوات مؤخرا جرت التيالحالية أو  والمعامالت
في  مةً النقاط مالئ أكثرالختيار  المختصة حكاموضع األ ويتطلب األمر العادلة للقيمة المحتملة والتقديرات المدخالت من
  .النطاق ذلك

  
  العادلة القيمة تعديالت  (د)

  
  االئتمان تقييم تعديالت
مع مراعاة المعامالت التي تخضع لضمانات  ٢٠١٥المجموعة بوضع نماذج تعديل تقييم االئتمان خالل سنة  قامت

قياسية ناتجة عن  رخسائاستخدام  يتم: رعناص ثالثة علىتقييم االئتمان  تعديالت احتساب طريقة تعتمدواتفاقيات التسوية. 
 وأ االئتمانية الفروق في السداد عن المقابل الطرف عجز احتمالية تكمن التعرض، حاالت لبيان ٪٦٠ بنسبةتأخر السداد 
 تحتسب ال. سطةمب إضافية طريقة أو المحاكاة طريقة باستخدام المتوقع اإليجابي التعرض احتساب يتم االئتماني، التصنيف

  .الصحيحة غير الطرق مخاطر المنھجية ذهھ
  

  بالنماذج الصلة ذات التعديالت
تطبيق التعديالت ذات الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة أكثر من الالزم أو أن يكون للنموذج قيود  يتم

ة العيوب التي تم إبرازھا خالل تحدد القيمة العادلة لوضع ما. يلزم إجراء ھذه التعديالت لتصحيح أوجه القصور الحالي
  مراجعة النموذج. 



  
 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٦
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  )ھـ(
  

  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  الدفتريةيبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا 
          مصنفة  
      محتفظ بھا   محتفظ بالقيمة العادلة 
  ةالقيم   قروض حتى تاريخ متاحة  بھا لغرض من خالل األرباح  
  الدفترية   تكلفة مطفأة وسلفيات االستحقاق للبيع  المتاجرة أو الخسائر  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

               الموجودات المالية
  ٧٦٫٣٨٢٫١٠٩  -  ٧٦٫٣٨٢٫١٠٩  -  -  -  -  مركزيةالرصدة لدى المصارف األنقد وال

           استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
  ١٢٫٢٩١٫١٣٨  -  -  -  -  ١٢٫٢٧٩٫٧٩٥  ١١٫٣٤٣  األرباح أو الخسائر    

  والمؤسسات المصارف لدى أرصدة
  المالية  

  
- 

  
-  

  
- 

  
- 

١٠٫٨٩١٫٧٦٨  -  ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  

  ١٣٫٣٣٠٫١٨٦  -  ١٣٫٣٣٠٫١٨٦  -  -  -  -  عكسية اءإعادة شر اتفاقيات
  ١٠٫٥٧٤٫٠٩١  -  -  -  -  ٩٫٤٧٥٫٩٥٥  ١٫٠٩٨٫١٣٦  المشتقة المالية األدوات

  ٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣  -  ٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣ - -  - - قروض وسلفيات
  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  -  -  ٦٫٧٩١٫٤٤٤  ٥٧٫٠٠٢٫٧٠٧  -  -  متاجرةالاستثمارات لغير غرض 

  ١٠٫٣٩٦٫٦٤٠  -  ١٠٫٣٩٦٫٦٤٠  -  -  -  -  موجودات أخرى
 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  -----------------------------  -------------------------------  
 ٤٠٣٫٥٧٣٫٦٣٦  -  ٣١٦٫٩١٤٫٢٥٦ ٦٫٧٩١٫٤٤٤ ٥٧٫٠٠٢٫٧٠٧ ٢١٫٧٥٥٫٧٥٠ ١٫١٠٩٫٤٧٩  
  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  

                المطلوبات المالية

  ٤٢٫٨٠٨٫٢١٥  ٤٢٫٨٠٨٫٢١٥  -  -  -  -  -    الماليةالمؤسسات و لمصارفل أرصدة
  ٣٠٫٥٥٠٫٦٥٢  ٣٠٫٥٥٠٫٦٥٢  -  -  -  -  -  عقود إعادة الشراء
  ٨٫٧٢٠٫٥٩٧  ٨٫٧٢٠٫٥٩٧  -  -  -  -  -  أوراق يورو تجارية

  ١٢٫٨٥٢٫٣٥٨  -  -  -  -  ٨٫٩٥١٫٧٢٣  ٣٫٩٠٠٫٦٣٥  المشتقة المالية األدوات
  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  -  -  -  -  -  أخرى وودائع العمالء حسابات
  ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  -  -  -  -  -  ألجل قروض

  ١٤٫٦٨٦٫٥٢٧  ١١٫٣٢٣٫٣٩١  -  -  -  ٣٫٣٦٣٫١٣٦  -  ١مطلوبات أخرى
  ١٫٢٧٥٫٢٩٨  ١٫٢٧٥٫٢٩٨  -  -  -  -  -  سندات ثانوية

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  
 ٣٦٢٫٤٤٩٫١٧٣  ٣٤٦٫٢٣٣٫٦٧٩  -  -  - ١٢٫٣١٤٫٨٥٩ ٣٫٩٠٠٫٦٣٥  
  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  
  .العادلة للقيمة درجغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتلبھا  المحتفظتصنف المطلوبات األخرى  ١



  
 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٧
  

  

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   )ھـ(
  

  :٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  الدفتريةلوبات المالية وقيمھا يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمط
  

          مصنفة  
      محتفظ بھا   محتفظ بالقيمة العادلة 
  ةالقيم   قروض حتى تاريخ متاحة  بھا لغرض من خالل األرباح  
  الدفترية   تكلفة مطفأة وسلفيات االستحقاق للبيع  المتاجرة أو الخسائر  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم 

                الموجودات المالية

  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  -  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  -  -  -  -  مركزيةالرصدة لدى المصارف األنقد وال
           استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  -  -  -  -  ١٥٫٤٠٩٫٠٣٢  ١٦٫٦٣٠  األرباح أو الخسائر    
  والمؤسسات المصارف لدى أرصدة

  المالية  
  
- 

  
-  

  
- 

  
- 

  
١١٫١٣٤٫٢٦٢  

  
-  

  
١١٫١٣٤٫٢٦٢  

  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  -  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  -  -  -  -  عكسية اءإعادة شر اتفاقيات
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -  -  -  -  ٧٫١٨٢٫٥٢٨  ٢٤٠٫٣٠٠  المشتقة المالية األدوات

  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  -  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢ - -  - - قروض وسلفيات
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  -  -  ٥٫٥٣٥٫٦٠٨  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  -  -  متاجرةالاستثمارات لغير غرض 

  ٦٫٢٢٠٫٥٦٤  -  ٦٫٢٢٠٫٥٦٤  -  -  -  -  موجودات أخرى
 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  -----------------------------  -------------------------------  
 ٣٧٣٫٢٧٢٫٥٠٨  -  ٢٨٢٫٩٣٠٫٨٩٦ ٥٫٥٣٥٫٦٠٨ ٦١٫٩٥٧٫٥١٤ ٢٢٫٥٩١٫٥٦٠ ٢٥٦٫٩٣٠  
  ============  ============  ============  ============  =============  =============  =============  

                الماليةالمطلوبات

  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  -  -  -  -  -    الماليةالمؤسسات و لمصارفل أرصدة
  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  -  -  -  -  -  إعادة الشراء اتفاقيات

  ٥٫٤٨٤٫١٧٦  ٥٫٤٨٤٫١٧٦  -  -  -  -  -  أوراق يورو تجارية
  ١٠٫٩٥٣٫١٢٤  -  -  -  -  ٦٫٧٩٩٫٧٨٨  ٤٫١٥٣٫٣٣٦  المشتقة المالية األدوات
  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  -  -  -  -  -  أخرى وودائع العمالء حسابات
  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  -  -  -  -  -  ألجل قروض

  ١٠٫٥٩٥٫٩١٤  ٨٫٣٢٥٫٨٦١  -  -  -  ٢٫٢٧٠٫٠٥٣  -  ١مطلوبات أخرى
  ١٫٥١٦٫٦٤١  ١٫٥١٦٫٦٤١  -  -  -  -  -  سندات ثانوية

  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  ------------------------------  -------------------------------  
 ٣٣٧٫٢٨٨٫٦٤٤  ٣٢٤٫٠٦٥٫٤٦٧  -  -  - ٩٫٠٦٩٫٨٤١ ٤٫١٥٣٫٣٣٦  
  ============  ============  ============  =============  =============  =============  =============  
. العادلة للقيمة درجغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتلبھا  المحتفظتصنف المطلوبات األخرى  ١



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٥٨
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  
  (تابع)ات المالية القيمة العادلة لألدو  )ھـ(

  

المالية الخاصة بالمجموعة المصنفة كقروض وسلفيات وبالتكلفة المطفأة، مدرجة ضمن  والمطلوبات الموجودات إن
من النظام المتدرج للقيمة العادلة، حيث ال يوجد سوق نشط لھذه الموجودات والمطلوبات. يرى البنك أن  ٣المستوى 

مطلوبات تعادل صافي قيمتھا الدفترية حيث أن معظم ھذه األدوات المالية تحمل القيمة العادلة لھذه الموجودات وال
  معدالت فائدة متغيرة وفترات استحقاق أقصر نسبياً.

  
   المتدرج النظام – العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات  )و(

  
توى في نھاية فترة التقرير، من خالل المس عنديبين الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 

  لقيمة العادلة، والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة:ل المتدرج النظام
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

           ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
          الموجودات المالية المحتفظ بھا

  ١٢٫٢٧٩٫٧٩٥  -  ٣٫٣٢٤٫٨٠٩  ٨٫٩٥٤٫٩٨٦  لغرض المتاجرة   
       بالقيمة العادلة من الُمصنفة

  ١١٫٣٤٣  -  -  ١١٫٣٤٣  خالل األرباح والخسائر   
  ٥٧٫٠٠٢٫٧٠٧  ١٣٫٨٠٦  ٥٫٨١٢٫١٤٠  ٥١٫١٧٦٫٧٦١  للبيع ةالموجودات المالية المتاح

  ١٠٫٥٧٤٫٠٩١  -  ١٠٫٥٦٩٫١٠٩  ٤٫٩٨٢  المالية المشتقة (الموجودات) األدوات
  )١٢٫٨٥٢٫٣٥٨(  -  )١٢٫٧٧٨٫٥٥٩(  )٧٣٫٧٩٩(  المالية المشتقة (المطلوبات) األدوات

  ------------------------  ---------------------------  -------------------  ---------------------------  
  ٦٧٫٠١٥٫٥٧٨  ١٣٫٨٠٦  ٦٫٩٢٧٫٤٩٩ ٦٠٫٠٧٤٫٢٧٣  
  ===========  ============  ========  ============  
  
  
  مالياإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

           ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
          الموجودات المالية المحتفظ بھا

  ١٥٫٤٠٩٫٠٣٢  -  ٢٫٩٠٢٫٣٣٩  ١٢٫٥٠٦٫٦٩٣  لغرض المتاجرة   
          بالقيمة العادلة من  الُمصنفة

  ١٦٫٦٣٠  -  ١٦٫٦٣٠  -  خالل األرباح والخسائر   
  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  ١٣٫٨٧١  ٤٫٦٥٢٫٧٤٧  ٥٧٫٢٩٠٫٨٩٦ للبيعةدات المالية المتاحالموجو
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -  ٧٫٤٢١٫٠٤٣  ١٫٧٨٥  المالية المشتقة (الموجودات) األدوات
  )١٠٫٩٥٣٫١٢٤(  -  )١٠٫٩٤٦٫٦٠٤(  )٦٫٥٢٠( المالية المشتقة (المطلوبات) األدوات

  ------------------------  ---------------------------  -------------------  ---------------------------  
  ٧٣٫٨٥٢٫٨٨٠  ١٣٫٨٧١  ٤٫٠٤٦٫١٥٥  ٦٩٫٧٩٢٫٨٥٤  
  ===========  ============  ========  ============  
  

ة العادل ةلقيمل المتدرج النظاممن  ٣المالية االستثمارية المتاحة للبيع ضمن المستوى  األوراقتم اإلفصاح عن بعض 
حيث قامت اإلدارة بقيدھا بالتكلفة في ظل غياب البيانات السوقية القابلة للمالحظة. رأت اإلدارة أن التكلفة تقارب 

    بشكل كبير قيمھا العادلة.



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٥٩
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  (تابع)المتدرج  النظام – العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات  )و(
  

 سندات ثالثتحويالت ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات مالية فيما عدا  يكن ھناك لم
نظراً  ٢إلى المستوى  ١والتي تم تحويلھا من المستوى  )درھم مليون ٢٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ٥٢٨تجارية بقيمة 

  .مدخالت تسعير مباشرة عدم توفرل
  

 ضمن نفةومص العادلة بالقيمة مقاسة دواتفتتاحية إلى األرصدة الختامية أليبين الجدول التالي تسوية من األرصدة اال
  :٣المستوى 

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      المالية المتاحة للبيع الموجودات
  ١٣٫٥٩٣  ١٣٫٨٧١  يناير  ١الرصيد كما في 

  -  -  رياتتمش
  ٢٧٨  )٦٥(  تسويات وتعديالت أخرى

  --------------------------  --------------------------  
  ١٣٫٨٧١  ١٣٫٨٠٦  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

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

  ة لدى المصارف المركزيةرصداألنقد وال  ٧
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٤٨٨٫٤١٠  ١٫٥٣٧٫٨٩٠  نقد في الصندوقال
      المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرفأرصدة لدى 

  ١١٫٢٦٩٫٣٥٥  ١٢٫٢٨٦٫٢٦٧  ودائع احتياطي نقدي  
  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤١٫٠٥٥٫٠٤٥  شھادات إيداع  
  ٩٫٩٠٣٫٩٦٩  ١٫٣٣٩٫٩٣٠  أرصدة أخرى  
      رصدة لدى مصارف مركزية أخرىأ

  ٢٫٤٦٦٫٥٠٧  ١٫١٠٧٫٣١٤  ودائع احتياطي نقدي  
  ٢٦٫٨٢٤٫١٠٠  ١٩٫٠٥٥٫٦٦٣  ودائع وأرصدة أخرى  
  ---------------------------  ---------------------------  
  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  ٧٦٫٣٨٢٫١٠٩  
  ============  ============  
  

  لمجموعة.لعمليات اليومية لل متاحةطي النقدي غير إن ودائع االحتيا
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٨
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ١٫٣٥٤٫٩٣٩  ١٫٣٣٩٫٦٠٤  المحافظ المدارة
  ١٣٫٨٧٦٫٦٥٢  ١٠٫٦٠٩٫٢١٨  دين الأدوات 
  ١٩٤٫٠٧١  ٣٤٢٫٣١٦  الملكية حقوقأدوات 

  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ١٢٫٢٩١٫١٣٨  
  ============  ============  

   والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثماراتالملكية  حقوقأدوات  تتضمن
  ).درھم ألف ١٦٫٦٣٠: ٢٠١٤(درھم  ألف ١١٫٣٤٣ بقيمة

  



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٠
  

  والمؤسسات الماليةالمصارف  لدىأرصدة   ٩
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٦٥٫٦٦٧  ١٫٩٠٤٫٧٩٥  إلشعار تخضعحسابات جارية وتحت الطلب وودائع 
  ٧٫١٠٧٫٨٧٥  ٧٫٧٧٧٫٩٠٢  ودائع ھامشية 
  ٣٫٠٣٤٫٩٢٧  ١٫٢٠٩٫٠٧١  ودائع ثابتة

  ٢٥٫٧٩٣  -  ايداعات الوكالة
  --------------------------  --------------------------  
  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  ١٠٫٨٩١٫٧٦٨  
  ============  ============  

  

  عقود إعادة شراء عكسية  ١٠
  

ياق األعمال    ية تقوم فيھا األطراف األخرى  اتفاقياتبالدخول في  االعتياديةتقوم المجموعة في س راء عكس إعادة ش
ير األج ل. بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية في بتحويل الموجودات المالية إلى المجموعة لغرض التمويل قص

  .مليون درھم) ١٥٫٨٤٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٣٫٣٣٠تاريخ التقرير 
  

ات  لم ص راءإعادة  اتفاقياتالقيمة مقابل  النخفاضيتم االعتراف بأي مخص ية الش نة  العكس  ال: ٢٠١٤(خالل الس
  ).شيء

  

مبر ٣١ في مان القيمة العادلة للموجو بلغت، ٢٠١٥ ديس مح والتيدات المالية المقبولة كض لمجموعة ببيعھا أو ل ُيس
  .)درھم مليون ١٦٫٥٦٤: ٢٠١٤(درھم  مليون ١٤٫٠٧٧ السدادعن  التخلف عدم حالة في حتىإعادة رھنھا 

  

مبر  ٣١ في مان  بلغت، ٢٠١٥ديس ة العادلة للموجودات المالية المقبولة كض  رھنھاتم بيعھا أو إعادة  والتيالقيم
  .مماثلة أدوات بإعادةملزمة  المجموعة. )درھم مليون ٣٫٧٧٤: ٢٠١٤(درھم  مليون ٤٫٦٦٢

  

روط  إجراء يتم طة العادي اإلقراضب متعلقة اعتياديةتلك المعامالت بموجب ش  األوراق إقراضو اقتراض وأنش
  .المالية

  

  قروض وسلفيات  ١١
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٣٫٠٧٥٫١٩١  إجمالي القروض والسلفيات
  )١٫١٢٤٫٨٨٩(  )١٫٠٣٦٫٦٦٥(  ناقصاً: الفوائد المعلقة

 ً   )٦٫٦٦٨٫٠٨٤(  )٦٫١٢٤٫٩٧٣(  : مخصص انخفاض القيمةناقصا
  --------------------------  --------------------------  

  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  ٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣  صافي القروض والسلفيات
  ============  ============  

  

  في تاريخ التقرير:  المقابلة لألطراففيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات وفقاً 
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٢٣٫٤٣٥٫٢١٥  ٢٠٫٣١٩٫٨٢٨  القطاع الحكومي
  ٤١٫٢٨٤٫٦٨٤  ٤٤٫١٣٠٫٢٤٨  القطاع العام

  ٢٤٫١٠٨٫٧٣٩  ٢٣٫٣٣٧٫٩١٥  القطاع المصرفي
  ٨١٫٠١٩٫٠٠٤  ٨٩٫٩١٨٫١٣٠  قطاع الشركات/ الخاص
  ٣٢٫٢٢٤٫٦٨٣  ٣٥٫٣٦٩٫٠٧٠  القطاع الشخصي/ األفراد

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٣٫٠٧٥٫١٩١  إجمالي القروض والسلفيات

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



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦١
  

  
  (تابع)قروض وسلفيات   ١١

  
  المنتج في تاريخ التقرير:  حسبروض والسلفيات فيما يلي تحليل إلجمالي الق

  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٤٫١٠١٫٣٢٦  ١٢٫٠٢٥٫١٦٨  المكشوف على سحوبات
  ١١٧٫٠١٥٫٧٦٦  ١٢٥٫٠٦٠٫٢٧٣  ألجل قروض
  ٢٤٫٤٥٥٫٠٠٢  ٢٤٫٥٧٥٫٦٨٧  التجاري بالتمويل متعلقة قروض
  ٣٠٫٩٥٧٫٠٤٩  ٣٤٫٢٥٥٫٠٥٠  ورھن عقارات قروض
  ١٢٫١٦٥٫٩٧٨  ١٣٫٧٩٣٫٤٣١  شخصية قروض
  ١٫٨١١٫٦٦٢  ١٫٧١٦٫٤٣٩  ائتمان بطاقات
  ١٫٥٦٥٫٥٤٢  ١٫٦٤٩٫١٤٣  المركباتتمويل  قروض

  ----------------------------  ----------------------------  
  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٣٫٠٧٥٫١٩١  والسلفياتإجمالي القروض 

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

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:
  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٦٫٣٢٧٫٠٢٦  ٦٫٦٦٨٫٠٨٤  يناير ١في 
      المحمل على السنة

  ٥٧٤٫٤٣٣  ٥٠٣٫٢٨٢  جماعيمخصص      
  ١٫١٥٢٫٤٨٤  ١٫٤٧٦٫١٦٢  مخصص محدد     

  )٤٧٣٫٩٠١(  )٣٧٨٫٨٤٧(  استردادات
  )٤١١٫١٥٨(  )٦٨٥٫٠٥٠(  مرتجع خالل السنة

  )٥٠٠٫٨٠٠(  )١٫٤٥٨٫٦٥٨(  شطبھامبالغ تم 
  --------------------------  --------------------------  

  ٦٫٦٦٨٫٠٨٤  ٦٫١٢٤٫٩٧٣  ديسمبر ٣١في 
  ============  ============  
  

 في واتاألد ھذه تسييل للمجموعة يحق. والصناديق الملكية سندات في اتاالستثمار مقابل باإلقراض المجموعة تقوم
مليون درھم  ٧٫٥٩٢ القروض لھذه الدفترية القيمة تبلغ. عليه المتفق المعين الحد من أقل التغطية كانت أن حالة

  لعادلة لألدوات المحتفظ بھا كضمان مقابل ھذه القروضأما القيمة ا )درھم مليون ٩٫٩٧٧: ٢٠١٤(
السنة بتسييل ضمانات بقيم غير  خالل المجموع قامتدرھم).  مليون ٢٣٫٣٢٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٠٫٢٢٥ فتبلغ

  مادية نظراً النخفاض معدل التغطية. 
   



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٢
  

  
  (تابع)قروض وسلفيات   ١١

  
  التمويل اإلسالمي

  
  المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمية التالية: تشتمل القروض والسلفيات

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  ٥٫٥٣٤٫٠٢٢  إجارة
  ٢٫٨٨٠٫٦٣٢  ٣٫٦٦٧٫٠٨٤  مرابحة
  ٣٫٩٨٤  ١٦٫٢٣٠  مضاربة
  ٨٫٥٩١  ١٢٫٤٠٥  أخرى

  ----------------------  ----------------------  
  ٨٫٧٠١٫٠٨٧  ٩٫٢٢٩٫٧٤١  د اإلسالميةإجمالي التمويل والعقو

  )٥٦٫٦٦٤(  )٨٣٫٦٩٩(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
 ً   )٧٢٠(  )٧٠١(  : أرباح معلقةناقصا

  ----------------------  ----------------------  
  ٨٫٦٤٣٫٧٠٣  ٩٫١٤٥٫٣٤١  
  ==========  ==========  
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٤٨٫٣٩٠  ٥٦٫٦٦٤  يناير ١في 
      المحمل على السنة

  ٧٫٨٢٦  )٧٫٩٧١(  جماعيمخصص    
  ١٣٫٧٧٢  ٥٦٫٧٣٠  مخصص محدد   

  )٧٫٦٢١(  )٣٦٩(  السنة خالل عكسھا تم مبلغ/  استردادات
  )٥٫٧٠٣(  )٢١٫٣٥٥(  وتعديالت أخرى شطبھامبالغ تم 

  ----------------------  ----------------------  
  ٥٦٫٦٦٤  ٨٣٫٦٩٩  ديسمبر ٣١في 

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

  إلجارة:ا فعاتفيما يلي إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لد
  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      إجمالي اإلجارة
  ٢٫٦٣٢٫٥٣٣  ٣٫٣٥٤٫٦٦٢  أقل من سنة

  ٣٫٨٤١٫٤٧٠  ٢٫٨٤٦٫١٣٣  اتمن سنة إلى خمس سنو
  ٢٫٢٨٩٫٨١١  ٢٫٩٢٣٫٨٥٨  أكثر من خمس سنوات

  ----------------------  ----------------------  
  ٨٫٧٦٣٫٨١٤  ٩٫١٢٤٫٦٥٣  

 ً   )٢٫٩٥٥٫٩٣٤(  )٣٫٥٩٠٫٦٣١(  : الدخل المؤجلناقصا
  ----------------------  ----------------------  

  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  ٥٫٥٣٤٫٠٢٢  صافي اإلجارة
  ==========  ==========  

   



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٣
  

  

  (تابع)قروض وسلفيات   ١١
  

  (تابع)التمويل اإلسالمي 
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      االيجار لدفعاتصافي القيمة الحالية للحد األدنى 
  ٨٢٩٫٦١٢  ٢٫٤٦٦٫١٨٥  أقل من سنة

  ٣٫٠٩٨٫٥٥٧  ٧٤٤٫١٩١  من سنة إلى خمس سنوات
  ١٫٨٧٩٫٧١١  ٢٫٣٢٣٫٦٤٦  أكثر من خمس سنوات

  --------------------------  --------------------------  
  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  ٥٫٥٣٤٫٠٢٢  
  ============  ============  
 

  التمويلية االيجار عقودفي  االستثمار
  

  :التالية التمويلية االيجار عقودتشتمل القروض والسلفيات المذكورة أعاله على االستثمار في 
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  ٦٫٨٤٢٫٧٣٧  ٨٫٤٣٧٫٥٨٢   التمويلية االيجار عقوداالستثمار في  إجمالي
  )٦٨٥٫٣٩٤(  )٩١٤٫٣٣٨(  المكتسب غير التمويلي الدخل

  ------------------------  ------------------------  
  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  ٧٫٥٢٣٫٢٤٤  التمويلية االيجار عقوداالستثمار في  صافي

      
  )١٧٢٫١٦٧(  )١٨٣٫٣٤١(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

  )٢٠٫٦٦٦(  )٣٨٫٠٨١(  ناقصاً: الفائدة المعلقة
  ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٩٦٤٫٥١٠  ٧٫٣٠١٫٨٢٢  استثمارات في عقود االيجار التمويلية
  ===========  ===========  
  
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  القيمة الحالية  القيمة الحالية  جماليإ إجمالي  
  للحد األدنى  للحد األدنى  االستثمارات  االستثمارات  
  االيجار لدفعات  اإليجار لدفعات  اإليجار عقودفي   في عقود اإليجار  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        

  ٨٫٠٠٣  ٣٦٫٨٠٩  ٨٫١٦٦  ٣٧٫٥٧١  سنة خالل
  ١٫١٨٤٫٩١٤  ١٫١٦٦٫٥٨٧  ١٫٢٤٥٫٩٩٣  ١٫٢٣٩٫١٧٩  واتمن سنة إلى خمس سن
  ٤٫٩٦٤٫٤٢٦  ٦٫٣١٩٫٨٤٨  ٥٫٥٨٨٫٥٧٨  ٧٫١٦٠٫٨٣٢  أكثر من خمس سنوات

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  ٧٫٥٢٣٫٢٤٤  ٦٫٨٤٢٫٧٣٧  ٨٫٤٣٧٫٥٨٢  

غير  التمويليالدخل 
  -  -  )٦٨٥٫٣٩٤(  )٩١٤٫٣٣٨(  مكتسبلا

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
          دعقوصافي االستثمار في 

  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  ٧٫٥٢٣٫٢٤٤  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  ٧٫٥٢٣٫٢٤٤  التمويلية االيجار   
  ===========  ===========  ===========  ===========  

   



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٤
  

  
  (تابع)قروض وسلفيات   ١١

  

  (تابع)في عقود التأجير التمويلية  االستثمار
  

  خالل السنة: التمويلي االيجار مستحقات مقابل القيمة انخفاض مخصص في الحركةيلي  فيما
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٦٫٣٠١  ١٧٢٫١٦٧  يناير ١الرصيد في 
      المحمل على السنة

  ٥٫٢٦٢  )١٢٫١٠٤(  مخصص محدد صافي من المبالغ المعكوسة   
  ٢٠٫٦٠٤  ٢٣٫٢٧٨  مخصص جماعي   
  ------------------------  ------------------------  

  ١٧٢٫١٦٧  ١٨٣٫٣٤١  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  استثمارات لغير غرض المتاجرة  ١٢
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  رھمألف د  
      

  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  ٥٧٫٠٠٢٫٧٠٧  استثمارات متاحة للبيع
  ٥٫٥٣٥٫٦٠٨  ٦٫٧٩١٫٤٤٤  استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق

  ------------------------  ------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١  

  ===========  ===========  
      
  :التقرير تاريخ في نوعھا حسب لبيعل المتاحة االستثمارات تحليليلي  فيما

  
  ٢٠١٥ 

  درھم ألف
_______________________________  

٢٠١٤  
  درھم ألف

____________________________  
  

  اإلجمالي مدرجة  غير  مدرجة اإلجمالي مدرجةغير مدرجة  
  ٣٥٫٨٧٥  ١٣٫٦٨٧  ٢٢٫١٨٨ ٣٦٫٢٠٥ ١٣٫٧٨١ ٢٢٫٤٢٤  يةالملك حقوق في استثمارات

  ٦٦٫٨٧٠٫١٨١  ٢٢٦٫٢٧٧  ٦٦٫٦٤٣٫٩٠٤  ٦٣٫٦٢١٫٥٤٧ ٣٤٤٫١٢٩ ٦٣٫٢٧٧٫٤١٨ نالدي سندات في ماراتاستث
  ٥٨٧٫٠٦٦  ١٨٤  ٥٨٦٫٨٨٢ ١٣٦٫٣٩٩ ٢٦ ١٣٦٫٣٧٣  الصناديق

  -------------------------- -------------------------- --------------------------  --------------------------  ---------------------  --------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٢٤٠٫١٤٨  ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١ ٣٥٧٫٩٣٦ ٦٣٫٤٣٦٫٢١٥  

 ً            :ناقصا
  -  -  - - - -  القيمة انخفاض مخصص

  -------------------------- -------------------------- --------------------------  --------------------------  ---------------------  --------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٢٤٠٫١٤٨  ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤  ٦٣٫٧٩٤٫١٥١ ٣٥٧٫٩٣٦ ٦٣٫٤٣٦٫٢١٥  
  =========== ========== ===========  ===========  ========  ===========  

  
   االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة كما في ضمن درجةالماتفاقيات إعادة الشراء  بموجببلغت قيمة أدوات الدين 

    مليون درھم). ١٠٫١٢٦: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٤٫٤٣٤ما قدره  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٥
  

 

  موجــودات أخرى  ١٣
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٫٨٩٨٫٣٠٤  ٣٫٩١٤٫٤٠٥  فوائد مستحقة القبض
  ٢٫٤٠٥٫٠٤٧  ٥٫٤٩٧٫١٠٤  قبوالت

  ١٫٠٤٩٫١٤٣  ١٫١٠٨٫٥٨٨  وعون وذمم مدينة أخرىمدينون متن
  ١٨٫٤٨٧  ٣٠٫٣٨٦  موجودات ضرائب مؤجلة

  --------------------------  --------------------------  
  ٦٫٣٧٠٫٩٨١  ١٠٫٥٥٠٫٤٨٣  
  ============  ============  
  

  .امةھ ائتمان مخاطر تحمل والقبوالت القبض المستحقة الفوائد أن المجموعة ترى ال
  

عندما يكون لدى البنك التزام بدفع مبالغ مقابل المستندات المسحوبة بموجب خطابات اعتماد. بعد القبول،  القبوالت تنشأ
تصبح األداة التزام غير مشروط للبنك وبالتالي يتم االعتراف بھا كمطلوبات مالية ضمن بيان المركز المالي الموحد. 

دي مقابل للسداد من قبل العميل والتي يتم االعتراف بھا في ھذه الحالة كموجودات على الرغم من أن لكل قبول حق تعاق
  مالية.

  

  ستثماريةإ عقارات  ١٤

 ومباني أراض  
  درھم ألف  

    التكلفة
  ١٤٣٫٩٨٧  ٢٠١٤ يناير ١ في

  ٢٢٨٫٥٢١  والتحويالت اإلضافات
  )١٧٤٫٢٥٩(  المشطوبات

  --------------------- 
  ١٩٨٫٢٤٩  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
  --------------------- 

  ٣٠٫٨١٨  والتحويالت اإلضافات
  )٢٫١٩٥(  المشطوبات

  -------------------  
  ٢٢٦٫٨٧٢  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في
  =========  

    المتراكم االستھالك
  ٨٫٧٢٧  ٢٠١٤ يناير ١ في

  ٢٫٠١٥  ةالسن على المحمل
  ١٩٫٥٠١  والتحويالت اإلضافات
  )٩٫٥٢٧(  المشطوبات

  --------------------- 
  ٢٠٫٧١٦  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
  --------------------- 

  ١٫٩٨٧  السنة على المحمل
  ١٣٫٦٢٣  والتحويالت اإلضافات
  -  المشطوبات

  ------------------  
  ٣٦٫٣٢٦  ٢٠١٥ سمبردي ٣١ في
  =========  

    الدفترية القيم
  ١٧٧٫٥٣٣  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
  =========  
  ١٩٠٫٥٤٦  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في
  =========  



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٦
  

  

  (تابع) ستثماريةإ عقارات  ١٤
  

  .التقرير تاريخ في كماقيمتھا الدفترية  تقارب االستثمارية للعقارات العادلة القيمة أن المجموعة تقدر
  
  

  العادلة. للقيمة المتدرجنظام الن م ٣االستثمارية لدى المجموعة ضمن المستوى  للعقاراتالعادلة  ةتصنيف القيم يتم
 

  معـداتو ممتلكات  ١٥

        برامج    
    أعمال  أثاث ومعدات  وأجھزة أراضي  
    رأسمالية والخزائن اآلمنة الحاسب ومباني  
  إجمالــي  قيد االنجاز  وسيارات اآللي وتحسينات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

            التكلفة
  ٣٫٩١١٫٩٦٤  ١٥١٫٣٧٨  ٣٤٠٫٠٥٩  ٧٨٨٫٦٠٢  ٢٫٦٣١٫٩٢٥  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٣٠٢٫٩٦٣  ١٧٣٫٨٦٢  ٣٧٫٤٣٦  ٦١٫٩٩٠  ٢٩٫٦٧٥  إضافات
 قيد رأسمالية أعمال من تخصيص
  -  )٧٩٫٦٦٣(  ٤٫٣٧٠  ٥٥٫٩٨٨  ١٩٫٣٠٥  االنجاز

  )١٥٫٣٧٣(  )١٩٫١١٥(  )٨٢٫٢٢٥(  ١ومشطوبات وتحويالتاستبعادات 
  
-  )١١٦٫٧١٣(  

  ------------------------  -----------------------  ----------------------  ----------------------  -----------------------  
 ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في 

  
٢٫٥٩٨٫٦٨٠ 
========== 

٨٨٧٫٤٦٥ 
========== 

٣٦٦٫٤٩٢  
==========  

٢٤٥٫٥٧٧  
==========  

٤٫٠٩٨٫٢١٤  
==========  

            
  ٤٢١٫٠٧٢  ٣٤٧٫٦٣٦  ١٣٫٤٨٧  ٤٢٫٠٢٩  ١٧٫٩٢٠  إضافات
 قيد ماليةمن أعمال رأس تخصيص
  )٣٠٫٨١٨(  )٢١٢٫٥٤٨(  ١٦٫٠٦٣  ١٥٠٫١٦٧  ١٥٫٥٠٠  االنجاز
  )٨٤٫٩٩٩(  -  )٢٩٫٩٣٨(  )٣٨٫٥٤٨(  )١٦٫٥١٣( ١شطوباتموتوتحويالاستبعادات 

  ------------------------  -----------------------  ----------------------  ----------------------  -----------------------  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
٢٫٦١٥٫٥٨٧ 
========== 

١٫٠٤١٫١١٣ 
========== 

٣٦٦٫١٠٤  
==========  

٣٨٠٫٦٦٥  
==========  

٤٫٤٠٣٫٤٦٩  
==========  

االستھالك المتراكم وخسائر
            انخفاض القيمة

  ١٫٤٣٨٫٣٥٦  -  ٢٤٣٫٦٢٩ ٤٦١٫٨٥٠ ٧٣٢٫٨٧٧ ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٢٢١٫٠٠٩  -  ٣٩٫٦٩٣  ١٢٢٫١٦٣  ٥٩٫١٥٣  المحمل على السنة

  )١٦٫٥٠٢(  )١٧٫٠٥٨(  )٢٥٫٨٤٥(  ١شطوباتمو وتحويالتاستبعادات 
  
-  )٥٩٫٤٠٥(  

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ١٫٥٩٩٫٩٦٠  -  ٢٦٦٫٨٢٠  ٥٦٦٫٩٥٥  ٧٦٦٫١٨٥ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

  ٢٢٨٫٩٧٢  -  ٣٨٫٢٣٨  ١٤٨٫٢٧٠  ٤٢٫٤٦٤  المحمل على السنة
  ٤٫٣٠٠  -  -  -  ٤٫٣٠٠  انخفاض القيمة

  )٧٥٫٥٤٥(  -  )٢٧٫٠٦٥(  )٢٧٫٨٥١(  )٢٠٫٦٢٩(  ١شطوباتمو وتحويالتاستبعادات 
  ------------------------  -----------------------  ----------------------  ----------------------  -----------------------  

  ١٫٧٥٧٫٦٨٧   -  ٢٧٧٫٩٩٣ ٦٨٧٫٣٧٤ ٧٩٢٫٣٢٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

            دفتريةالقيم ال
  ٢٫٤٩٨٫٢٥٤  ٢٤٥٫٥٧٧  ٩٩٫٦٧٢  ٣٢٠٫٥١٠  ١٫٨٣٢٫٤٩٥  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  ٢٫٦٤٥٫٧٨٢  ٣٨٠٫٦٦٥  ٨٨٫١١١  ٣٥٣٫٧٣٩  ١٫٨٢٣٫٢٦٧ ٢٠١٥مبر ديس ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  
  .األجنبية العمالت تحويل تأثير حسب معدلة١

   



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٧
  

  

  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية  ١٦
  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  مألف درھ  

      مصارف ومؤسسات مالية
  ١٫٧١٢٫٥٢٦  ٢٫١٢٤٫٣٤٨  إشعار موجبودائع جارية وتحت الطلب وودائع ب

  ٨٠٤٫٤٣٠  ١٫١٨٩٫٩٨٤  ھامشيةودائع 
  ٢٠٫٤٢٧٫٥٩٦  ٢٦٫٩٦٣٫٩٩٩  ودائع ثابتة
  ٣٥٠٫٠٠٠  -  ودائع وكالة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٣٫٢٩٤٫٥٥٢  ٣٠٫٢٧٨٫٣٣١  
  --------------------------  --------------------------  
      يةمركزالرف امصال

  ٩٤٫١٧٦  ٣٣٨٫٦٥٥  ودائع جارية وتحت الطلب
  ١٣٫٢٩٠٫٧٧٦  ١٢٫١٩١٫٢٢٩  إيداع شھاداتو ثابتة ودائع

  --------------------------  --------------------------  
  ١٣٫٣٨٤٫٩٥٢  ١٢٫٥٢٩٫٨٨٤  
  --------------------------  --------------------------  
  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  ٤٢٫٨٠٨٫٢١٥  
  ============  ============  

  

 ٪٢ ،٢إلى ٪٠ بين فائدةوالمؤسسات المالية عمالت مختلفة وتحمل سعر  للمصارف المستحقةاألرصدة  تتضمن
  ).٪٩،٢٥إلى ٪٠: ٢٠١٤(
  

  عادة الشراء إ عقود  ١٧
  

تدخل المجموعة في اتفاقيات إعادة شراء في سياق أعمالھا االعتيادية والتي تقوم المجموعة بموجبھا بتحويل 
  الموجودات المالية المعترف بھا مباشرة إلى أطراف أخرى. 

  

 ٢٥٫٧٨٩غت ريخ التقرير بلالقيمة الدفترية والتي تمثل أيضاً القيمة العادلة للموجودات المالية المقدمة كضمان في تا إن
مليون  ٣٠٫٥٥١البالغة  بھا المرتبطةباإلضافة إلى المطلوبات المالية مليون درھم)  ١٠٫١٢٩: ٢٠١٤(مليون درھم 

صافي الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المقدمة كضمان  يقدرمليون درھم). ١٣٫٨٧٦: ٢٠١٤(درھم 
 يتممليون درھم).  ٣٫٧٤٧: عجز يبلغ ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٫٧٦٥شراء بعجز يبلغ والقيمة الدفترية لعقود إعادة ال

  .العكسي الشراء إعادة اتفاقيات مقابل كضمانات مستلمة مالية موجودات رھن إعادةمن خالل  العجز ھذا تعويض
  

  أوراق يورو تجارية  ١٨
  

ألف دوالر أمريكي  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ي بي") بمبلغ قام البنك بتأسيس برنامج أوراق اليورو التجارية ("برنامج إي س
  .٢٠٠٦سبتمبر  ١٣وذلك بموجب االتفاقية مع سيتي بنك ان أي المؤرخة في  ،إلصدار أوراق يورو تجارية

  

إن  ).درھم ألف ٥٫٤٨٤٫١٧٦: ٢٠١٤(درھم  ألف ٨٫٧٢٠٫٥٩٧ التقرير تاريخ في القائمة السندات قيمة بلغت
: ٢٠١٤( ٪٠ ،٩٩إلى  ٪٠ ،١٣ – بعمالت مختلفة وتحمل أسعار فائدة تتراوح بين مقومة السندات القائمة بتاريخ التقرير

  شھراً. ١٢أقل من  خاللمستحقة  أنھا كما) ٪٠ ،٩٠إلى ٪٠ ،٠٥
  
أوراق بأخرى تتعلق  مخالفاتعن سداد المبلغ األصلي أو الفوائد أو أي  تخلفحاالت  أي المجموعة لدى يوجد ال
  .٢٠١٥ سنةتجارية، خالل اليورو ال
  

   



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٨
  

 

  حسابات العمالء وودائع أخرى  ١٩
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      حسب نوع الحساب:
  ٥٦٫٥٧٥٫٥٦٥  ٥٨٫٨٠٩٫٤٩٦  حسابات جارية
  ١١٫٧٠٩٫٧٠١  ١٢٫٤٤٩٫٦٦٧  حسابات توفير

  ١٫٠٨٨٫٧١٤  ١٫٣٧٩٫٢٧٦ ھامشية حسابات
  ١٦٣٫٠٥١٫٦١٧  ١٣٨٫٦٤٩٫٨٠٣  ودائع بإشعار وألجل

  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٣٢٫٤٢٥٫٥٩٧  ٢١١٫٢٨٨٫٢٤٢  

  ١٠٫٧٥٩٫٠٥٥  ٢٢٫٥٢٦٫٣١٦  إيداع شھادات
  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  
  ==============  ==============  
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

     :المقابلةاألطرافحسب 
  ٦٩٫٥٧٦٫٠١٣  ٢٦٫١٧٢٫١١٩  قطاع حكومي

  ٣٨٫٥٩١٫٢١٠  ٥١٫٦٠٧٫٧١٠  قطاع عام
  ٦١٫٢٤٤٫١٨٦  ٦٧٫٦١٠٫٨٦٥  قطاع الخاص/ شركات

  ٦٣٫٠١٤٫١٨٨  ٦٥٫٨٩٧٫٥٤٨  شخصي/ األفراد قطاع
  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٣٢٫٤٢٥٫٥٩٧  ٢١١٫٢٨٨٫٢٤٢  

  ١٠٫٧٥٩٫٠٥٥  ٢٢٫٥٢٦٫٣١٦  إيداع شھادات
  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  
  ==============  ==============  

  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  درھم ألف  ألف درھم  

      :المنطقةحسب 
  ١٦٨٫٤٠٦٫٠٥٥  ١٣٠٫٤٧٦٫٢٧١  المتحدة العربية اإلمارات
  ١٩٫٧٨٥٫٩٧٤  ٢٨٫٢٢٤٫٦٥٠  أوروبا
  ٢٩٫٣٩٦٫٤٨٠  ٣٠٫٠٠٤٫٢٥٧  العربية الدول

  ٧٫٣٤٩٫٥٦٦  ١٢٫٢٧٩٫٥٨٩  األمريكيتين
  ٧٫١٥١٫١٨٣  ١٠٫١١٦٫٧٤٣  آسيا

  ٣٣٦٫٣٣٩  ١٨٦٫٧٣٢  أخرى
  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٣٢٫٤٢٥٫٥٩٧  ٢١١٫٢٨٨٫٢٤٢  

  ١٠٫٧٥٩٫٠٥٥  ٢٢٫٥٢٦٫٣١٦  إيداع شھادات
  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  ٢٣٣٫٨١٤٫٥٥٨  
  ==============  ==============  

  الودائع اإلسالمية للعمالء  
  

  كالتالي: ألجل أعاله على الودائع اإلسالمية األخرىتشتمل حسابات العمالء والودائع   
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٣٢٠٫٤١٠  ٢٫٥٤٦٫٨٥٢  كالةودائع الو
  ٣٦٠٫٦٢٧  ٣٨٥٫١٢٨  ودائع المضاربة

  -------------------------------  ----------------------------  
  ٣٫٦٨١٫٠٣٧  ٢٫٩٣١٫٩٨٠  
  ============  ============  



 
 
  

  ول البيانات المالية الموحدةايضاحات ح

٦٩
  

  
  ألجلقروض   ٢٠

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٫٧٢٨٫١٨٠  ١٫٧٦٦٫١٣٧  للتحويل قابلة سندات
  ١٣٫٢٧٠٫٥٣٦  ١٥٫٩٧٤٫٨٣١  جلأل أخرى سندات

  --------------------------  --------------------------  
  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  
  ============  ============  

 فائدة معدل تحمل وھي ٢٠١٨ مارس في تستحق أمريكي دوالر مليون ٥٠٠ بقيمةسندات  للتحويلالسندات  تتضمن
درھم وقد تم  ألف ١٠٨٫٢٦٥ البدايةقيمة خيار التحويل في  لغت. بالفترة آخر في ثانوي نصف بشكل وتدفع ثابت

  .الملكية حقوقبند  طياحتيا –للتحويل  قابلةبند سندات  ضمنقوق ملكية ح من جزءتصنيفھا ك
  

 رلمخاط التعرض من بالتحوط البنك يقوم. وثابت متغير معدل ذات السندات من العديد السنة خالل البنك أصدر
  :السنة خالل المصدرة للسندات االسمية القيم يلي فيما. السندات ھذه من الفائدة أسعار أو العمالت

  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      ثابت دلمع ذات
  ١٫٢٠٥٫٤٧٩  ٨٠٫٥٢٧  األسترالي الدوالر
  -  ١١١٫٨٠٣  الصيني اليوان
  -  ٩٩٫٩٠١  اليورو

  -  ٧٥٫٨٢٦ دوالر ھونغ كونغ
  -  ٤٫٠٥٨٫٦٦٥  األمريكي الدوالر
      متغير معدل ذات

  -  ١٫٣٧٧٫٣٧٥  األمريكي الدوالر
  --------------------------  --------------------------  
  ١٫٢٠٥٫٤٧٩  ٥٫٨٠٤٫٠٩٧  
  ============  ============  
  
حوط القيمة ت تبلغألجل.  القروضوالعمالت األجنبية على  الفائدةلمخاطر معدالت  التعرضقام البنك بالتحوط من  لقد 

للمخاطر التي يتم  الموجبةالقيمة العادلة  صافي ويبلغدرھم)  مليار ١٥،١٦: ٢٠١٤( درھم مليار ١٥،٩٦االسمية 
المجموعة  لدى يكن. لم )درھم مليون ٢٢،٠٣ موجبة: صافي قيمة عادلة ٢٠١٤(مليون درھم  ٥٢٢،٤٠التحوط منھا 

 وسنة ٢٠١٥ سنةألجل، خالل  بالقروضحاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق  أي
٢٠١٤.  

  

  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٠
  

 
  (تابع)ألجل قروض   ٢٠

  
  ديسمبر:  ٣١ندات التالية قائمة كما في كانت الس

  

    ٢٠١٤   ٢٠١٥  

 أشھر ٣ حتى الفائدة العملة
 - أشھر ٣

 سنوات ٥-٣  سنوات ٣-١ سنة
 ٥ من أكثر

 أشھر ٣ حتى  اإلجمالي سنوات
 - أشھر ٣

  سنوات ٥-٣  سنوات ٣-١  سنة
 ٥ من أكثر

  اإلجمالي  سنوات
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف درھم ألف  درھم لفأ درھم ألف درھم ألف  درھم ألف درھم ألف درھم ألف    
                             

 دوالر
  أسترالي

 بواقع ثابت معدل
 ٪٥ إلى ٪٣،٤

 سنوياً 
-  -  ٢٫١٦٧٫١٧٧  -  ٢٫١٦٧٫١٧٧  -  -  -    ٢٫٠٠٩٫٠١٠  -  ١٫١٩١٫٩٣٥  ٨١٧٫٠٧٥  

  يوان
 صيني

 بواقع ثابت معدل
٤،٨٪  ً   -  -  -  -  -  -    ١١٤٫٢٩٣  -  ١١٤٫٢٩٣  -  -  - سنويا

ثابت بواقع  معدل  يورو
٠،٦٪  ً   -  -  -  -  -  -    ٩٩٫٨٨٧  -  ٩٩٫٨٨٧  -  -  - سنويا

دوالر ھونغ 
  كونغ

ثابت بواقع  معدل
 ٪٤،٥إلى  ٪٢،٤

 سنوياً 
-  -  ٧٩٧٫٣٠٦  ٣٣٧٫٢٢٧  ١٥٩٫٣٧٦  ٣٠٠٫٧٠٣  -  -    ٨٨٩٫٦٧٨  ٤٢٩٫٨٣٣  ١٦٠٫٠٥٠  ٢٩٩٫٧٩٥  

ثابت بواقع  معدل  ياباني ين
ً س ٪٢،٦   ٣٦٩٫٧٠٧  ٣٦٩٫٧٠٧  -  -  -  -    ٣٢٣٫٣٨٥  ٣٢٣٫٣٨٥  -  -  -  - نويا

 بيزو
 مكسيكي

ثابت بواقع  معدل
٠،٥٪  ً   ٣٢٫٢٦١  ٣٢٫٢٦١  -  -  -  -    ٣٣٫١٨٤  ٣٣٫١٨٤  -  -  -  - سنويا

رينغيت 
  ماليزي

ثابت بواقع  معدل
 ٪٤،٩ إلى ٪٤،٨

 سنوياً 
-  -  -  ٩٩٥٫١٣٣  ٤٩٢٫٥٠٥  -  -  ٥٠٢٫٦٢٨  -    ٤٠٤٫٦١٦  -  ٤٠٤٫٦١٦  

 والرد
  أمريكي

ثابت بواقع  معدل
 ٪٥،١ إلى ٪١

 سنوياً 
-  -  ١٠٫٦٣٧٫١٣٢  ٥٥٧٫٧٧٩  ٤٫٤١٩٫١٩٨  ٢٫٨٩١٫٣٠٤  -  ٢٫٧٦٨٫٨٥١    ١٢٫٤٩٠٫١٨١  ٢٫٣٨٨٫١٨٤  ٥٫٤٥١٫٧٧٩  ٤٫٦٥٠٫٢١٨  

 دوالر
  أمريكي

+  ليبور أشھر ٣
 نقطة ٦٨ إلى ٣٧

ً  أساس  سنويا
-  -  ١٫٣٧٦٫٧٣٤  -  ١٨٣٫٢٨٢  ١٫١٩٣٫٤٥٢    -  -  -  -  -  -  

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

    -  -  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  ١٫٧٨٩٫٤٧٩  ٦٫٧٤٥٫٧٥١  ٣٫١٩٢٫٠٠٧  ٥٠٢٫٦٢٨  ٢٫٧٦٨٫٨٥١    ١٧٫٧٤٠٫٩٦٨  ٣٫١٧٤٫٥٨٦  ٧٫٦٠٥٫٨٤٢  ٦٫٩٦٠٫٥٤٠  

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



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧١
  

  
  مطلـوبات أخرى  ٢١

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٫٣٧٥٫٨٨٤  ٣٫٥٣٨٫٨٤٢  فوائد مستحقة الدفع
  ١٫٨٧٧٫١٥٩  ٣٫٨٨٥٫٥٧٢  )١٣(إيضاح قبوالت 

  ٤٦٢٫٦٢٠  ٤٨٧٫٠٤٧  نھاية الخدمة للموظفين تعويضاتمخصص 
  ٦٫٦١٥٫٨٤٧  ٧٫٥٤٦٫٥٠٠  حسابات دائنة ودائنون متنوعون ومطلوبات أخرى

  ١١١٫٠٩٠  ١٢٤٫٥٤٧  ضريبة دخل خارجية
  --------------------------  --------------------------  
  ١١٫٤٤٢٫٦٠٠  ١٥٫٥٨٢٫٥٠٨  
  ============  ============  

  

  للموظفين الخدمة نھاية تعويضات
  

  المحددة التعويضات التزامات
  المجموعة بدفع تعويضات نھاية الخدمة للموظفين المستحقين لذلك. تم إجراء تقييم اكتواري كما في  تقوم
م . حيث تم تعيين شركة تقييالمحددة التعويضاتالحالية الفعلية اللتزامات  القيمةمن  تحققلل ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 يضاتالتعوقياس القيمة الحالية اللتزامات  تماكتواري مسجلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلجراء ھذا التقييم. 
  .المتوقعة الوحدات ائتمان ةطريق باستخدامالخدمات ذات الصلة الحالية والسابقة  وتكاليف المحددة

  

  :االلتزامات لتقييم دمة) المستخالمرجح المتوسط ذات المعدالت( الرئيسية االفتراضات يلي فيما
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
ً  ٪٤،٠٠  الخصم معدل ً  ٪٣،٢٥  سنويا   سنويا

      
ً  ٪٢،٠٠  الراتبطزيادة  معدل ً  ٪٣،٠٠  سنويا   سنويا

  
واالستقاالت والتقاعد المستخدمة عند تقييم االلتزامات واالمتيازات بموجب  لحاالت الوفيات الديموجرافية االفتراضات

الخطة الموضوعة. نظراً لطبيعة االمتيازات، التي تمثل مبلغ كلي مستحق الدفع عند ترك المجموعة ألي سبب، حيث 
  تم استخدام معدل انخفاض فردي مجمع.

  

  
ألف  ٩٫٨٧١س سوف يكون له تأثير على المطلوبات بمبلغ نقطة أسا ٥٠ -+/ بنسبة الخصم معدل اقتراض تغير إن

 وبالمثل،. التوالي علىألف درھم)  ١٢٫٧٢٢: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٠٫٦٣٣وألف درھم)  ١٤٫٨١٨: ٢٠١٤(درھم 
ألف  ١٠٫٨١٥ نقطة أساس سوف يكون له تأثير على المطلوبات بمبلغ ٥٠ -+/ الراتب زيادة معدل افتراض تغير إن

  على التوالي. )درھم ألف ١٢٫٢٥٦: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٠٫١٣٣ و) ألف درھم ١٢٫٨٩٥ : ٢٠١٤(درھم 
  

  نھاية الخدمة للموظفين كما يلي:   تعويضاتكانت حركة مخصص 
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٤٤٨٫٠١٨  ٤٦٢٫٦٢٠  يناير ١الرصيد في 
  ٩٠٫٧٠٢  ٩٣٫٧٨٩  خالل السنة المحمل صافي

  )٧٦٫١٠٠(  )٦٩٫٣٦٢(  المدفوع خالل السنة
  --------------------  --------------------  

  ٤٦٢٫٦٢٠  ٤٨٧٫٠٤٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ==========  =========  

  

  المحددة المساھمات برنامج
المجموعة بدفع مساھمات عن موظفيھا المؤھلين والتي يتم التعامل معھا كما ھو مبين في برنامج المساھمات  تقوم
كما في تاريخ  .)درھم ألف ٧٣٫٠٣٩: ٢٠١٤(ألف درھم  ٧٩٫٩٧٠ددة. يبلغ مخصص ھذه المساھمات للسنة المح

: ٢٠١٤(ألف درھم تحت بند المطلوبات األخرى  ١١٫٨٧٤التقرير، تم تصنيف المعاشات المستحقة الدفع البالغة 
    ألف درھم). ١٢٫٨٣٠



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٢
  

  
  (تابع)مطلـوبات أخرى   ٢١

  
  ضرائب اإليرادات الخارجية

ً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق  برصدلقد قامت المجموعة  مخصص لضرائب اإليرادات الخارجية وفقا
وفقاً لمعدالت الضريبة السارية أو السارية بشكل جوھري بتاريخ التقرير. حيثما كان مناسباً، قامت المجموعة بسداد 

  ات المقدرة.دفعات الضرائب على الحساب فيما يتعلق بھذه المطلوب
  

ً لصافي أرباح السنة المعدلة. وفيما يلي حركة ھذا  يتم احتساب مخصص ضرائب اإليرادات الخارجية للسنة وفقا
  المخصص: 

  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٩٢٫٣٨٠  ١١١٫٠٩٠  يناير  ١في  الرصيد
  ٢٧١٫١٠٩  ٣٠٨٫٩٥٦  سنةال خالل المحمل

  )٢٥٢٫٣٩٩(  )٢٩٥٫٤٩٩(  فية من المسترداتضرائب دخل خارجية مدفوعة صا
  -----------------------  --------------------  

  ١١١٫٠٩٠  ١٢٤٫٥٤٧  ديسمبر ٣١في  الرصيد
  ==========  ==========  
  

  سندات ثانوية   ٢٢
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

     بند المطلوبات
  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  ٩١٤٫٢٠٥  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 

  ٤٧٩٫٥٩٤  ٣٦١٫٠٩٣  ٢٠١٢ ديسمبر ١٠ دارإص
  ------------------------  ------------------------  
  ١٫٥١٦٫٦٤١  ١٫٢٧٥٫٢٩٨  
  ============  ============  

  :٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  

ً العتمادھا ٢٠١٦مارس  ١٥مليار درھم تستحق في  ٢،٥البنك سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة  أصدر في  وفقا
ً  ٣. تحمل السندات أسعار فائدة لمدة ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٢اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية المنعقد في   أشھر وفقا

  تسدد بصورة ربع سنوية. ٪٠،٢٥ زائداً (ايبور)  اإلمارات بنوك بين السائدة الفائدةألسعار 
  
  لسندات إصدار  )شيء ال: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٢٥٫٠٠٠البنك خالل السنة بإعادة شراء ما قيمته  قام
وبالتالي، انخفض إجمالي المطلوبات  ).شيء ال: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٢٤٫٩٣٨من السوق مقابل  ٢٠٠٦مارس  ١٥

 بمبلغمن االطفاء  بخسارة االعتراف تم ذلك إلى باإلضافة). شيء ال: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٢٤٫٧٩٠القائمة بمقدار 
  .ألرباح أو الخسائر الموحدا بيان ضمن )شيء ال: ٢٠١٤( درھم ألف١٤٨

  

  
  

  
   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٣
  

  
   (تابع)سندات ثانوية   ٢٢

  
  )تابع(: ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 

  
  أعاله في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي: المذكورةتم عرض السندات 

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل
 ً   )٧٢٫٩٢٦(  )٧٢٫٩٢٦(  : مبالغ مصنفة ضمن بند حقوق الملكيةناقصا

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٫٤٢٧٫٠٧٤  ٢٫٤٢٧٫٠٧٤  القيمة الدفترية على بند المطلوبات عند االعتراف المبدئي 

  ٢٧٫٨٤٦  ٢٦٫٣٥٧  : الفوائد المطفأة المتراكمةزائداً 
 ً   )١٫٣٤٧٫٩٧٣(  )١٫٣٤٧٫٩٧٣(  المطلوبات المحول : بندناقصا

  )٦٩٫٩٠٠(   )١٩١٫٢٥٣(   شراؤھامطلوبات المعاد للالقيمة الدفترية 
  --------------------------  --------------------------  

  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  ٩١٤٫٢٠٥  القيمة الدفترية على بند المطلوبات 
  ============  ============  
  

 : ٢٠١٤( ٪٠،٣٠١زائداً  أشھر ٣ لمدةما قدره سعر فائدة االيبور   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ئدة الفعلي في بلغ سعر الفا
  ).٪٠،٣٠١زائداً  أشھر ٣ لمدة االيبور فائدة سعر

  
  :٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 

  
 ديسمبر ٩مليون رينجيت ماليزي مستحقة في  ٥٠٠بإصدار سندات ثانوية بقيمة  ٢٠١٢ديسمبر  ١٠قام البنك في 

وسوف يتم سدادھا على أساس نصف سنوي. قام البنك بتغطية  ٪٤،٧٥. تحمل السندات فائدة بمعدل يساوي ٢٠٢٧
 مليون ٥٢٤،٧١: ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٢٧،٧٤ االسمية القيمة تحوط بلغالتعرض لمعدل الفائدة على ھذه السندات. 

 ٤٣،٢٢ تبلغ: قيمة عادلة سالبة ٢٠١٤(مليون درھم  ٦٥،١٩يتم التحوط لھا  التي السالبةالعادلة  القيمة وبلغت )درھم
  .)٪٤،٧٩: ٢٠١٤( ٪٤،٧٩نحو  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١معدل الفائدة الفعلية كما في  بلغ بينما). درھم مليون

  
سندات الخر متعلق بآإخالل  أي أولقيمة األصلية والفوائد ا سداد عن عجزلم تتعرض المجموعة ألي من حاالت 

  .٢٠١٤و ٢٠١٥ثانوية خالل ال
  

  رأس المال واالحتياطيات   ٢٣
  

  رأس المال
  مليون سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  ٥٫٢١٠يتكون رأس المـال المصرح لدى البنك من 

  . يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في مليون سھم بقيمة درھم واحد لكل سھم) ٤٫٧٣٦: ٢٠١٤(
سھم عادي  مليون ٤٫٧٣٦: ٢٠١٤(سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  نمليو ٥٫٢١٠ من ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

    بقيمة درھم واحد لكل سھم).



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٤
  

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٣

  
  المال رأس تسوية

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  ٤٫٧٣٦٫١١٢  يناير ١ في كما
  -  -  األسھم خيارات برنامج ضمن صادرة أسھم

  ------------------------  ------------------------  
  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  ٤٫٧٣٦٫١١٢  

  ٤٣٠٫٥٥٦  ٤٧٣٫٦١١  الفترة خالل صادرة منحة أسھم
  ------------------------  ------------------------  
  ٤٫٧٣٦٫١١٢  ٥٫٢٠٩٫٧٢٣  

  )١٢٫٩٤٠(  )١١٫٠٨٣(  )٢٥(إيضاح  بھا محتفظ خزينة أسھم
  ------------------------  ------------------------  
  ٤٫٧٢٣٫١٧٢  ٥٫١٩٨٫٦٤٠  ديسمبر ٣١في  كما
  ============  ============  

  
  خاصاالحتياطي الو    االحتياطي القانوني

ً ط من  ٪١٠تحويل ما ال يقل عن ، ينبغي ١٩٨٠) لسنة ١٠ومتطلبات القانون االتحادي رقم (لبنك اتأسيس نود لب بقا
من قيمة  ٪٥٠ كل منھماحتى يبلغ رصيد واالحتياطي الخاص االحتياطي القانوني  كل من صافي األرباح السنوية إلى

  للتوزيع على المساھمين. ينغير قابل واالحتياطي الخاص القانوني راس المـال المدفوع. إن االحتياطي
  

  توزيعات األرباح
  ديسمبر: ٣١تم توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  لكل سھم عادي  درھم ٠،٤٠نقدية  توزيعات
  ١٫٧١٢٫٨٤٨  ١٫٨٨٩٫٩٧١  لكل سھم عادي) درھم ٠،٤٠: ٢٠١٤(  

  ٤٣٠٫٥٥٦  ٤٧٣٫٦١١  مصدرة أسھم منحة) ٪١٠:  ٢٠١٤(أسھم منحة  ٪١٠
  =========  ========  
  

  توزيعات مقترحة
 بقيمةأسھم  منح رھم للسھم العادي ود ٠،٤٠، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٦يناير  ٢٧في 

 .٢٠١٥فيما يتعلق بـ ) ٪١٠درھم للسھم العادي وأسھم منحة بقيمة  ٠،٤٠ ة: توزيع أرباح نقدية بقيم٢٠١٤( الشيء
    متوقف على موافقة المساھمين في إجتماع الجمعية العمومية. ذا اإلقتراحوھ



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٥
  

  
  (تابع)ات يرأس المال واالحتياط  ٢٣

  
  طيات أخرىاحتيا

  خرى تشمل اآلتي:أاحتياطيات 
  

  االحتياطي العام  ) ١(
 الموافقة تم ٢٠١٥  مارس ١٠إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة. في 

لى االحتياطي إ )درھم مليار ٢ ،٤: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليار درھم  ٢ ،٤في اجتماع الجمعية العمومية على تحويل 
  العام.

  
  احتياطي القيمة العادلة  )٢(

يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغير غرض 
  ت النقدية.اواحتياطي تحوط التدفق القيمة، النخفاض تتعرضالمتاجرة إلى أن يتم إيقاف االعتراف بھذه االستثمارات أو 

  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم   ألف درھم  

      االستثمارات –احتياطي إعادة التقييم 
      للبيع المتاحة   

  ٧٨٧٫١٥٧  ٣٣١٫٦٢٠  يناير ١في 
  ٣٨٠٫٣١٥  ١٧٫٠١٣  غير المحققة خالل السنة األرباحصافي 
        بيان في بھا المعترفالمحققة المتراكمة  األرباحصافي 

  )٨٣٥٫٨٥٢(  )٦٣٥٫٦٤٥(  الموحد خالل السنة الخسائر أو األرباح   
  --------------------  --------------------  

  ٣٣١٫٦٢٠  )٢٨٧٫٠١٢(  ديسمبر ٣١في 
  --------------------  --------------------  

      تحوطات التدفقات النقدية -احتياطي التحوط 
     ٣٥٫٨٩٦  )٦٫٦٨٨(  يناير ١في 

  )٤٢٫٥٨٤(  )٣٨٫٢٣٧(  قيمة العادلةالتغيرات في ال
  --------------------  --------------------  

  )٦٫٦٨٨(  )٤٤٫٩٢٥(  ديسمبر ٣١في 
  --------------------  --------------------  
      
  --------------------  --------------------  

  ٣٢٤٫٩٣٢  )٣٣١٫٩٣٧(  ديسمبر ٣١اإلجمالي في 
  ==========  ==========  
  

 التدفقات تحوط ألدواتالفعالة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  الحصةعلى  التحوطيشتمل احتياطي 
  .للتحوط بمعامالت المتعلقة النقدية

  
  احتياطي تحويل العمالت االجنبية  )٣(

  .الخارجية اتالعملي في الستثماراتايمثل احتياطي تحويل العمالت االجنبية االختالفات التي تنتج من تحويل صافي 
   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٦
  

  
  سندات الشق االول الرأسمالية   ٢٤

  
فع في وتد األولية الفترة خاللثابتة  فائدةثانوية غير مضمونة وتحمل  دائمة ھيسندات الشق األول الرأسمالية  إن

 املحق لحالخاص. الي حق عدم دفع أي من الفوائد بناًء على تقديرهب. يحتفظ البنك ويسن نصف بشكل الفترةنھاية 
فة سداد الفائدة ال يعتبر ھذا الحدث تخلفاً عن السداد. باإلضا عدمالبنك  اختياروفي حال  بالفائدةتلك السندات المطالبة 

  الصلة. يفع ذالدفي تاريخ  الفائدةدفع بإلى أنه ھناك بعض الحاالت التي ال يسمح للبنك فيھا 
  

 أي دفع وأ اإلعالن(أ)  بـ البنك يقوم فلن بالدفع، فيھا يسمح ال أحداث وقوع أو الدفع عدم باختيار البنك يقوم عندما
 أو مال رأس أي استحواذ من ذلك خالف أو خفض أوالغاء  أو شراء أو إسترداد(ب)  أو أرباح توزيعات أو توزيعات
لتي تنص شروطھا ا المالية ألوراقا باستثناءأو التي تلي السندات مرتبة  المرتبةفي  ساويللبنك تصنف بالت مالية أوراق

تتابعتين. م فائدةفي كل حالة ما لم أو حتى يتم السداد الكامل لدفعتي  ،على استحقاق أو تحويل إلزامي إلى حقوق ملكية
  درھم). مليون ١٨٧ ،٥: ٢٠١٤مليون درھم (  ٢٠١ ،٢بمبلغ وقدره  فائدةالفترة ، قرر البنك دفع خالل 

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  العملة  
        

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  درھم  أبوظبي حكومة سندات
  أشھر ايبور باالضافة الى  ٦(فائدة تعادل   
  . سنوياً)٪ ٢،٣ھامش   

      

  -  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  دوالر  أمريكي دوالر مليون ٧٥٠ بمبلغ سندات
  وات سن لخمس المقايضة معدل متوسط(فائدة تعادل   
ً . ٪ ٣،٣٥باالضافة الى ھامش      ) سنويا

      

    ----------------------  ----------------------  
    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  
    ==========  ==========  
  

مليون دوالر أمريكي. إن ھذه  ٧٥٠سندات الشق األول الرأسمالية بمبلغ  بإصدار البنك قام، ٢٠١٥يونيو  ١٧ بتاريخ
سنوات ذي الصلة باالضافة الى  لخمس المقايضة معدل متوسطب تحسب(  ٪٥،٢٥وتحمل فائدة بمعدل  دائمةالسندات 
ً األولية".  الفترةخالل " سنوياً) .٪ ٣ ،٣٥ھامش   حتسابا سيتم تسعير، إعادة تاريخ كل وفي األولية، للفترة والحقا
 .٪ ٣ ،٣٥سنوات ذي الصلة باالضافة الى ھامش  لخمس المقايضة معدل متوسطب التالية،لفترة إعادة التسعير  الفائدة

ن ومتضمنة) "بالفترة األولية" الفترة (م يقصدآخر الفترة.  يفالفائدة على ھذه السندات بشكل نصف سنوي  تدفعسنوياً. 
ي نفس ب وفطل أول" تاريخ التسعير إعادة تاريخ" بـ يقصداألول.  الطلبباستثناء) تاريخ  لكنتاريخ اإلصدار وحتى (

"تاريخ الطلب األول"  ٢٠٢٠يونيو  ١٧السندات اعتباراً من  ھذهللبنك طلب  يحق. ذلك يلي فيمام واعأ خمساليوم كل 
  ذلك. بعدكل تاريخ دفع فائدة  في و

  
  برنامج خيارات األسھم   ٢٥

  
ن الموظفين، خاضعة بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسھم ("البرنامج") لنخبة م ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 

لرئيسي إن الشرط الفترة صالحية ممتدة لثالث سنوات للتمكن من ممارسة خيار التحويل خالل الثالث سنوات الالحقة. 
الواجب لالستحقاق ھو أن يكون حامل الخيار مستمر في العمل مع البنك خالل الفترة المحددة من الخدمة. يسقط الخيار 

  ، بصرف النظر عما إذا كان تم ممارسته أم ال.سنوات من تاريخ المنح ٦بعد 
  

قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسھم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظفين. يتم معاملة ھذه 
  األسھم على أنھا أسھم خزينة إلى أن تتم ممارستھا من قبل حاملي خيارات األسھم.

  
من قبل حاملي ألف درھم) ١٤٫٤٩٠: ٢٠١٤(ألف درھم  ٢٫٩٧٦رات بمبلغ كما في تاريخ التقرير تم ممارسة خيا

وأسھم ألف درھم)  ١٤٫٤٩٠: ٢٠١٤(ألف درھم  ٢٫٩٧٦الخيارات مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس مال األسھم بمبلغ 
  .ألف درھم) ١٠١٫٨٦٥: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٩٫٧٧٢ بمقدارعالوة 

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٧
  

  
  (تابع)برنامج خيارات األسھم   ٢٥

  
  يلي عدد خيارات األسھم:فيما 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  عدد الخيارات  عدد الخيارات  
  ألف  ألف  
      

  ٢٣٫٩٥٠  ٣٣٫٢٧٨  يناير  ١القائمة في 
  ٢٤٫٥٠٥  ١٨٫٧٤٥  خالل السنة ممنوحة
  )٦٣٤(  )١٫٠٩٦(  خالل السنة عنھا المتنازل القيمة صافي

  )١٤٫٤٩٠(  )٢٫٩٧٦(  الممارسة خالل السنة
  )٥٣(  )٧٠(  السنة خالل المنتھية

  ------------------  ------------------  
  ٣٣٫٢٧٨  ٤٧٫٨٨١  ديسمبر  ٣١القائمة في 

  =========  =========  
  
. إن سعر ممارسة درھم للسھم) ٨  ،٠٣: ٢٠١٤( ھمللس درھم ٧ ،٦٤ مةقي ٢٠١٥ خاللسعر ممارسة الخيار  معدل بلغ

    ٧ ،٥٤: ٢٠١٤(درھم للسھم  ١٢إلى  ٦٦ ،٨٥ ھو ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ي الخيار لكافة الخيارات القائمة كما ف
  ).درھم ١١ ،٤٤إلى 
  

  تسوية أسھم الخزينة المحتفظ بھا ضمن البرنامج
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٥٫٠٨٦  ١٢٫٩٤٠  يناير  ١كما في 
  -  -  أسھم صادرة ضمن البرنامج

  -------------------  -------------------  
  ٢٥٫٠٨٦  ١٢٫٩٤٠  

  )١٤٫٤٩٠(  )٢٫٩٧٦(  أسھم خيارات تم ممارستھا من قبل الموظفين خالل الفترة
  -------------------  -------------------  
  ١٠٫٥٩٦  ٩٫٩٦٤  

  ٢٫٣٤٤  ١٫١١٩  أسھم منحة صادرة خالل الفترة
  ------------------  ------------------  

  ١٢٫٩٤٠  ١١٫٠٨٣  ديسمبر ٣١كما في 
  =========  ==========  

 

  إيـرادات الفوائـد  ٢٦
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      فوائد من:

  ٢٠٤٫٨١٣  ١٩٩٫٧٦١  المصارف المركزية
  ١٧٩٫٤٤٦  ١٢٨٫٤٨١  المصارف والمؤسسات المالية
  ١٠٢٫٨٠١  ٧٢٫١٣٠  عقود إعادة الشراء العكسية

  بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات 
  األرباح أو الخسائر  

٢٣٤٫١٣٩  ٢٧٥٫٠٠٢  

  ١٫٨٧٩٫١١٠  ١٫٧٥٦٫٥٨٤  استثمارات لغير غرض المتاجرة
  ٦٫٠٣٤٫٣٠٣  ٦٫٥٣٣٫١٧١  قروض وسلفيات

  --------------------------  --------------------------  
  ٨٫٦٣٤٫٦١٢  ٨٫٩٦٥٫١٢٩  
  ============  ============  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٨
  

  
  صروفات الفوائـدم  ٢٧

  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      فوائد لـ:
  ١٧٧٫٠٣٥  ٢٩٧٫٨٠٣  المصارف والمؤسسات المالية

  ٩٫٢٣٦  ١٢٠٫٣٩٢  عقود إعادة الشراء
  ١٩٫٥٠٥  ٢٨٫٥٧١  أوراق يورو تجارية

  ١٫٠٠٠٫٩٠٩  ٩٨٦٫٧٣٢  حسابات العمالء وودائع أخرى
  ٦٨٩٫٤٢٤  ٥٥٣٫٣٦٢  قروض ألجل
  ٣٩٫٥٤٠  ٣٤٫١٨٤  سندات ثانوية

  --------------------------  --------------------------  
  ١٫٩٣٥٫٦٤٩  ٢٫٠٢١٫٠٤٤  
  ============  ============  

  
  إيرادات عقود التمويل اإلسالمي  ٢٨

  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٢٣٫٢٦٦  ٢٠٣٫٧٢٥  إجارة
  ١٠٦٫٥٦٤  ١٨١٫٩٠٠  مرابحة
  ٧٫٠٦٢  -  مضاربة

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٣٦٫٨٩٢  ٣٨٥٫٦٢٥  
  ============  ============  

  
  حصة المودعين من األرباح  ٢٩

  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٫٣٥٥  ١٦٫٧٠٥  الةودائع الوك
  ٣٫٤٨٢  ٥٫٩٢٧  ودائع المضاربة

  --------------------------  --------------------------  
  ١٧٫٨٣٧  ٢٢٫٦٣٢  
  ============  ============  
  
  
  
  
  
  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٩
  

  
  صافي إيرادات رسوم وعموالت  ٣٠

  
 ،والوكالة االئتمانخدمات  منة رسوم محصلة من قبل المجموع على االستثماريةخدمات الو أصولرسوم إدارة  تشتمل

  موجودات بالنيابة عن عمالئھا. استثمارأو  باالحتفاظحيث تقوم المجموعة 
  

  صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية   ٣١
  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم ألف درھم  
      

      أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت 
  )١٠٥٫١٢٠(  ٤٦٩٫٤١٢  ١األجنبية واألدوات المشتقة ذات الصلة   

  ٣٠١٫٢٠٥  ٣٤٨٫١٧٥  التعامالت مع العمالء 
  --------------------------  --------------------------  
  ١٩٦٫٠٨٥  ٨١٧٫٥٨٧  
  ============  ============  
  
لغير  وط بصافي األرباح من بيع استثماراتالستراتيجيات التحوط الفعالة، ينعكس تأثير المقاصة ألدوات التح نظراً ١

  .)٣٢(إيضاح غرض المتاجرة 
   

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      إيرادات رسوم وعموالت
  ٥١٨٫٦٥٠  ٦٠١٫٨٢٥  تمويل تجاري

  ٧٦٫٥١٥  ٥٨٫٥٤٨   تحصيلالخدمات 
  ١٤٧٫٠٧٩  ٦٥٫٦٥٢  إيرادات وساطة

  ١٨٧٫٦٦٧  ١٣٣٫٠٤٧  وخدمات استثمارية أصولإدارة 
  ١٤٦٫٠٦٥  ٢٢٫١٣٧  االستثمارات والمشتقات المالية

  ٨٠١٫٨٤٥  ٨٠٢٫١٦٨  الشركات وإقراض األفراد 
  ٨٥٢٫٧٩٨  ١٫٠٤٦٫٥٤٦  البطاقات والخدمات االلكترونية

  ٩٤٫٨٩٠  ٦٨٫٣٢٧  المتعلقة بالحسابات خدمات
  ٧٣٫٦٣٨  ٧٠٫٨٣٣  التحويالت على العموالت

  ١٠٣٫٣٧٣  ١٢٥٫٤٦٥  إيرادات أخرى 
  --------------------------  --------------------------  

  ٣٫٠٠٢٫٥٢٠  ٢٫٩٩٤٫٥٤٨  إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
  --------------------------  --------------------------  

      وم وعموالتمصروفات رس
  ٣٥٫٤٥٩  ٣١٫٢٤٧  عموالت وساطة
  ٦٫١١٠  ٥٫٩٧٧  رسوم تشغيلية  

  ٥٦٩٫٧٥٥  ٧٣٦٫١٢٢  رسوم بطاقات االئتمان 
  ٥١٫٠٦٨  ٩٠٫٥٢٤  والشركات لألفراداالقتراض 

  ٢٩٫٥٣٦  ٢٤٫٤٣٦  أخرى
  --------------------------  --------------------------  

  ٦٩١٫٩٢٨  ٨٨٨٫٣٠٦  تإجمالي مصروفات الرسوم والعموال
  --------------------------  --------------------------  

  ٢٫٣١٠٫٥٩٢  ٢٫١٠٦٫٢٤٢  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
  ============  ============  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٠
  

  
  االستثمارات والمشتقات المالية  أرباحصافي   ٣٢

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      محققة منال رصافي األرباح المحققة وغي
      االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح   
  )٧٨٫٨٠٦(  )٣٨٤٫٥٢٣(  ١تقات الماليةأو الخسائر والمش   

      صافي األرباح الناتجة من بيع االستثمارات
  ٨٣٥٫٨٥٢  ٦٣٥٫٦٤٥  لغير غرض المتاجرة    

  ٧٫٣٥٦  ٣٫٠٦٧  إيرادات توزيعات األرباح
  --------------------------  --------------------------  
  ٧٦٤٫٤٠٢  ٢٥٤٫١٨٩  
  ============  ============  
  

تم بيان إيرادات الفوائد من أدوات الدين المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكذلك 
  أدوات الدين المصنفة كاستثمارات لغير غرض المتاجرة ضمن إيرادات الفوائد. 

  
  ).درھم مليون ٧٢: ٢٠١٤( درھم مليون ٧١ بمبلغ ائتمان قيمة تعديالت على تشتمل١

  
  اإليرادات التشغيلية األخرى  ٣٣

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥    
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٦٫٣٥٣  -  استثمارية عقارات بيع من أرباح
  ٦٩٫٢٦٧  ٧٠٫٧٥٤  أخرى

  --------------------------  --------------------------  
  ١٢٥٫٦٢٠  ٧٠٫٧٥٤  
  ============  ============  
  

  دارية ومصروفات تشغيلية أخرىمصروفات عمومية وإ  ٣٤
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٥٣٢٫٧٢٦  ٢٫٧٧٣٫٧٣٩  تكاليف الموظفين 
  ٩٠٧٫٣٨٧  ١٫٠٤١٫٦٨٨  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  ٢٢٣٫٠٢٤  ٢٣٠٫٩٥٩  استھالك
  ٣٢٫٨٩٦  ٣٦٫٥٣٣  تبرعات وھبات

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٫٦٩٦٫٠٣٣  ٤٫٠٨٢٫٩١٩  
  ============  ============  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨١
  

  

  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٣٥
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٥٧٤٫٤٣٣  ٥٠٣٫٢٨٢  مخصصات جماعية للقروض والسلفيات
  ١٫١٥٢٫٤٨٤  ١٫٤٧٦٫١٦٢  مخصصات محددة للقروض والسلفيات
  )٤١١٫١٥٨(  )٦٨٥٫٠٥٠(  عكس مخصصات القروض والسلفيات
  )٤٧٣٫٩٠١(  )٣٧٨٫٨٤٧(  استرداد مخصصات خسائر القروض
  ٤٣٫٦٣٥  ٦٤٫٧٠٧  حذف موجودات مالية منخفضة القيمة

 ً   )٦٫٦٢٧(  )٤١٫٥٩٤(  استرداد قروض تم حذفھا سابقا
      القيمة انخفاض(استرداد)/ 

  ٣٫٦٠٣  ١١  أخرى  مالية موجودات -
  )١٤٫٣٤٢(  ٤٫٣٠٠  موجودات غير مالية -
  --------------------------  --------------------------  
  ٨٦٨٫١٢٧  ٩٤٢٫٩٧١  
  ============  ============  

  

  مصاريف ضرائب الدخل الخارجية  ٣٦
  

أرباح  لسنة على أساس صافيل ةمحملال المصاريفباإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة، يتم احتساب 
  معدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية المعنية.السنة المعدل وفقاً ل

  

  ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة كما يلي: ةالمحمل المصاريف تكان
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥    
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٧١٫١٠٩  ٣٠٨٫٩٥٦  المحمل للسنة
  ٥٧٩  )١٠٫٨١٣(  تعديالت متعلقة بالضرائب المؤجلة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٧١٫٦٨٨  ٢٩٨٫١٤٣  
  ============  ============  

  

ً  واألرباح االحتساب على بناء األرباح على المجموعة ضرائب تسوية يلي فيما   :الضريبية للقوانين وفقا
  ٢٠١٤  ٢٠١٥    
  ألف درھم  ألف درھم  

     

  ١٫٠١٦٫٨٦٢  ١٫١٤٤٫٩٧٣  ١الضرائبقبل  األرباح
  ------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------  

  المحتسبة بمعدالت ضريبية محلية  الضرائب
  ٢٧٧٫٤٣٥  مطبقة في الدول المعنية   

  
٢٤٥٫٩٢٥  

      :لـ الضرائب تأثيرات
  )٦٫٩٥١(  )٣٫٩١٨(  يبةلضر تخضع ال التي اإليرادات -
  ٢٧٫٨٨٨  ١٣٫٦١٩  الضريبة لغرض لالقتطاع القابلة غير المصروفات -
ً  بھا معترف غير ضريبية خسائر استخدام -   )١٫٣٣٨(  )٣٥٨(  سابقا
  بھا معترف غير ضريبية تسويات تأثير -

  -  كموجودات ضريبية مؤجلة     
  
)٢٫٨٠٤(  

  ا حالياً كموجوداتفروق مؤقتة قابلة لالقتطاع معترف بھ -
  )١٫٧٩٢(  ضريبية مؤجلة     

  
)٢٫٥٥٦(  

  ١١٫٥٢٤  ٦٫٧٩٣  الماضية بالسنوات متعلقة تسويات -
  -  ٦٫٣٦٤  االمتيازات من صافية المنبع من خصم ضريبة -
  ------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------  

  ٢٧١٫٦٨٨  ٢٩٨٫١٤٣  الضرائب مصروف إجمالي
  ============  ============  

  

  .ضريبية لقوانينالشركات التي تخضع  تلكفقط من  تتألف الضرائبقبل  األرباح١



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٢
  

  
  النقد وما يعادله  ٣٧

  

ة أشھر من ية التي تستحق خالل ثالثيشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد على المبالغ التال
  تاريخ االستحواذ/ اإليداع:

  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥١٫١٦٦٫٢٠٦  ٧٢٫١٩٠٫٧٥٦  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 
  ٢٫٩٦٠٫٧٢٠  ٢٫٧٤٨٫١٧٦  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

  --------------------------  --------------------------  
  ٥٤٫١٢٦٫٩٢٦  ٧٤٫٩٣٨٫٩٣٢  النقد وما يعادله

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

  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٣٨
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٦٫٢١٢٫٢٤٠  ٤٩٫١٤٥٫٠٣٢  خطابات اعتماد
  ٦٤٫٨٣٩٫٣٠٨  ٦٧٫٣٠٠٫٤٠٣  خطابات ضمان

  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  ٢٩٫٧٩٠٫٣٣٨  مسحوبة غير التزامات تقديم تسھيالت ائتمانية
  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ٩٩٥٫٦٣١  ضمانات مالية

  --------------------------  --------------------------  
  ١٤٤٫١٨٣٫٤١١  ١٤٧٫٢٣١٫٤٠٤  
      

      :تشغيلية إيجار عقود والتزامات رأسمالية التزامات
  ١٥٩٫٧٩٩  ٤٣٫١٤٧  التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية -
      التزامات لمدفوعات مستقبلية بموجب عقود -

  ١١٤٫١١٧  ٢٠٥٫٠٨٢  اإليجار التشغيلية    
  --------------------------  --------------------------  
  ٢٧٣٫٩١٦  ٢٤٨٫٢٢٩  
  --------------------------  --------------------------  

  ١٤٤٫٤٥٧٫٣٢٧  ١٤٧٫٤٧٩٫٦٣٣  إجمـــالي االلتزامات واالرتباطات الطارئة
  ============  ============  
  

المرتبطة بھذه التسھيالت غير الممولة شبيھة إلى حد كبير بالتسھيالت الممولة المبينة في  االئتمانخصائص مخاطر 
  .٤اإليضاح 

  

اق دات أو في حالـة إخفتلزم خطابات االعتماد وخطابات الضمان المجموعة بالدفع نيابًة عن عمالئھا عند تقديم المستن
  ھؤالء العمالء بالوفاء بالتزاماتھم وفقاً لشروط العقد. 

  

ئتمانية تمـثل ارتباطات تعاقدية لتقديم قروض وتسھيالت ائتمانية تجدد تلقائياً. وعادة ما اااللتزامات لتقديم تسھيالت 
ا وقد تتطلب دفع رسوم. ونظراً إلمكانية يكون لھذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على شروط إللغائھ

انتھاء صالحية ھذه العقود دون القيام بسحب التسھيالت، فان إجمالي القيم التعاقدية ال تمثل بالضرورة التزامات نقدية 
  مستقبلية.

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٣
  

  
  (تابع) االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٣٨

  
  :ةاإليجار التشغيلي عقوديلي االلتزامات لمدفوعات  فيما

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  درھم ألف  

  ٣٧٫٤٥٤  ٦٨٫٣١٦  أقل من سنة واحدة
  ٦١٫٥٦٦  ١٠٠٫٧٩١  من سنة إلى خمس سنوات
  ١٥٫٠٩٧  ٣٥٫٩٧٥  أكثر من خمس سنوات

  ------------------------  ------------------------  
  ١١٤٫١١٧  ٢٠٥٫٠٨٢  إجمالي االلتزامات

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

ن عقود الضمانات المالية عقود المقايضة للدفعات المتأخرة السداد تم إبرامھا مع البنوك والمؤسسات المالية تتضم
  والتي تتم بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.مليون درھم)   ٦٠٦: ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٩٦بمبلغ 

  
  :الصناعي القطاعالتركزات حسب 

  
  .المالية والمؤسسات بالمصارفود بصورة رئيسية تتعلق الضمانات المالية المرتبطة بالعق

  

  التركزات حسب التوزيع الجغرافي:
  

  الضمانات المالية  التزامات ائتمانية غير مسحوبة  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  -  -  ١٢٫٣٥٢٫٥٦٥  ١٤٫٤٧٨٫٢٢٨  اإلمارات العربية المتحدة
  -  -  ١٫٨٤٥٫٤٧٧  ٥٫٩٥٥٫٣٦٠  أوروبا

  ٢٫١٩٩  ٢٫١٢٣  ٢٫٩٦٢٫٢١٣  ٣٫٥١٣٫٤٦٨  دول عربية
  ٥٥٢٫١١٠  ٦٢٦٫٢٠٨  ٢٫٣٥٣٫٢٨٩  ٢٫٩٩٠٫١٣١  تينياألمريك
 ٤٧٧٫٤٩٠  ٣٦٧٫٣٠٠  ٢٫١٢٤٫٤٣٥  ٢٫٠٧٤٫٠٣٢  آسيا

  -  -  ٤٦٢٫٠٨٥  ٧٧٩٫١١٩  أخرى
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ٩٩٥٫٦٣١  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  ٢٩٫٧٩٠٫٣٣٨  
  ============  ===========  ===========  ===========  
  

  األدوات المالية المشتقة  ٣٩
  

 ات مالية مشتقة. تتمثل المشتقاتتقـوم المجموعة، ضمن سياق أعمالھا االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدو
بأدوات مالية تشتق قيمتھا من أسعار البنود الضمنية مثل حقوق الملكية أو السندات أو معدالت الفائدة أو صرف 

أو البنود المدرجة األخرى. إن ھذه المشتقات تمكن  أواألسھماالئتمان أو السلع  توزعاتالعمالت األجنبية أو 
ادة أو خفض أو تعديل التعرض لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق. ھذا وتشتمل األدوات المستخدمين من إجراء زي

المالية المشتقة على العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات.ھذه المعامالت تعقد بصورة 
  أساسية مع البنوك والمؤسسات المالية.

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٤
  

  
  ع)(تاباألدوات المالية المشتقة   ٣٩

  
  المستقبلية والعقود اآلجلة العقود

 لفوريةا المعامالت ذلك في بما محلية،/أو وتتمثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية بالتزامات شراء عمالت أجنبية 
 الفائدة عدالتبم اآلجلة المعدالت اتفاقيات تتمثل). الصافي أساس على تسويتھا تتم معاملة(أي  للتسليم القابلة غير
 المتعاقد الفائدة التمعد بين الفرق لمعرفة مستقبلي وقت في نقدية تسوية تتطلب التي فردية بصورة بشأنھا تفاوضالم

 مستقبليةال الفائدة ومعدالت األجنبية العمالت تعد. األصلية االسمية المبالغ على بناءً  الحالية، السوق ومعدالت عليھا
 بيع أو راءلش التزام أو الفائدة معدالت أو العمالت أسعار في التغيرات ىعل بناءً  القيمة صافي دفع أو قبض التزامات
 ماناالئت مخاطر إن. منتظمة مالية األسواق في محدد، سعر مقابل مستقبلي تاريخ في مالية أدوات أو أجنبية عمالت
 تسوية تتم نهأ إلى باإلضافة ،السوق في متداولة مالية أوراق أو بنقد مضمونة أنھا حيث تذكر، ال المستقبلية العقود على

  .المالية األسواق مع يومي بشكل المستقبلية العقود قيمة في التغيرات
  

  المقايضة عقود
 تسفر. غيرھاب النقدية التدفقات من مجموعة لتبادل المبرمة باالتفاقيات الفائدة ومعدالت العمالت مقايضة عقود تتمثل
 لمعدالتل الثابتة المعدالت المثال، سبيل(على  الفائدة معدالت أو لعمالتل اقتصادي تبادل عملية عن المقايضة عقود

ً  المعامالت ھذه كل بين الجمع أو) المتغيرة  تمي ال). الفائدة ومعدالت للعمالت مشتركة مقايضة عقود إبرام(أي  معا
 االئتمان مخاطر تمثل. مختلفة عمالت ذات الفائدة أسعار مقايضة عقود بعض باستثناء االسمية، للمبالغ تبادل إجراء
 بصورة المخاطر مراقبة تتم. بالتزاماتھا الوفاء عن المقابلة األطراف عجز من المحتملة الخسائر المجموعة لدى

 قييمبت المجموعة تقوم. السوق وسيولة للعقود االسمية والقيمة الحالية العادلة القيمة إلى الرجوع خالل من مستمرة
 اطرالمخ مستوى ضبط بغرض وذلك اإلقراض، ألنشطة المستخدمة اآلليات نفس باستخدام بلةالمقا األطراف جدارة
  .تقبلھا يمكن التي

  
  الخيارات عقود

تمثل عقود الخيارات باالتفاقيات التعاقدية التي بموجبھا يمنح البائع (محرر عقد الخيار) للمشتري (حامل عقد الخيار) 
لشراء) أو بيع (خيار البيع) في أو بحلول تاريخ محدد أو خالل فترة زمنية الحق، وليس االلتزام، لشراء (خيار ا

مسبقاً. يقبض البائع من المشتري عالوة مقابل أخذ المخاطر. قد  محددمحددة، عدد محدد من األدوات المالية بسعر 
  تكون عقود الخيارات إما متداولة أو كتفاوض بين البنك والعميل خارج البورصة. 

  
المشتقات بالقيمة العادلة من خالل الرجوع لألسعار المدرجة في سوق نشط. في حالة عدم وجود سوق نشط  يتم قياس

ألداة من األدوات، يتم اشتقاق القيمة العادلة من أسعار بنود المشتقات باستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة مثل 
التدفقات النقدية المخصومة وأسعار السوق ومنحنيات  األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل

  العوائد وأي بيانات سوقية مرجعية أخرى.
  

يوضـح الجدول المبين أدناه القيم الموجبة والسالبة العادلة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمـة العادلة، باإلضافة 
ً الستحقا قھا. يمثل المبلغ اإلسمي مبلغ األصل المتعلق بالمشتقات المالية أو إلى المبالغ اإلسمية التي تم تحليلھا وفقا

ة على حجم سميمعدل اإلسناد أو مؤشر األسعار والذي يتـم على أساسه قياس التغير في قيمة المشتقـات. تدل المبالغ اال
  المعامالت القائمة في نھاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٥
  

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٣٩

  

   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ---------------------------------------------------- لالستحقاقوفقاً  االسميةالمبالغ  ----------------------------------------------------------  

  أكثر من  من ثالث سنوات  إلىمن سنة   أشھرثةمن ثال قل من ثالثةأ القيمة القيمة السوقية القيمة السوقية 
  خمس سنوات  خمس سنوات إلى  ثالث سنوات سنةإلى أشھر االسمية  السالبة الموجبة 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

             محتفظ بھا لغرض المتاجرة:
                 مشتقات معدالت الفائدة

  ١٠٧٫٢٤١٫٦٨٨  ١٣٤٫٦٤٠٫٨٩٧  ١٩٥٫١٢٥٫٦٦٦  ١٤١٫٤٧٢٫٢٧٣  ٤٧٫٣٦٦٫٥٦٧ ٦٢٥٫٨٤٧٫٠٩١ ٤٫٦٧٥٫٠٦٩ ٥٫٠٣٣٫٠٧٨  عقود مقايضة
  -  -  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ١١٫٧٣٧٫٠٨٤  ٧٣٤٫٦٠٠ ١٤٫٣٠٨٫١٨٤  ١٫٨٦٠ ٢٫٣٨٩ مستقبليةعقود آجلة وعقود 

  ٢٤٫٠٧٠٫٣٤٩  ٤٫٩٢٩٫٤٢٤  ٩٫٢٦٦٫٦٦٥  ١٫٣١٠٫٩٨٩  ١٤٫١٦٩٫٧٧٣ ٥٣٫٧٤٧٫٢٠٠ ٢٤٤٫٤٦٧ ٢٤٤٫٠٠٤ عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة
                

                مشتقات العمالت األجنبية
  -  ٣٫٥٧٨٫٥٨٢  ٣٢٫٤٤٦٫٧٦٠  ١٠٠٫٨٥٥٫٨٥٧  ١٦٧٫١٦٢٫٢٨٩ ٣٠٤٫٠٤٣٫٤٨٨ ٢٫٣٣٣٫٨٩٠ ٢٫٢٣٧٫٦٤٥ عقود آجلة 

  ٢٥٩٫١٨٣  ١٫٦٠٩٫٧٢٥  ٣٧٫٨٤٢٫١٢١  ٤١٫٠٨٧٫٧٨٥  ١٧٫١٧٩٫٨٥٨ ٩٧٫٩٧٨٫٦٧٢ ٦١٣٫٩٢٢ ٨٥٤٫٠٩٧ عقود خيارات
                

  -  ٩٥٫٩٤٢  ١٫٠٩١٫٨٩٨  ٧١٧٫٩٦٩  ١٫١١٦٫٠١٤ ٣٫٠٢١٫٨٢٣ ١٫٠٨٢٫٥١٥ ١٫١٠٤٫٧٤٢ عقود مشتقات أخرى
 ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ١٣١٫٥٧١٫٢٢٠  ١٤٤٫٨٥٤٫٥٧٠  ٢٧٧٫٦٠٩٫٦١٠  ٢٩٧٫١٨١٫٩٥٧ ٢٤٧٫٧٢٩٫١٠١ ١٫٠٩٨٫٩٤٦٫٤٥٨ ٨٫٩٥١٫٧٢٣ ٩٫٤٧٥٫٩٥٥  
 ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

             محتفظ بھا كتحوط للقيم العادلة:
                الت الفائدةمشتقات معد
  ٣٢٫٧٥٨٫٨٦٥  ١٦٫٦٩٥٫٥٦٤  ١٣٫٢١٢٫٧١٩  ٥٫٢٤٤٫٧٦٥  ٢٫٩٥٥٫١٧٤ ٧٠٫٨٦٧٫٠٨٧ ٣٫٧٥٢٫٩٩٤ ١٫٠٩٥٫٩٧٤ عقود مقايضة

 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ٣٢٫٧٥٨٫٨٦٥  ١٦٫٦٩٥٫٥٦٤  ١٣٫٢١٢٫٧١٩  ٥٫٢٤٤٫٧٦٥ ٢٫٩٥٥٫١٧٤ ٧٠٫٨٦٧٫٠٨٧ ٣٫٧٥٢٫٩٩٤ ١٫٠٩٥٫٩٧٤  
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
             

               محتفظ بھا كتحوط للتدفقات النقدية:
                مشتقات معدالت الفائدة

  ٣٣٠٫٦٨٩  ٣٫٦٦٢٫٠٣٧  -  -  - ٣٫٩٩٢٫٧٢٦ ١٤٤٫٦٢٥ ١٫٩٨١  مقايضة عقود
  -  -  -  ١٤٧٫٩٧١  ٣٠٢٫٩٨٣ ٤٥٠٫٩٥٤  ٣٫٠١٦ ١٨١ آجلةعقود 

 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ٣٣٠٫٦٨٩  ٣٫٦٦٢٫٠٣٧  -  ١٤٧٫٩٧١ ٣٠٢٫٩٨٣ ٤٫٤٤٣٫٦٨٠ ١٤٧٫٦٤١ ٢٫١٦٢  
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ١٦٤٫٦٦٠٫٧٧٤  ١٦٥٫٢١٢٫١٧١  ٢٩٠٫٨٢٢٫٣٢٩  ٣٠٢٫٥٧٤٫٦٩٣ ٢٥٠٫٩٨٧٫٢٥٨ ١٫١٧٤٫٢٥٧٫٢٢٥ ١٢٫٨٥٢٫٣٥٨ ١٠٫٥٧٤٫٠٩١ اإلجمالي
 ============  ============  ===============  =============  =============  =============  =============  =============  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٦
  

  
  (تابع) لية المشتقةاألدوات الما  ٣٩

  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ---------------------------------------------------- لالستحقاقوفقاً  االسميةالمبالغ  ----------------------------------------------------------  

  أكثر من  من ثالث سنوات  لىإمن سنة   أشھرمن ثالثة قل من ثالثةأ القيمة القيمة السوقية القيمة السوقية 
  خمس سنوات  خمس سنوات إلى  ثالث سنوات سنةإلى أشھر االسمية  السالبة الموجبة 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

             محتفظ بھا لغرض المتاجرة
                 مشتقات معدالت الفائدة

  ٨٥٫٥٩٦٫٤٧٣  ١١٢٫٤٢٢٫٤٨٥  ١٢٤٫٥٠٢٫٤٩٢  ١٢٢٫٩٨٢٫٥٨٧ ٤٦٫٦٨٩٫٦٠٥ ٤٩٢٫١٩٣٫٦٤٢ ٣٫٦١٨٫٤١٣ ٤٫٠٨٣٫٦٥٢ عقود مقايضة
  -  -  -  ٤٥٫٣٩٧٫٦٦١  -  ٤٥٫٣٩٧٫٦٦١  ٧٫١٧٨  ١٤٫١٤٨  مستقبليةعقود آجلة وعقود 

  ١٩٫٠٩٠٫١٠٦  ٤٫٤١٧٫٣٤٨  ٦٫٩٩٦٫٧٢٣  ٧٫٥٦٨٫٩٥١  ١٦١٫٢٥١٫١٢٨  ١٩٩٫٣٢٤٫٢٥٦  ٢٣٥٫٠٩٣  ٢٢٨٫٢١٥  عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة
             

                  مشتقات العمالت األجنبية
  -  ١٫١٢٤٫٩٢٨  ٢٠٫٤٥٤٫٠٢٩  ٩٢٫٥٧٣٫١٨٣  ١٤٧٫٦٢٠٫٣٠٤  ٢٦١٫٧٧٢٫٤٤٤  ٢٫٣٩٠٫٢٨٠  ٢٫٢٥٣٫٧٩٤  عقود آجلة 

  ٩٦٤٫٠٢٣    ١٫٢٤٢٫٩٧٦  ١٩٫٢٢٢٫٧٣٢  ١٥٫٣٧٣٫٥٢٤ ٧٫١٢١٫١٠٦ ٤٣٫٩٢٤٫٣٦١ ١٨٧٫٥٧٦ ٢٣١٫٨٩٥ عقود خيارات
                  

  -  ٢٠٩٫٩٢٥  ٨١٨٫٧٥٢  ١٫٠٧٩٫٩٩٦  ٥٩٤٫٣٠٧  ٢٫٧٠٢٫٩٨٠  ٣٦١٫٢٤٨  ٣٧٠٫٨٢٤ عقود مشتقات أخرى
 ----------------------------  --------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ١٠٥٫٦٥٠٫٦٠٢  ١١٩٫٤١٧٫٦٦٢  ١٧١٫٩٩٤٫٧٢٨  ٢٨٤٫٩٧٥٫٩٠٢  ٣٦٣٫٢٧٦٫٤٥٠  ١٫٠٤٥٫٣١٥٫٣٤٤  ٦٫٧٩٩٫٧٨٨  ٧٫١٨٢٫٥٢٨  
 ----------------------------  --------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

                 محتفظ بھا كتحوط للقيم العادلة:
                  مشتقات معدالت الفائدة

  ١٢٫٦٥٣٫٤٢٩  ١٫٤٠٣٫٦٧٧  ٣١٫١٩٨٫٣٠٦  ٥٫٩٥٩٫٥٢٧  ٣٫٤١٠٫٢١٨  ٥٤٫٦٢٥٫١٥٧  ٤٫١٥١٫٢٨٨  ٢٣٧٫٨٣٣ عقود مقايضة
 ----------------------------  --------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ١٢٫٦٥٣٫٤٢٩  ١٫٤٠٣٫٦٧٧  ٣١٫١٩٨٫٣٠٦  ٥٫٩٥٩٫٥٢٧  ٣٫٤١٠٫٢١٨  ٥٤٫٦٢٥٫١٥٧  ٤٫١٥١٫٢٨٨  ٢٣٧٫٨٣٣  
 ----------------------------  --------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
                 

                 محتفظ بھا كتحوط للتدفقات النقدية
                  مشتقات معدالت الفائدة

  -  -  -  -  ٢٫٤٩٩٫٠٣٣  ٢٫٤٩٩٫٠٣٣  ٢٫٠٤٨  ٢٫٤٦٧ آجلةعقود 
 ----------------------------  --------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ٢٫٤٩٩٫٠٣٣  ٢٫٤٩٩٫٠٣٣  ٢٫٠٤٨  ٢٫٤٦٧  -  -  -  -  
 ----------------------------  --------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ١١٨٫٣٠٤٫٠٣١  ١٢٠٫٨٢١٫٣٣٩  ٢٠٣٫١٩٣٫٠٣٤  ٢٩٠٫٩٣٥٫٤٢٩  ٣٦٩٫١٨٥٫٧٠١  ١٫١٠٢٫٤٣٩٫٥٣٤  ١٠٫٩٥٣٫١٢٤  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨ اإلجمالي
 ============  ============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  



  
 

     
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٧
  

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٣٩

  

إن القيم الموجبة/ السالبة العادلة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح/ الخسائر على التوالي الناتجة عن تقييم أدوات المتاجرة 
/ السالبة يل القيم الموجبةوالتحوط بصورة عادلة. وال تشير ھذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية، حيث تم تعد

للقروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير المتاجرة والقروض ألجل والسندات  دفتريةالمماثلة إلى القيم ال
  الثانوية.

  
 ٦٦١٫٨٠٥: ٢٠١٤(ألف درھم  ١٫٢٢٠٫٤١٨ بمبلغضمانات نقدية  ،٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في كما المجموعة، استلمت
الجانب اآلخر، قامت  على. المقابلة األطراف بعض من مشتقة لموجودات موجبة عادلة قيمةمقابل  )درھم ألف

قيمة عادلة  مقابل) درھم ألف ٧٫١٦٠٫٢٩٥: ٢٠١٤(ألف درھم  ٧٫٩٤٦٫٦٩٨ بمبلغالمجموعة بتقديم ضمانات نقدية 
  سالبة لمطلوبات مشتقة.

  

  مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة:
  

االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة تقتصر على القيمة العادلة االيجابية للمشتقات المالية التي تكون  إن مخاطر
  في صالح المجموعة. إن ھذه المعامالت تتم بشكل رئيسي مع بنوك ومؤسسات مالية.

  

  المشتقات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة
ھلة لعالقات تحوط، وذلك إلدارة تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية تستخدم المجموعة المشتقات، غير المصنفة كمؤ

وأسعار الفائدة ومخاطر االئتمان أو تقوم بمبادرات ألوضاع يتوقع منھا تحقيق أرباح من الحركة في األسعار أو 
عار يضة أسالمعدالت أو وقوع أحداث في صالح المجموعة. وتشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقا

  جلة. إن القيم العادلة لتلك المشتقات مبينة في الجدول الموضح أعاله. آالفائدة والعمالت وعقود 
  

  المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للقيمة العادلة 
المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغراض التحوط كجزء استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بھا  تستخدم
الل إجراء عمليات مقاصة للحد من تعرضھا لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة. كما من خ

تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن موجودات محددة 
 ا لغير غرض المتاجرة والقروض ألجل والسنداتوالتي تحمل فائدة مثل القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھ

الثانوية. تستخدم المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود مقايضة عمالت لتغطية مخاطر العمالت المحددة 
  بصفة خاصة. 

  

  المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للتدفقات النقدية 
مالت األجنبية الناتجة عن أدواتھا المالية. التزمت المجموعة جلة للحماية من مخاطر العاآلعقود التستخدم المجموعة 

  جوھرياً بالشروط الھامة الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة لتحصل على عالقة تحوط فعالة.
  

  األطراف ذات العالقة  ٤٠
  

  ذات العالقة األطرافھوية 
  

لتحكم أو ممارسة نفوذ ھام على طرٍف آخر بخصوص تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كانت لديھا القدرة على ا
اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المساھمين األساسيين وأعضاء مجلس اإلدارة 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة. يتألفدارة الرئيسيين لدى المجموعة. اإلموظفي و
يشارك ھؤالء األعضاء في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات الخاصة بالمجموعة. يتم اعتماد شروط ھذه 

  .اإلدارةالمعامالت من قبل إدارة المجموعة وھي تتماشى مع الشروط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة أو 
  

  الشركة األم والجھة المھيمنة العليا
  

من رأسمال  ٪٦٩،٩٢، تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار الذي يمتلك نسبة ٢٠٠٦) لسنة ١٦وفقاً ألحكام القانون رقم (
  ).٪٦٩،٩٦: ٢٠١٤(البنك المصدر 

  

 منمليون درھم)  ١٨٧،٥: ٢٠١٤(مليون درھم خالل السنة  ١٢٨،٩سداد فائدة على السندات بقيمة السنة، تم  خالل
 ٤٫٠٠٠: ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٫٠٠٠مالية لحكومة أبوظبي البالغة قبل البنك فيما يتعلق بسندات الشق االول الرأس

    ).درھم مليون
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٨٨
  

  

  (تابع)األطراف ذات العالقة   ٤٠
  

  موظفي اإلدارة الرئيسيين وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 
  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

     تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٧٩٫٨٧٥  ٩٠٫٣٥٦  تعويضات الموظفين قصيرة األجل

  ٢٫٠١٠  ٢٫٠٥٨  تعويضات التقاعد للموظفين
  ١٫٥٢٤  ١٫٥٦٣  تعويضات نھاية الخدمة

  ٨٫٢٢٤  ١٣٫٢٤٠  األسھم أساس على مدفوعات
  ========  ========  

  ٧٫٩١٧  ٦٫٦٨٩  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  ========  ========  
  

  الشروط واألحكام
ولة ألطراف ذات عالقة تكون بعمالت متعددة ولفترات زمنية مختلفة. تم تقديم إن القروض الممنوحة والسلفيات المقب

سنوياً  ٪٨،٢٥إلى  ٪٠،٠٥ - القروض والسلفيات إلى األطراف ذات العالقة خالل العام بمعدل فائــدة تتراوح من
بل األطراف ذات العالقة تتراوح الفوائد المحققة على ودائع العمالء من ق سنوياً). ٪١٠،٧٥إلى   ٪٠،٠٥ : ٢٠١٤(

ً  ٪٤،٥٠خالل العام من ال شيء إلى    سنوياً). ٪٣،٨٠: ال شيء إلى  ٢٠١٤( سنويا
  
  

  تتراوح الضمانات على القروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة من كونھا غير مضمونة إلى مضمونة بشكل كامل.
  

        ٢٠١٤   ٢٠١٥   

  

أعضاء مجلس 
 وموظفياإلدارة 
  نييالرئيس اإلدارة

المساھمين 
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  األساسيين

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  ذات العالقة في تاريخ التقرير: األطراففيما يلي األرصدة مع 
  ٧٢٫٦٧٩٫٨٧٦  ٦٦٫٩٣٠٫٣٦٩  ٥٩٫٠٢٥٫٩٩٠  ٦٫٨٦١٫٨٦٠  ١٫٠٤٢٫٥١٩  الموجودات المالية

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
  ٩٠٫١٣٣٫٥٧٧  ٥٠٫٦٧٩٫١٨٣  ٤٥٫٧٧٩٫٣٥٦  ٤٫٥٤٥٫٩٢٣  ٣٥٣٫٩٠٤  المطلوبات المالية

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
  ٤٣٫٥٤٠٫٤٣١  ٢٢٫٩٥٨٫٧٢٠  ١٧٫١٢٤٫٨٣١  ٥٫٧٠٣٫٧٥٨  ١٣٠٫١٣١  طارئة التزامات

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

  ذات العالقة في تاريخ التقرير: األطراففيما يلي المعامالت مع 
  ٢٫١٩٧٫٩٠٩  ٢٫١٤٩٫١١٣  ١٫٦١١٫٥٧٤ ٥٠٢٫٩٩١ ٣٤٫٥٤٨   الفوائدإيرادات 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  ٤٢١٫٠٥٠  ٤٤٢٫٠٦٨  ١٥٥٫١٠٤  ٢٨٦٫٧٣٠  ٢٣٤  الفوائد مصروفات

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
 الرسوم إيرادات

  ٨٥٫٥٩١  ٨٠٫٢٥١  ٣٫١١٦  ٢٫٢٢٤  والعموالت
  

٧٥٫٤٠٧  
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  

  .أبوظبي"أخرى" من الجھات التابعة لحكومة  تتألف
  

خصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات لم يتم إدراج م
    .: ال شيء) ٢٠١٤(الطارئة الصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل السنة 
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  معلومات حول القطاعات  ٤١

  
ثالث  موزعة على تطبيق ھيكل تشغيلي جديد في منتصف العام الماضي يتألف من ثالثة قطاعات أعمال رئيسية تم

قطاعات جغرافية أساسية تقود استراتيجية األعمال، واالقتراحات القيمة للعمالء وتطوير القنوات والمنتجات وبناء 
البنك  رسالة معالھيكل مبسط ومتسق  ذاعالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء المالي الخاص بالمجموعة. إن ھ

  .نالمميزي لعمالئهبأن يصبح ركيزة 
  

  قطاعات األعمال
  

 قطاع المصرفي الدولي للمؤسسات والشركاتال  
يتألف ھذا القطاع من األعمال المصرفية الدولية واألسواق العالمية. ويزود ھذا القطاع العمالء من الشركات والعمالء 

لفة. يقدم قسم لمختفي مجال االستثمار باستشارات استراتيجية وحلول ابتكاريه موضوعة خصيصاً لتلبية احتياجاتھم ا
 والمتوسطة الصغيرة مشروعاتالخدمات المصرفية الدولية مجموعة من الخدمات المالية التي تتضمن إقراض ال

 اتخدموالتمويل المنظم والتأجير و ةالتجاري وعمليات التمويل المتخصص والتمويلوتمويلھا والقروض المجمعة 
بالصفقات واألعمال المصرفية التجارية وخدمات أسواق رأس المال  المتعلقةوالخدمات المصرفية  المالية األوراق

تغطية البخاصة. بينما يغطي قسم األسواق العالمية مجموعة من األعمال المتعلقة  بأصولالمدين واستشارات تتعلق 
نية لكتروالمؤسسية والتجارية وحلول إدارة المخاطر وترتيبات إعادة الشراء واالستثمارات والبضائع والتجارة اإل

  باإلضافة إلى أعمال صرف العمالت األجنبية.
  

 الثروات  إلدارة الدوليقطاع ال  
. يقدم ھذا معقدةھذا القطاع العمالء ذوي األرصدة الضخمة وغيرھم من العمالء ممن لديھم احتياجات استثمارية  يخدم

بما في ذلك الصناديق المحلية والدولية  القطاع منتجات متنوعة تتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الموجودات
ً لتقدير البنك،  والوساطة وتطوير األعمال وحلول موضوعة خصيصاً  واألماناتباإلضافة إلى إدارة المحافظ طبقا

والتخطيط المالي والتفويضات المنفصلة واإلقراض المھيكل  الممتلكات وإلدارة الثروات (مثل تخطيط األمانات 
  ات وحقوق الملكية الخاصة).واستثمارات العقار

  
  التجارية العالمية واألعمالألفراد اقطاع  

يستھدف ھذا القطاع العمالء من األفراد والشركات إلى جانب العمليات واإلدارة المرتبطة بھم. يتم ھيكلة ھذا القطاع 
تجاري القطاع الو والنخبة مالعمو تشمل والتيعلى أساس االحتياجات المختلفة لقاعدة العمالء العريضة لدى المجموعة 

  باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية.
  

 المركز الرئيسي  
من خالل أقسام الموارد البشرية المركزية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل وعالقات المستثمرين  الدعم جموعةوفر المت

 قسمو المشترياتالتدقيق الداخلي وااللتزام ووإدارة المخاطر واالتصاالت التجارية والممتلكات والشؤون القانونية و
  .بالمجموعة األعمال وحدات لكافة اإلداري الدعم جانب إلى الخزينة

  
  

   



  
 

     
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٠
  

  
  (تابع)  معلومات حول القطاعات  ٤١

  
  القطاعات الجغرافية

  
كات التابعة ومكاتب التمثيل سوف تقوم اإلدارة بإدارة قطاعات األعمال المختلفة لديھا من خالل شبكة الفروع والشر

  داخل ثالث قطاعات جغرافية محددة وھي اإلمارات العربية المتحدة والخليج والقطاع الدولي.
  
 اإلمارات العربية المتحدة  

  إن الشبكة المحلية لبنك أبوظبي الوطني متاحة حالياً في اإلمارات السبع التي تشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  
 الخليج  
واجد بنك أبوظبي الوطني في منطقة الخليج من خالل أفرعه في البحرين والكويت وعمان، ويمتد ھذا القطاع ليشمل يت

  األردن أيضا.
  
 القطاع الدولي  

تتم إدارة الشبكة الدولية لبنك أبوظبي الوطني من خالل التواجد التشغيلي في كل من البرازيل والصين ومصر وفرنسا 
  يبيا وماليزيا والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.وھونج كونج ولبنان ول

  
. تم إجراء المعامالت بين القطاعات ٣و ٢تتشابه السياسات المحاسبية لتقارير القطاعات مع تلك المبينة في اإليضاحين 
تفق عليھا من قبل اإلدارة. يتم تحميل أو وبين الفروع داخل القطاع الواحد وفق معدالت السوق أو بناًء على معدالت م

قيد الفوائد بين القطاعات والفروع على أساس النسبة المتعاقد عليھا أو نسبة إجمالية وھي في كلتا الحالتين تقدير لتكلفة 
  استبدال األموال.

  
 على أرباح القطاع قبلالبيانات الخاصة بنتائج كل قطاع من القطاعات. يتم قياس األداء بناءاً  إدراج تمفيما يلي 

ً لما ھو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة التي تم مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة.  الضرائب، وفقا
األكثر صلة بتقييم نتائج بعض  ھيُتستخدم أرباح القطاع في قياس األداء، حيث ترى اإلدارة أن ھذه المعلومات 

  خرى تعمل في ھذه المجاالت.القطاعات ذات الصلة بمؤسسات أ



  
 

     
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩١
  

  

  
  (تابع)معلومات حول القطاعـات   ٤١

  

    الجغرافي الفطاع   األعمال قطاع  
       اإلمارات   القطاع المصرفي  المصرفيالقطاع 
       العربية  المركز واألعمال لألفراد إدارةقطاع وللمؤسسات  
  اإلجمالي  الدولي  الخليج المتحدة اإلجمالي الرئيسي التجارية الثروات الشركات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
                   

            :٢٠١٥ديسمبر٣١كما في وللسنة المنتھية في
                   

  ٧٫٣٠٧٫٠٧٨  ١٫٢٤٥٫٦٦٦  ٢٥٩٫٠٨٥  ٥٫٨٠٢٫٣٢٧ ٧٫٣٠٧٫٠٧٨ )٩٤٫٣٠١( ٣٫٠٣٢٫٠٦٦ ٧٦٦٫٩٩٦ ٣٫٦٠٢٫٣١٧ الفائدةإيراداتصافي
  ٣٫٢٤٨٫٧٧٢  ٦٠٠٫١٠٥  ٩٤٫٠٣١  ٢٫٥٥٤٫٦٣٦ ٣٫٢٤٨٫٧٧٢  ٣٥٦٫٧٣٥  ١٫٠٨٩٫٢٨٠  ٢٨٣٫٢٤١  ١٫٥١٩٫٥١٦  الفائدة إيرادات غير اإليرادات صافي

                   
  ١٠٫٥٥٥٫٨٥٠  ١٫٨٤٥٫٧٧١  ٣٥٣٫١١٦  ٨٫٣٥٦٫٩٦٣ ١٠٫٥٥٥٫٨٥٠ ٢٦٢٫٤٣٤ ٤٫١٢١٫٣٤٦ ١٫٠٥٠٫٢٣٧ ٥٫١٢١٫٨٣٣ التشغيلإيرادات

  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    
  العمومية واإلدارية  المصروفات

  ٤٫٠٨٢٫٩١٩  ٦٤٣٫٣٧٩  ١٦٨٫٤٤٣  ٣٫٢٧١٫٠٩٧ ٤٫٠٨٢٫٩١٩ )٨٢٢( ٢٫٣٠٨٫٤٧٢ ٤٣٧٫٣٩١ ١٫٣٣٧٫٨٧٨ والمصروفات التشغيلية األخرى 
                    

  ٩٤٢٫٩٧١  ١٥٧٫٧٥٠  )١٤٫٤٨٥(  ٧٩٩٫٧٠٦ ٩٤٢٫٩٧١  )٢٠٥٫٥٢٩(  ٥٠٨٫٨٢٥  ٣٣٫٥٣٠  ٦٠٦٫١٤٥  صافي مخصص انخفاض القيمة
                    

  ٥٫٥٢٩٫٩٦٠  ١٫٠٤٤٫٦٤٢  ١٩٩٫١٥٨  ٤٫٢٨٦٫١٦٠ ٥٫٥٢٩٫٩٦٠  ٤٦٨٫٧٨٥  ١٫٣٠٤٫٠٤٩  ٥٧٩٫٣١٦  ٣٫١٧٧٫٨١٠  األرباح قبل الضرائب
  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    

  ٢٩٨٫١٤٣  ٢٨٣٫٨٣٧  ١٧٫٣٠٦  )٣٫٠٠٠( ٢٩٨٫١٤٣  ١٨٤  ٦٤٫٤١٣  ٧٦٫٣٩٢  ١٥٧٫١٥٤  ضرائب خارجية
                    

  ٥٫٢٣١٫٨١٧  ٧٦٠٫٨٠٥  ١٨١٫٨٥٢  ٤٫٢٨٩٫١٦٠ ٥٫٢٣١٫٨١٧  ٤٦٨٫٦٠١  ١٫٢٣٩٫٦٣٦  ٥٠٢٫٩٢٤  ٣٫٠٢٠٫٦٥٦  صافي أرباح السنة
  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    

  ٤٢٠٫٩٣٥٫١٢٠  ٨٨٫٨٤٣٫٢٤١  ٩٫٩٢٢٫١٦٥  ٣٢٢٫١٦٩٫٧١٤ ٤٥٦٫٨٥١٫٢٨٢  ٦٠٫٣٩٤٫٢٦٤  ٨٦٫٤٤١٫٦٠٢  ٣٢٫١٣٥٫١٤٠  ٢٧٧٫٨٨٠٫٢٧٦  إجمالي موجودات القطاع 
  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    
  )١٤٫٣٧١٫٣١٣(       )٥٠٫٢٨٧٫٤٧٥(          رصدة فيما بين القطاعاتاأل
         ----------------------------------        -----------------------------------  

  ٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧       ٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧          إجمالي الموجودات
         ==============        ===============  

  ٣٧٧٫٧١٦٫٤٦٧  ٨٥٫٧١٣٫٩٧٢  ٨٫٣٨٩٫٨٣٦  ٢٨٣٫٦١٢٫٦٥٩ ٤١٣٫٦٣٢٫٦٢٩  ٢٦٫٣٩٤٫٢٦٦  ٨٣٫٣٠٣٫٤٧٥  ٣١٫١٦٩٫١٩٩  ٢٧٢٫٧٦٥٫٦٨٩  إجمالي مطلوبات القطاع
  =============  ============  =============  ============    =============  ============  =============    

  )١٤٫٣٧١٫٣١٣(       )٥٠٫٢٨٧٫٤٧٥(          رصدة فيما بين القطاعات األ
         ----------------------------------        -----------------------------------  

  ٣٦٣٫٣٤٥٫١٥٤       ٣٦٣٫٣٤٥٫١٥٤          إجمالي المطلوبات
         =============        =============  



  
 

     
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٢
  

 

                (تابع)ت معلومات حول القطاعـا  ٤١
  

    الجغرافي الفطاع   األعمال قطاع  
       اإلمارات   القطاع المصرفي  المصرفيالقطاع  
       العربية  المركز واألعمال لألفراد إدارةقطاع وللمؤسسات  
  اإلجمالي  الدولي  الخليج المتحدة اإلجمالي الرئيسي التجارية الثروات الشركات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم لف درھمأ ألف درھم ألف درھم  
                   

            :٢٠١٤ديسمبر٣١كما في وللسنة المنتھية في
                    

  ٧٫٠١٨٫٠١٨  ١٫١٤١٫٥٩٥  ٢٢٩٫٥٩٥  ٥٫٦٤٦٫٨٢٨ ٧٫٠١٨٫٠١٨  ٦٫١٤٨  ٢٫٤٢٤٫١٧٤  ٧١٧٫٦٥٢  ٣٫٨٧٠٫٠٤٤  الفائدة إيرادات صافي
  ٣٫٣٩٦٫٦٩٩  ٥٢٢٫٥٤١  ٧٩٫٥٢٦  ٢٫٧٩٤٫٦٣٢ ٣٫٣٩٦٫٦٩٩  ٢٨٣٫٤٣٥  ١٫٢١٢٫٩٢٥  ٣٨٢٫٤٠٩  ١٫٥١٧٫٩٣٠  الفائدة إيرادات يرغ اإليرادات صافي

                   
  ١٠٫٤١٤٫٧١٧  ١٫٦٦٤٫١٣٦  ٣٠٩٫١٢١  ٨٫٤٤١٫٤٦٠ ١٠٫٤١٤٫٧١٧  ٢٨٩٫٥٨٣  ٣٫٦٣٧٫٠٩٩  ١٫١٠٠٫٠٦١  ٥٫٣٨٧٫٩٧٤  التشغيل  إيرادات

  =============  ============  =============  ============    =============  ============  =============    
  العمومية واإلدارية  المصروفات

  والمصروفات التشغيلية األخرى  
  

١٫١٩١٫٩٦٥  
  

٣٩٥٫٤٣٥  
  

٢٫٠٧٩٫١٦٦  
  

٣٫٦٩٦٫٠٣٣  ٢٩٫٤٦٧  
  

٢٫٩٩٨٫٥٠٣  
  

١٣٩٫٨٧٥  
  

٣٫٦٩٦٫٠٣٣  ٥٥٧٫٦٥٥  
                    

  ٨٦٨٫١٢٧  ١٥٠٫٩٩٩  ٥٦٫٩٥٨  ٦٦٠٫١٧٠ ٨٦٨٫١٢٧  ٦٩٫٢٧١  ٣٨٢٫٤٩٤  ٢٤٫٦٢٤  ٣٩١٫٧٣٨  ي مخصص انخفاض القيمةصاف
                   
                    

  ٥٫٨٥٠٫٥٥٧  ٩٥٥٫٤٨٢  ١١٢٫٢٨٨  ٤٫٧٨٢٫٧٨٧ ٥٫٨٥٠٫٥٥٧  ١٩٠٫٨٤٥  ١٫١٧٥٫٤٣٩  ٦٨٠٫٠٠٢  ٣٫٨٠٤٫٢٧١  األرباح قبل الضرائب
  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    

  ٢٧١٫٦٨٨  ٢٦٠٫٤٣٨  ١٣٫٨٤٨  )٢٫٥٩٨( ٢٧١٫٦٨٨  -  ٤٢٫١٨٦  ٨٠٫٠٢٥  ١٤٩٫٤٧٧  ضرائب خارجية
                    

  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ٦٩٥٫٠٤٤  ٩٨٫٤٤٠  ٤٫٧٨٥٫٣٨٥ ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ١٩٠٫٨٤٥  ١٫١٣٣٫٢٥٣  ٥٩٩٫٩٧٧  ٣٫٦٥٤٫٧٩٤  صافي أرباح السنة
  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    

  ٣٩٦٫٥٦٢٫٢٥٢  ٨٢٫٦٤٢٫٢١٨  ٩٫٥٥٧٫١٨٧  ٣٠٤٫٣٦٢٫٨٤٧ ٤٣٠٫٣٨٥٫١٨٩  ٤٧٫٥٢٤٫٧٣٠  ٨٩٫٧٦٩٫٥٤٤  ٣٢٫٩٠٩٫٢٩٠  ٢٦٠٫١٨١٫٦٢٥  إجمالي موجودات القطاع 
  =============  ============  =============  ============   =============  ============  =============    
  )٢٠٫٤٦٣٫٥٤٠(       )٥٤٫٢٨٦٫٤٧٧(          رصدة فيما بين القطاعاتاأل
         --------------------------------        ---------------------------------  

  ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢       ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢          إجمالي الموجودات
         =============        ===============  

  ٣٥٨٫٥٩٨٫٨٧٠  ٧٩٫٨٧٨٫٠٢٥  ٨٫٢٣٩٫٦٢٠  ٢٧٠٫٤٨١٫٢٢٥ ٣٩٢٫٤٢١٫٨٠٧  ٢٠٫٠٠١٫٢٣٨  ٨٦٫٢٤٦٫١٢٦  ٣١٫٧٧٨٫٤٨٣  ٢٥٤٫٣٩٥٫٩٦٠  إجمالي مطلوبات القطاع
  ============  ============  =============  ============    =============  ===========  =============    

  )٢٠٫٤٦٣٫٥٤٠(       )٥٤٫٢٨٦٫٤٧٧(          فيما بين القطاعات رصدة األ
         ----------------------------------        -----------------------------------  

  ٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠       ٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠          إجمالي المطلوبات
          =======================        ======================  



 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٣
 

  
  ربحية السھم  ٤٢

  
يتم احتساب ربحية السھم بتقسيم صافي أرباح السنة بعد خصم دفعات سندات الشق األول الرأسمالية على المتوسط الـمرجح 

  لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة كما يلي:
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥   
      ربحية السھم األساسية:

  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ٥٫٢٣١٫٨١٧  صافي أرباح السنة (ألف درھم)
  )١٨٧٫٤٩٥(  )٢٠١٫١٨٧(  عات سندات الشق األول الرأسمالية (ألف درھم)ناقصاً: دف

  ------------------------  ------------------------  
      صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول

  ٥٫٣٩١٫٣٧٤  ٥٫٠٣٠٫٦٣٠  الرأسمالية (ألف درھم)   
  ===========  =============  

      سھم العادية:المتوسط المرجح لعدد األ
  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٤٫٧٢٣٫١٧٢  يناير (باآلالف) ١األسھم العادية كما في 

  ٤٧٢٫٤٩٢  ٤٧٢٫٤٩٢  (باآلالف) ٢٠١٥تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة 
  ٤٢٨٫٢١٢  -  (باآلالف) ٢٠١٤تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة 

  المتوسط المرجح لعدد األسھم المشتراة من خالل برنامج 
  ٨٫١٧٣  ٢٫١٦٣  خيارات األسھم (باآلالف)   
  ------------------------  ------------------------  

  ٥٫١٨٩٫٣٤٧  ٥٫١٩٧٫٨٢٧  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)
  ===========  =============  

  ١،٠٤  ٠،٩٧  ربحية السھم األساسية (درھم)
  =======  =======  

  م المخفضة:ربحية السھ
   صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول

    

  ٥٫٣٩١٫٣٧٤  ٥٫٠٣٠٫٦٣٠  الرأسمالية (ألف درھم)   
  ٤٤٫٥٤٧  ٤٥٫٥٤١  زائداً : الفائدة على السندات القابلة

  -----------------------  -----------------------  للتحويل (ألف درھم)   
      

  ٥٫٤٣٥٫٩٢١  ٥٫٠٧٦٫١٧١  ربحية السھم  صافي أرباح السنة الحتساب
  =============  ============  المخفضة (ألف درھم)   
      
      

  ٥٫١٨٩٫٣٤٧  ٥٫١٩٧٫٨٢٧  )باآلالفالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (
  ١١٧٫٦٥٥  ١١٧٫٦٥٥  )باآلالفتأثير األسھم العادية المحتملة المخفضة المصدرة (

  ھم المخففة من خالل المتوسط المرجح لعدد األس
  ١١٫٢٤٤  ٥٫٢٢٦  )باآلالفبرنامج خيارات األسھم (   
  ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٣١٨٫٢٤٦  ٥٫٣٢٠٫٧٠٨  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة
  ===============  ============  )باآلالفالحتساب الربحية المخفضة للسھم (   
      

  ١ ،٠٢  ٠ ،٩٥  ربحية السھم المخفضة (درھم)
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٤
 

  
  أنشطة ائتمانية  ٤٣

  

مليون  ٧٫٢٨٥بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المجموعة بموجودات برسم األمانة أو بصفة ائتمانية عن عمالئھا كما في  تحتفظا
  المجموعة خدمات الحفظ األمين لبعض عمالئھا. . باإلضافة إلى ذلك، تقدممليون درھم) ٩٫٢٨٩: ٢٠١٤(درھم 

  

  يتم استبعاد الموجودات المعنية المحتفظ بھا كأمانات أو وكاالت من البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
  

  الشركات ذات األغراض الخاصة  ٤٤
  

ناديق وأنشطة االستثمار قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأھداف محددة لكي تقوم بمزاولة إدارة الص
نيابة عن العمالء. إن حقوق الملكية واالستثمارات التي تقوم بإدارتھا ھذه الشركات ذات األغراض الخاصة ال تخضع لسيطرة 
المجموعة وبالتالي ال تنتفع المجموعة من عملياتھا بخالف إيرادات العموالت والرسوم. إضافة إلى ذلك، ال تقدم المجموعة 

ت وال تكون مسؤولة عن أية مطلوبات من ھذه الشركات. ونتيجة لذلك لم يتم ادراج موجودات ومطلوبات ونتائج أية ضمانا
  عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة. وتشمل ھذه الشركات ما يلي:

  

  نسبة   بلد التأسيس  األنشطة  االسـم القانونـي الملكية
      ٢٠١٥  

  

  ٪١٠٠  ھورية أيرلندامج  شركة استثمار  وان شير بي ال سي

  ٪٥٨  جزر الكايمان   إدارة الصناديق  )١حقوق الملكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني (

  ٪١٠٠  جزر الكايمان  إدارة الصناديق  ) المحدود انبنك أبوظبي الوطني (كايم

  

  أرقام المقارنة  ٤٥
  

ذه السياسات المحاسبية المتبعة في ھ تغيرا كان ذلك مناسبا لتتوافق مع العرض وتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثم
  البيانات المالية الموحدة. إن التغيرات المحاسبية التي تمت خالل السنة موضحة أدناه:

  
 بشكل ھاب المحتفظ القطاعات وتخصيص والخسائر األرباحالنظر في أساس التخصيص بشأن  إعادةالسنة، قامت المجموعة ب خالل

  .القطاعات حول المقارنة المعلومات بيان إعادة إلى أدى مما مركزي
  
  
  
  
  

  


