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  الموحد اإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٤٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

 ٤٫٧٤٣٫٥٥٥  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩    صافي أرباح السنة
    ----------------------------  ----------------------------  
        

        إيرادات شاملة أخرى
        

ح أو ربابنود قد يتم إعادة تصنيفھا الحقاً ضمن بيان األ
 ر الموحدالخسائ

   

        
  جنبية العمالت األ صرففروق 

  للعمليات الخارجية  
  
  

  
)٢٢٫٧٣٠(  

  
١٢٫٣١٨  

        
        تحوطات التدفقات النقدية:

  ٣٥٫٨٩٦  )٤٢٫٥٨٤(  ٢٣  الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية  
        
        حتياطي القيمة العادلة:إ

  ٣٧١٫٧٣٥  ٣٨٠٫٣١٥   ٢٣  خالل السنة صافي التغير في القيمة العادلة  
  )٢٨٣٫٨٩٥(  )٨٣٥٫٨٥٢(  ٢٣  المحول إلى األرباح أو الخسائرالمتراكم صافي المبلغ   
        

  بنود لن يتم إعادة تصنيفھا ضمن بيان
  الموحد األرباح أو الخسائر  

      
  
  

        
  -     )٧٫٧٠٧(     لتزام المكافآت المحددةإإعادة قياس 

    ----------------------------  ----------------------------  
  ١٣٦٫٠٥٤  )٥٢٨٫٥٥٨(    خرى للسنةاألشاملة اليرادات اإل
    ----------------------------  ----------------------------  

 ٤٫٨٧٩٫٦٠٩  ٥٫٠٥٠٫٣١١    إجمالي الدخل الشامل للسنة
    =============  =============  
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    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
                  ديسمبـر  ٣١للسنة المنتھية في 

  االحتياطي  حتياطياإل  حتياطياإل  عالوة     
سندات الشق 

  احتياطي تحويل   احتياطي برنامج خيارات  -األول الرأسمالية 
قابلة سندات 

    أرباح  -للتحويل 
  اإلجمالي  محتجزة  بند حقوق الملكية  العمالت األجنبية  القيمة العادلة  األسھم  حكومة أبوظبي   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 ألف درھم ألف درھم  
                          

  ٣١٫١٢٧٫١٤١  ٥٫٠٠٣٫١٧٩  ٢١٫٤٢٠  )١٠١٫٧٣١(  ٦٩٩٫٣١٧  ٩٥٫٣١٢  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣٫٤٦٩٫٥٥٤ ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫٩٣٧٫٢٧٩  -     ٣٫٨٧٤٫٥٥٨   ٢٠١٣ يناير ١الرصيد كما في 
  ٤٫٨٧٩٫٦٠٩  ٤٫٧٤٣٫٥٥٥  -     ١٢٫٣١٨  ١٢٣٫٧٣٦  -     -     -     -     -     -     -     لسنةل الشامل الدخل إجمالي

                          المجموعة مالك مع معامالتال
  )١٧٫٥٨٠(  )١٧٫٥٨٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     الزكاة

  ٣٨٠٫٠٠١  -     -     -     -     -     -     -     -     -     ٣٤٠٫٤١٧  ٣٩٫٥٨٤  إصدار أسھم
  )٢١٨٫٩١١(  -     -     -     -     -     -     ٢٫٩٨٤  -     -     )١٩٦٫٨٠٩(  )٢٥٫٠٨٦(  أسھم خزينة

  -     -     -     -     -     -     -     )٣٩١٫٤١٤(  -     -     -     ٣٩١٫٤١٤  )٢٣(إيضاح أسھم منحة مصدرة 
     ٢٠١٢مدفوعة عن عام  حتوزيعات أربا

  )١٫٣٥٩٫٥٠٤(  )١٫٣٥٩٫٥٠٤(   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٣(إيضاح   
  -     )٢٫١٠٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢٫١٠٠٫٠٠٠  -     -     -     -     )٢٣اح (إيضعام الحتياطي االالتحويل إلى 

  ١٢٫٣٧٠     -     -     -     -     ١٢٫٣٧٠  -     -     -     -     -     -     )٢٥يضاح إ(خيارات األسھم مقدمة للموظفين 
  سندات ال إصدار/انتھاء خيار تحويل

  ١٠٨٫٢٦٥  -     ٨٦٫٨٤٥  -     -     -     -     ٢١٫٤٢٠  -     -     -     -     قابلة للتحويلال  
  مدفوعات على سندات الشق األول

  )٢٤٠٫٠٠٠(  )٢٤٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٤(إيضاح الرأسمالية   
  -     )٢٤٠٫٠٢٤(  -         -     -     -     ٢٤٫٥٢٥  ٢١٥٫٤٩٩  -     -    )٢٣(إيضاح  /خاصالتحويل إلى احتياطي قانوني

  ----------------------------- -------------------------  ---------------------------  --------------------------  -----------------------------  ---------------------------  ------------------------  -------------------------  -------------------------  ------------------------  ---------------------------  -------------------------------  
  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   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
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  ٥٫٠٥٠٫٣١١  ٥٫٥٧١٫١٦٢  -     )٢٢٫٧٣٠(  )٤٩٨٫١٢١(  -     -     -     -     -     -     -     لسنةل الشامل الدخل إجمالي

                          المجموعة مالك مع معامالتال
  )١٨٫٠٧٧(  )١٨٫٠٧٧(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     الزكاة

  ١١٦٫٣٥٥  -     -     -     -     -     -     -     -     -     ١٠١٫٨٦٥  ١٤٫٤٩٠   خيارات أسھم ممارسة
  -     -     -     -     -     -     -     ٢٫٣٤٤  -     -     -     )٢٫٣٤٤(  الخزينة أسھمتسوية 

  -     -     -     -     -     -     -     )٤٣٠٫٥٥٦(  -     -     -     ٤٣٠٫٥٥٦  )٢٣(إيضاح أسھم منحة مصدرة 
   ٢٠١٣مدفوعة عن عام  حتوزيعات أربا

  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٣(إيضاح   
  -     )٢٫٤٠٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  -     -     -     -     )٢٣(إيضاح يل إلى احتياطي عام التحو

  ٤٣٫٧٤٥  -     -     -     -     ٤٣٫٧٤٥  -     -     -     -     -     -     )٢٥يضاح إ(خيارات األسھم مقدمة للموظفين 
  مدفوعات على سندات الشق األول

  )١٨٧٫٤٩٥(  )١٨٧٫٤٩٥(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٤ (إيضاحالرأسمالية   
  -     )٤٣٠٫٥٥٦(  -     -     -     -     -     -     ٢١٥٫٢٧٨  ٢١٥٫٢٧٨  -     -     )٢٣(إيضاح  /الخاصقانونيالحتياطي لالتحويل 
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٧
  

  
  بيان التدفقات النقدية الموحد

 ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
    ٢٠١٣ ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضـاح  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٤٫٩٦١٫٦٩٤  ٥٫٨٥٠٫٥٥٧    األرباح قبل الضرائب

     تعديالت لـ:
  ٢٠٦٫٢٦٥  ٢٢٣٫٠٢٤  ٣٤  ستھالكاإل

  ٣٩٫٣٣١ ٥٢٫٧٦٢    متراكمةفوائد 
  )٢٨٣٫٨٩٥(  )٨٣٥٫٨٥٢( ٣٢ أرباح من بيع استثمارات لغير غرض المتاجرة

  )٢٦٨٫٩٥٥(  -       ثانوية سنداتأرباح من إعادة شراء 
  -     )٥٦٫٣٥٣(    أرباح من بيع عقارات استثمارية

  ١٫٥٣٢٫٧٩٩  ١٫٣٤٨٫٦٥٥ ٣٥  نخفاض القيمة إمخصصات صافي
  )٣٤٣٫٣٢٩(  )٣٩٤٫٠٠٩(   تسويات تحويل العمالت األجنبية

  ١٢٫٣٧٠ ٤٣٫٧٤٥   برنامج خيارات األسھم
  ----------------------------------  ----------------------------------  
    ٥٫٨٥٦٫٢٨٠  ٦٫٢٣٢٫٥٢٩  

  ٦٢٨٫٠٨٩  )١٢٫٧٧٩٫٧٦٩(    ائر الخس وأالتغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  فرصدة لدى المصارف المركزية والمصارالتغير في األ

  المالية والمؤسسات   
   

٦٫٢١٥٫٦٢٥  
  
)٤٫٧٤٧٫٤٩٦(  

  )٤٢٢٫٥٩١(  ٣٫٠٨٧٫٨٢٢   التغيرفي عقود إعادة الشراء العكسية
  )٢٠٫٧٢٦٫٨٣٥(  )١١٫٩٧٠٫٢٩٤(   التغير في القروض والسلفيات
  )٥٧٦٫٥٩٤(  )١٫٤٣٦٫٨٢٠(   التغير في الموجودات األخرى

  ٢٨٣٫١٠٧  ٩١٩٫١٢٢   التغير في األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
  )٦٦٤٫٩٢٠(  ١٢٫٥٢٣٫٧٩٦   في عقود إعادة الشراء التغير

  ٢٠٫٧٩٣٫٦٤٩  ٣٢٫٠٨٤٫٧٧٧   التغير في ودائع العمالء
  )٣٢٣٫٨٧٩(  ٢٫٣٧٧٫٩٣٧    المشتقة المالية األدوات في التغير

  ٢٨٩٫٨٢٨  ٣٫٦٣٦٫٨٢٨   التغير في المطلوبات األخرى
    ----------------------------------  ----------------------------------  
   ٣٨٨٫٦٣٨  ٤٠٫٨٩١٫٥٥٣  

  )٢١٩٫٣٤٠(  )٢٥٢٫٣٩٩(    ضرائب دخل خارجية مسددة، صافية من المستردات
    ----------------------------------  ----------------------------------  

  ١٦٩٫٢٩٨  ٤٠٫٦٣٩٫١٥٤   صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    ----------------------------------  ----------------------------------  

       ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل
  )٣٥٫٤٧٢٫٩٨١(  )٧٥٫٩١١٫٤٦٧(    ستثمارات لغير غرض المتاجرةاشراء 

  ١٧٫٢٨٥٫٥١٤  ٥٩٫٦٤٤٫٧١٨    ستثمارات لغير غرض المتاجرة إمتحصالت بيع / استحقاق 
  -     ١٦٥٫٧٨٥    استثمارية عقارات بيعمتحصالت من 

  )٣٢٨٫٥٨٤(  )٢٧٩٫٢١٠(    ستبعاداتشراء ممتلكات ومعدات، صافية من اإل
    ----------------------------------  ----------------------------------  

  )١٨٫٥١٦٫٠٥١(  )١٦٫٣٨٠٫١٧٤(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    ----------------------------------  ----------------------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١٦١٫٠٩٠  ١١٦٫٣٥٥  ٢٥  المتحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم

  ٣٫٩٢٠٫٨١٧  )١٫٢٦٧٫٨٣٩(    صافي حركة أوراق يورو تجارية
  ٣٫٣٧٧٫٨٥٨  ١٫٣٣٠٫٤٤١    إصدار قروض ألجل

  )٢٫٨٤٣٫٨٤٢(  )٤٫٨٩٦٫٧٩١(    داد قروض ألجلس
  )٣٫٨١٤٫٩٢٦( -     إعادة شراء سندات ثانوية

  )١٫٣٥٩٫٥٠٤(  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  ٢٣  مدفوعةالرباح األتوزيعات 
  )٢٤٠٫٠٠٠(  )١٨٧٫٤٩٥(  ٢٤  مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية

    ----------------------------------  ----------------------------------  
  )٧٩٨٫٥٠٧(  )٦٫٦١٨٫١٧٧(  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد

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

  )١٩٫١٤٥٫٢٦٠(  ١٧٫٦٤٠٫٨٠٣   في النقد وما يعادله /(النقص)الزيادةصافي
  ٥٥٫٦٣١٫٣٨٣  ٣٦٫٤٨٦٫١٢٣    يناير ١النقد وما يعادله في 

    ----------------------------------  ----------------------------------  
  ٣٦٫٤٨٦٫١٢٣  ٥٤٫١٢٦٫٩٢٦ ٣٧  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله  في 

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

  ة الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالي ٤٥إلى  ١ رقمتشّكل اإليضاحات من 
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  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٨
  

  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

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

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

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

ـ "المجم ٢٠١٤ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في  وتعمل المجموعة . وعة")البنك وشركاته التابعة (يشار إليھم مجتمعين ب
 بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المصرفية الخاصة

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

 ،زيامالي لبنان، ،نداألر ،ھونج كونج ،سويسرا ،المملكة المتحدة ،ليبيا ،البرازيل، جزر الكيمان، السودان ،الكويت
  والواليات المتحدة األمريكية. الصين

  
ة الصادرة عن لجنة سالميمتوافقة مع أحكام الشريعة اإل سالمياإلفي إن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصر

  الرقابة الشرعية.
  

  )NBAD :الرمزقائمة سوق أبوظبي لألوراق المالية ( ضمن مدرجالبنك 
  

  حكومة أبوظبي.من قبل ، شركة مملوكة ستثمارنك ھي مجلس أبوظبي لإلبإن الشركة األم لل
  

  .٢٠١٥ر يناي ٢٨مالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في البيانات ال صدارإعتماد إتم 
  

  أساس اإلعداد   ٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  

ي تتضمن (التوفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ستمرارية على أساس مبدأ اإلتم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 
ة تفسيرات لجنة الدولية وكذلك التفسيرات الصادرة من قبل المعايير المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبي

  العربية المتحدة. ماراتن السارية في دولة اإليانوومتطلبات الق) الدولية التقارير الماليةمعايير 
  

  أساس القياس  (ب)
  

  ستثناء ما يلي: إتم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ب
  
 ؛قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة يتم 
  متاجرة غير غرض اللات المحتفظ بھا ستثماريتم قياس اإل ؛بالقيمة العادلة المشتقةيتم قياس األدوات المالية

 ؛ات متاحة للبيع بالقيمة العادلةستثمارإوالمصنفة ك
  في  التغير حسب ،تحوطالمغطاة بموجب عقود كالمعترف بھا  المؤھلةالمطلوبات لموجودات وايتم 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.وضات والسلفياتللقر الدفتريةالقيم 
  

  العملة التشغيلية وعملة العرض  (ج)
  

العربية المتحدة، وھي العملة التشغيلية للبنك. ويتم قياس البنود  ماراتيتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإل
ية األساسية التي ادالمدرجة في البيانات المالية للشركات التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتص

    .درھم ألف أقرب إلى القيم جميع تقريب تمباستثناء ما تم اإلشارة إليه، . تعمل بھا



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٩
  

  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
  استخدام التقديرات واألحكام  (د)

  
 ات التي تؤثر على تطبيقفتراضيتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واال

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  مراجعةلتي يتم فيھا المحاسبية في الفترة ا

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

  . ٥ رقم ضاحباالي 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
 ريةسا صبحتأالمعايير والتفسيرات الجديدة التي  باستثناء ،المجموعة شركاتكما تم تطبيقھا بصورة متسقة من قبل 

  خالل السنة. المفعول
  

  تطبيقھا تم التي الجديدةوالتفسيرات  المعايير
تم تطبيقھا الفترة، و خالل المفعول ساريةھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات أصبحت 

  ن ھذه التعديالت مبينة أدناه.إعند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. 
  

يبين معايير المقاصة من خالل توضيح عندما يكون : (األدوات المالية: العرض) ٣٢المحاسبي الدولي رقم  المعيار
ومقاصة  ،وي لصافي التسويةلمنشأة ما حق قانوني قابل للتطبيق في إجراء مقاصة وعندما يكون إجمالي التسوية مسا

  مبالغ الضمان ووحدة الحساب لتطبيق متطلبات المقاصة.
  

عن المبالغ على اإلفصاحات  يركز ھذا المعيار (انخفاض قيمة الموجودات): ٣٦المحاسبي الدولي رقم  المعيار
للموجودات غير المالية. لقد ألغى ھذا التعديل بعض اإلفصاحات غير المرغوبة حول المبالغ المستردة المستردة 

من معايير  ١٣ي من خالل إصدار المعيار رقم للوحدات المنتجة للنقد والتي تم إدراجھا في المعيار المحاسبي الدول
بموجب التعديالت، يتم اإلفصاح عن المبالغ المستردة فقط في حال أن تم االعتراف بخسارة  التقارير المالية الدولية.

  .انخفاض القيمة أو عكسھا
  

استمرار محاسبة ار أنه يمكن يوضح ھذا المعي: وات المالية: االعتراف والقياس)(األد ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  محددة.وط، شريطة أن يفي ھذا التجديد بمعايير التحأحد مشتقات حتى في حالة تجديد التحوط 

  

  .ال يوجد تأثير مادي على المجموعة عند تطبيق ھذه التعديالت
  

  أساس التوحيد  (أ)
  

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

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

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٠
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع) أساس التوحيد  (أ)
  

 يتوفر نأمن معايير التقارير المالية الدولية، يجب  ١٠بغرض تحقيق تعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم 
  لي:ما ي 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(

 
يكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على الشركة المستثمر فيھا بغرض التأثير على حجم   (ج)

  تثمر.العائدات للمس
  

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

تحقق ما إذا كان لديھا سيطرة، في ل(أ). تقوم المجموعة بإجراء إعادة التقييم ل ٣معايير السيطرة المبينة في اإليضاح 
ت في أحد عوامل السيطرة. يتضمن ھذا التقييم الظروف التي يمكن خاللھا تحقيق االحتفاظ بحقوق تغيراأن تطرأ حالة 

 ويتم إدراج البيانات المالية للشركات. وقائية والتي ينتج عنھا إمكانية سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بھا
ھذه ضـم ت ريخ بدء السيطرة إلى تاريخ انتھاء تلك السيطرة.ة اعتباراً من تاحدالبيانات المالية الموھذه التابعة في 

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

  نسبة الملكية  األنشطة  بلد التأسيس  االسم القانوني
      ٢٠١٤  

 بنك قاًساب(بنك أبوظبي الوطني األمريكتين إن في 
  )ولــي إن فيأبوظبي الد  

 
  كوراساو 

 
  األعمال المصرفية

 
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  إدارة العقارات المتحدة اإلمارات العربية  .خشركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.

   شركة أمانات بنك أبوظبي الوطني 
  (جيرسي) المحدودة  

  
  جزر القناة

  
  إدارة الصناديق

  
١٠٠٪  

  بنك أبوظبي الوطني  ،البنك الخاص
  (سويس) أس آيه  

  
  سويسرا

  
  األعمال المصرفية 

  
١٠٠٪  

  ٪١٠٠  التمويل اإلسالمي ية المتحدةاإلمارات العرب خ.ش.م. شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي
  ٪١٠٠  التأجير  ھونج كونج  أمبل شاينا القابضة المحدودة
  ٪٩٦  المالية الوساطة  مصر  أبوظبي للوساطة المالية مصر

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

  ١) ليمتدالعالمي ليالما دبي مركز(  
  

 اإلمارات العربية المتحدة
  

  إدارة الصناديق
  

١٠٠٪  
  بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسھم 

  المحدودللموظفين   
  

 اإلمارات العربية المتحدة
  

 األسھم واألوراق المالية
  

١٠٠٪  
  ٪١٠٠  التأجير  فرنسا  ماجيالن ١٠ اس اي اس
  ٪١٠٠  مكتب تمثيلي  البرازيل  لمحدودا ريبريزنتاسويز الوطني أبوظبي بنك
  المالية لألسواق الوطني أبوظبي بنك

  المحدود(كيمان)   
  

  الكيمان جزر
  

  األعمال المصرفية
  

١٠٠٪  
  

ت التصفيةتح ١ 



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١١
  

    
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع) أساس التوحيد  (أ)
  
 المنظمة المنشآت  )٢(

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

كة في الشراألنشطة ذات الصلة  توجيهھا والقدرة العملية على فيالعوامل منھا غرض وتصميم الشركة المستثمر 
  ھا.فير 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  قتصادية في الصندوق.ھذه على تقييم إجمالي الحصص اال ستثماراال

كوكيل أو موكل. في حالة  تعمل المجموعة، بصفتھا مدير الصندوق،ما إذا كانت كافة الوقائع والظروف لتحديد 
ل فإن نت كوكيفي حالة أن كااعتبارھا كموكل، فإن المجموعة تقوم بالسيطرة على ھذه الصناديق وتقوم بتوحيدھا، و

  المجموعة تقوم باحتسابھا كاستثمارات في الصناديق.
  

  قوم بإدارتھا:التي ت ستثماراال صناديق في حصة المجموعةيوضح الجدول أدناه 
  

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

  مستثمرين آخرينلصالح 
ات في وحدات صادرة من قبل استثمار

  درھم  ألف ٥٧٩٫٩٢٤بمبلغ الصندوق 
  ألف درھم) ٨١٫٥٢٩: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(

  

  الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة  )٣(
ى الھام ھو القدرة علالتي تمارس المجموعة تأثيراً ھاماً عليھا. إن التأثير  شركة المستثمر بھاالشركة الزميلة ھي ال

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

  
وطرف أو أكثر من لمجموعة تتمتع ا ، حيثن المجموعة وأطراف أخرىھو عبارة عن اتفاقية بي الترتيب المشترك
مشتركة  عمليات عبارة عن بموجب اتفاق تعاقدي. قد يكون الترتيب المشتركالسيطرة المشتركة ب األطراف األخرى

تيب يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة في الترتمثل العمليات المشتركة ترتيب مشترك أو ائتالف مشترك. 
الموجودات وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب. أما االئتالف المعنية في ھم وتسجيل حصص في بموجبه حقوق

المشترك فھو عبارة عن ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطرف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق 
  حتساب حقوق الملكية.وفقاً لطريقة ا يتم احتسابه موجودات الترتيب، ومن ثم بصافي

  
  السيطرة انفقد  )٤(
  

االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وكذلك أي حصص  بإيقافالسيطرة،  انعند فقدتقوم المجموعة، 
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 بيانطرة ضمن السي ينتج عن فقد
  قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. عندئذٍ يتم السابقة، 

  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )٥(
  

كافة  كما يتم حذف. في كل شركة تابعة عند التوحيدات البنك وحقوق الملكية ستثمارال الدفتريةيتم حذف القيم 
األرصدة البينية الھامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية 

  للمجموعة عند التوحيد.
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٢
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  الموجودات والمطلوبات المالية  (ب)

  
  عترافاال  )١(

لتاريخ الثانوية في ا والسندات أدوات الدينالمبدئي بالقروض والسلفيات وودائع العمالء و عترافوم المجموعة باالتق
المبدئي بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في بيان المركز المالي  عترافالذي تنشأ فيه. كما يتم اال

ً حكام التعاقدية الخاصة بھذه األدوات. الموحد عندما تصبح المجموعة طرفاً لأل  يمةبالق يتم قياس ھذه األدوات مبدئيا
زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لعملية االستحواذ أو اإلصدار، وذلك بالنسبة للبنود التي ليست بالقيمة  العادلة

  .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

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

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

  

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

  
  التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )١(

   ندما:عمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والالمطلوبات  أوموجودات التقوم 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(
تي تستحوذ عليھا المجموعة بھدف البيع على المدى ھي الموجودات ال ،الموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة

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

  المبدئي. عترافاال بعد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات  عادة تصنيفإال يتم 
  

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

 لمدينةا والذمم القروض تمثلالمصارف والمؤسسات المالية وعقود إعادة الشراء العكسية والقروض والسلفيات. 
عة وق نشط والتي ال تنوي المجموغير مدرجة في س ديدللتح قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية موجودات

  بيعھا مباشرة أو على المدى القريب.
  

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

  

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

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

  تقلبات السوق المتعلقة بمعدالت الفائدة أو أسعار الموجودات المالية.السيولة استجابة ل
  

  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

١٣
  

  
  (تابع)ياسات المحاسبية الھامة الس  ٣

  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  (ب)

  
  عترافإيقاف اال  )٣(

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

  نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوھرية للموجودات المالية.
  

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

ولكنھا  ،بھا بتحويل موجودات معترف بھا ضمن بيان المركز المالي الموحدتبرم المجموعة معامالت تقوم بموج
 ال يتم إيقاف ،وفي مثل ھذه المعامالت. جزئيتحتفظ بمخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة بشكل كامل أو 

تفاظ يتم فيھا االحتتضمن تحويالت الموجودات التي . بالموجودات المحولة في بيان المركز المالي الموحد عترافاال
  معامالت إعادة الشراء.على بالمخاطر 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 ٣٢للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

ً بمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون  المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونيا
  زامن.ت بشكل متأو لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبا ،لديھا النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ

  

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

  
  قياس التكلفة المطفأة  )٥(

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

  القيمة. اضانخفيرجع إلى  انخفاضالمستحق ناقصاً أي ألي فروق بين المبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ الفعلية 
  

لية المقدرة التدفقات النقدية المستقبمقبوضات أو مدفوعات بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم معدل الفائدة الفعلية يتمثل 
وجودات أو ة للمأو أقصر فترة يتمثل بالقيمة الدفتريحيثما يكون مناسباً،  دوات المالية أو،خالل األعمار المتوقعة لأل

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

حد األدوات ألمعدل الفائدة الفعلية والتي ُتشكل جزءاً ال يتجزأ من  المجموعةكافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل 
  ، بما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.المالية

  
  العادلة  قياس القيمة  )٦(

  

بين  ظمةتنمالذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة  السعرالقيمة العادلة  تعتبر
، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أوفي السوق  المشاركين

  .عدم الوفاء بااللتزاممخاطر  لاللتزامادلة تعكس القيمة الع. للمجموعة في ذلك التاريخ
  

تقوم المجموعة، حيثما يكون مالئماً، بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لتلك 
 لوماتمع لتقديم يكفي وحجم تكراراألداة. يعتبر السوق نشط عندما يتم إجراء معامالت للموجودات أو المطلوبات ب

  .مستمر أساس على عيرالتس
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٤
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  (ب)

  
  (تابع)قياس القيمة العادلة   )٦(

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

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

 وھو ما يمثل القيمةما يكون سعر المعاملة،  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 

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

رق ضمن الف ھذاب عترافالمبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم اال عترافاالمعدلة الزالة الفرق بين القيمة العادلة عند 
 تاريخ بعد التقييم ھذا يمتد ال. واألدواتأعمار على أساس مناسب على مدى  بيان األرباح أو الخسائر الموحد

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

ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب، فإن المجموعة تقوم  كانفي حال 
 رالغيو المباعة المالية واألدواتالمطلوبات  بقياسلمالية المملوكة  بسعر العرض وا واألدواتبقياس الموجودات 

  بسعر الطلب. مملوكة
  

محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتھا يتم قياس 
يتم قبضھا من بيع سعلى أساس األسعار التي  مخاطرال ھذهمن قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى 

  .معينةلمخاطر  ةعرضالم المركز المالي الدائنأو يتم دفعھا لتحويل صافي   المركز المالي المدينصافي 
  

تقرير التي فترة النھاية لقيمة العادلة اعتباراً من ل النظام المتدرجباالنتقال بين مستويات  عترافتقوم المجموعة باال
  .فيھاغير يتم الت

  
  القيمة انخفاضتحديد وقياس   )٧(

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

 اً المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثير عترافة عند وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحقاً لالالمالي
  يمكن تقديرھا بصورة موثوقة. التي على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات 

  
در، صمقترض أو المُ لل 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  ،على شروط لم تكن المجموعة لتأخذھا في اإلعتبار في ظل ظروف أخرى

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

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

  

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

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  األصوليتم تقييم . تحديده
  ية ذات سمات مخاطر مماثلة.المال األصول

  
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٥
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   (ب)
  

  تحديد وقياس انخفاض القيمة (تابع)  )٧(
 المحتسبةاالئتمان  لمخاطر المرجحة األصول من ٪١ ،٥القيمة الجماعي  انخفاضتقييم  تستخدم المجموعة أثناء

ھات اتجالتي تتضمن االحصائية اإلالنماذج  أو المتحدة العربية ماراتلإل المركزي لمصرفا توجيھات حسب
ديله وفقا يتم تع ذيات ومبلغ الخسارة المتكبد والستردادووقت تحصيل اال ،التاريخية الحتمالية التوقف عن السداد

تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر  االدارة حول ما اذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة 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  ستردادوتوقيت اال
  

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

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

  الموحد. أو الخسائر
  

تكلفة  تحويل الفرق بينمن خالل  ،ية المتاحة للبيعستثمارقيمة األوراق المالية اال انخفاضبخسائر  عترافيتم اال
في الموحد. و األرباح أو الخسائرالمطفأة والقيمة العادلة الحالية من بنود إيرادات شاملة أخرى إلى بيان  ستحواذاال

 نخفاضايتم عكس خسائر  ،قيمة سندات الدين المتاحة للبيع انخفاضتسبب في خفض مبلغ يحال وقوع حدث الحق 
الحق في القيمة العادلة ألي من  ارتفاعبأي  عترافيتم اال .الموحد و الخسائراألرباح أالقيمة من خالل بيان 

  القيمة ضمن االيرادات الشاملة األخرى.اض فخنإلات في حقوق الملكية المتاحة للبيع التي تعرضت ستثماراال
  

س قيمتھا دم إمكانية قيانظراً لع ،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  المستقبلية مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق لموجودات مالية مماثلة
  . ھاالقيمة ال يتم عكس انخفاضمثل ھذه الخسائر في  إن. بصورة موثوقة

  

  ا يعادلهومالنقد   (ج)
  

على النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية وأرصدة ا يعادله وميشتمل النقد  ،لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد
 رض لمخاطر غيروالتي تتع ،أصلية أقل من ثالثة أشھر 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. موجودات مالية غير مشتقة يتم قيدھا  ا يعادلهالنقد وم يمثل
  

  األرباح أو الخسائرات بالقيمة العادلة من خالل ستثماراال  (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 وراقاأل في الدائنة ستثماراتاإلو

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

  فعالة للمحاسبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  

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

  

باشرًة تكاليف تلك المعامالت م تسجيلوقياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع  الموجودات الماليةالمبدئي بھذه  عترافيتم اال
ي صلة ضمن صافيتم إدراج األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة ذات ال. الموحد األرباح أو الخسائرإلى بيان 

 . ستثمارايرادات اال
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٦
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة   (ھـ)
  

  القيمة. نخفاضبالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص البالموجودات المالية غير المشتقة المبينة  تتمثل
  

  عقود إعادة شراء عكسية  )و(
  

يتم  .التي يتم شرائھا بشكل متزامن مع االلتزام باعادة بيعھا في وقت محدد في المستقبل جوداتموبالال يتم االعتراف 
عرض المبالغ المدفوعة إلى الطرف المقابل في ھذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز المالي 

سعر إعادة البيع كإيرادات فائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء، الفرق بين سعر الشراء و عتباراالموحد. ويتم 
  . الفائدة الفعليمعدل ستخدام طريقة االموحد ب األرباح أو الخسائرويتم تحميلھا على بيان 

  
  القروض والسلفيات   )ز(

  
وق نشط يد وغير مدرجة في ستتمثل القروض والسلفيات بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحد

  والتي ال تنوي المجموعة بيعھا مباشرة أو على المدى القريب. 
  

على القروض والسلفيات الناشئة من قبل البنك والتي لم يتم تصنيفھا كمحتفظ بھا لغرض القروض والسلفيات  تشتمل
يتم د تقديم المبلغ النقدي للمقترض. ويتم االعتراف بالقروض والسلفيات عنبالقيمة العادلة. المصنفة المتاجرة أو 

بدئياً بھا م عترافويتم االھذا االعتراف بھا إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عند بيع القروض أو شطبھا. 
ً بالتكلفة ويتم قياسھا الحق ،لةعند تنفيذ العملية) زائداً التكاليف المباشرة للمعام 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

  

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

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

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

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

  
  ةسالميية اإلستثمارالتمويل والعقود اال  )ح(
  

أدوات إسالمية متنوعة إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل  يقوم البنك بمزاولة أعمال مصرفية
ً للمعيار المحاسببي الدولي رقم  والمضاربة المرابحةاإلجارة ومثل   ٣٩والوكالة. يتم احتساب ھذه األعمال وفقا

  "األدوات المالية: االعتراف والقياس"
  

  التعريفات )١(
  

  اإلجارة
  تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتھية بالتمليك.

  

ل محدد تأجر) حق استخدام أصتنقل المجموعة (المؤجر) بموجبه للعميل (المس اتفاقتتمثل اإلجارة المنتھية بالتمليك ب
بشراء أو  تفاقتقوم المجموعة بموجب ھذا اال. متغيرة بشكل منتظمثابتة ولفترة 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. رةخالل فترة اإلجا

  

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



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٧
  

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

  
  (تابع) التعريفات  )١(

  

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

ً لبنود وشروط محددة أو األصل ًء على وعد من العميل بشراء ھذه السلعةبنا ،عليھا 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 والعميلعقد ھى  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

  رب المال مسؤوالً عن الخسائر.فيما عدا ذلك يكون  ،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
  المبلغ المستثمر). نسبة من

  
  باإليرادات عترافاال )٢(

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

  
  المرابحة 
  .يلھاتحصلحين الشك بدرجة معقولة في مدى  ،يمة المتناقصةباإليرادات من المرابحة على أساس الق عترافيتم اال

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

  الموحد عند اإلعالن عنھا من قبل المضارب.
  

  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

١٨
  

  

  (تابع)ت المحاسبية الھامة السياسا  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 جزءستثمارات بالقيمة العادلة. في حالة االستثمارياس ھذه االيتم ق ،المبدئي عترافالحقا
يقاف خرى إلى أن يتم إاألشاملة اليرادات اإلباألرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن  عترافيتم اال ،عالقة تحوط فعالة

ويتم عند ذلك إدراج األرباح أو الخسائر  ات منخفضة القيمةستثمارأو إلى أن تعتبر ھذه اال ،اتستثمارباال عترافاال
ً في ايرادات شاملة أخرى ضمن بيان   بالنسبةالموحد للسنة.  األرباح أو الخسائرالمتراكمة 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 األرباح أو الخسائرالناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان المحققة 

  العادلة التي يتم التحوط لھا.
  

سابھا على مدى ويتم احت، ةيتم االعتراف بإيرادات الفائدة على سندات الدين المتاحة للبيع باستخدام معدل الفائدة الفعلي
من تض استثمارية دين سنداتعن شراء  الناتجةإن العالوات و/أو الخصومات عة للموجودات المعنية. األعمار المتوق

من بيان ضحقوق الملكية  أدوات رباحأيتم االعتراف بتوزيعات  .بھا الخاصة الفعلية الفائدة التفي علمية احتساب معد
  م الدفعات.األرباح أو الخسائر عند ثبوت الحق في استال

  
يتم معاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كما لو أنھا  ،بأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية عترافلغرض اال

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

  

فة ناقصاً بالتكل ،عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ،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 ات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاقستثمارات لغير غرض المتاجرة على االستثمارتتضمن اال
تواريخ استحقاق ثابتة والتي لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بھا حتى و للتحديد قابلةذات دفعات ثابتة او  مشتقة

ويتم  ،لة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعامالتويتم قيد ھذه االستثمارات مبدئياً بالقيمة العاد .تاريخ االستحقاق
  قياسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، ناقصاً أي خسائر من انخفاض القيمة.

  
صنيف كبير إلى إعادة ت لاستثمارات محتفظ بھا لالستحقاق غير ھامة بشك قيمةتؤدي عملية بيع أو إعادة تصنيف قد 

متاحة للبيع، كما أنھا تعوق المجموعة من تصنيف األوراق المالية ككافة االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق 
االستثمارية كمحتفظ بھا لالستحقاق خالل السنة المالية الحالية والسنيتن التاليتين. مع ذلك، لن يؤدي إجراء البيع أو 

  إعادة التصنيف: التالية إلىحالة من الحاالت تصنيف في الإعادة 
  ت الن للتغيرات في معدعد االستحقاق والتي لن يكجداً من مو في وقت قريبعمليات البيع أو إعادة التصنيف

 السوق تأثير ھام على القيمة العادلة للموجودات المالية؛
  ت بصورة داأن قامت المجموعة بتحصيل المبالغ األصلية للموجوعمليات البيع أو إعادة التصنيف التي تتم بعد

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

  توقعھا بصورة معقولة.
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

١٩
  

 
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

 

  االستثمارية العقارات  )ي(
  

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

المحاسي  يارللمع التكلفة نموذج في كماية بالتكلفة ستثماربضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس العقارات اال
  .الموجودات ىعل لالستحواذ مباشرة بصورة المنسوبة النفقات على التكلفة تشتمل". يةستثماراال العقارات" ٤٠الدولي 

  

ترية الحالية األصلية وقيمته الدف هتكلفت تظليتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات،  عندما
  القياس واإلفصاح. ألغراض خ إعادة التصنيف ھي التكلفة والقيمة الدفترية لألصل المستخدمةفي تاري

 

ال يتوقع بصورة دائمة و استخدامھا إيقافأو عندما يتم  اسبتعادھاية عندما يتم ستثمارإيقاف االعتراف بالعقارات اال يتم
  اقتصادية مستقبلية من استبعادھا.  منافعالحصول على أية 

  

 منض الموحد األرباح أو الخسائرية ضمن بيان ستثمارالعقارات االخاصة بأو مصروفات  أي إيراداتاالعتراف بيتم 
   .التوالي على األخرى التشغيلية المصروفاتبند اإليرادات التشغيلية األخرى أو 

  

 االستھالك )٢(
ة سط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجيالموحد على أساس الق األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان 

  ية:ية للفترة الحالستثمارفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات اال ية.ستثمارالمقدرة لكافة العقارات اال
 

 سنة ٥٠ إلى ٢٠                    والفيالت المباني
 

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

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

نقد منتجة لل ةالمؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحد
وقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أكبر. عند تقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم التدفقات أبالقيمة الحالية المستخدمة 

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

  .ألصل قيمته القابلة لالسترداد الدفتريةالحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة 
  

  متلكات والمعداتالم  )ك(
  

  والقياس عترافاال  )١(
يتم . ن وجدتإ ،القيمة انخفاضك المتراكم وخسائر بالتكلفة ناقصاً االستھال الممتلكات والمعداتيتم قياس جميع بنود 

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

  

مشتراة التي البرامج الحاسوبية ال في عترافاالويتم . على األصل ستحواذن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالتتضم
  تمثل جزءاً رئيسياً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.

  

ت من عمليات من خالل مقارنة المتحصال الممتلكات والمعداتيتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود 
ان بھا صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بي عترافويتم اال والمعدات للمباني القيمة الدفتريةاالستبعاد مع 

  الموحد. األرباح أو الخسائر
  

 ليةستقبالمنافع االقتصادية الم أن يكون من المحتمل عندما فقط الممتلكات والمعداتضمن  من الالحقة النفقات تتم رسملة
 بدھا.عند تك الموحد األرباح أو الخسائربيان  ضمن الجارية نفقاتال إدراج يتم للمجموعة. ستتدفق لتلك النفقات



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٠
  

  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع) الممتلكات والمعدات  )ك(
  

  االستھالك   )٢(
اس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الموحد على أس األرباح أو الخسائرباالستھالك ضمن بيان  عترافيتم اال

استھالك على األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد  احتساببينما ال يتم . الممتلكات والمعداتالمقدرة لكافة 
  اإلنجاز.

  

  فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترة المقارنة:
  

  سنة ٥٠إلى  ٢٠  وفيالت مباني
  سنوات ٥إلى  ١  أثاث ومعدات مكتبية
  سنوات ٤  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 ماليةالرأس األعمال  )٣(
استخدامھا في إنتاج أو توريد  بغرض االنشاء قيد الموجودات على اإلنجاز قيد الرأسمالية األعمال موجودات تتمثل

 القيمة المعترف بھا. تتضمن انخفاضھا بالتكلفة ناقصا خسائر احتسابيتم و بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية
ً للسياسات المحاسبية للمجموعة. التكلفة كافة التكاليف المباشرة الم نسوبة 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 انخفاضفي تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھنالك مؤشر على  القيم الدفتريةم مراجعة تت

منتجة للنقد  ة. تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحدستردادالمؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لال
يتم خصم التدفقات  ،أيھما أكبر. عند تقييم قيمة اإلستخدام ،عادلة ناقصاً تكاليف البيعبالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته ال

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

  .ستردادألصل قيمته القابلة لال القيمة الدفتريةالحد الذي ال تتجاوز فيه 
  

  مانات عمليات البيع المعلقةض  )ل(
  

ات كموجودويتم قيدھا القروض والسلفيات بعض لتسوية  قد يتم الحصول على ضمانات عقارية وضمانات أخرى
ويتم تسجيل الموجودات المستحوذة بقيمھا العادلة ناقصاً ھذا . "الموجودات األخرى"بيانھا ضمن محتفظ بھا للبيع ويتم 

ال يتم . يضةفي تاريخ المقا ،أيھما أقل ،القيمة)انخفاض مخصص للقرض (صافية من  دفتريةالتكاليف البيع أو بالقيمة 
إلى  استحوذ عليھالحق للموجودات الم انخفاضيتم قيد أي . االستھالك على الموجودات المحتفظ بھا للبيع احتساب

. حدبيان األرباح أو الخسائر الموويدرج ضمن  ،قيمة الموجودات انخفاضالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع كخسائر 
سائر خ إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه ھذه الزيادة ،بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع عترافويتم اال
تتماشى سياسة المجموعة والمتعلقة بحذف . بيان األرباح أو الخسائر الموحدضمن  ،القيمة المتراكمة انخفاض

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

  ورو تجاريةوأوراق ي وودائع العمالء المالية والمؤسساتأرصدة للمصارف   )م(
  

 عترافيتم االتعتبر األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأوراق يورو التجارية مطلوبات مالية و
ة ويتم قياسھم الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائد ،تكاليف المعامالت ناقصابالقيم العادلة بھا المبدئي 
    الفعلي.



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢١
  

  
  (تابع)اسبية الھامة السياسات المح  ٣

  
  يات إعادة الشراءاتفاق  )ن(

  
تم إدراج ويبالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائھا في تاريخ مستقبلي محدد  عترافال يتم إيقاف اال

ويتم  .ضمن بيان المركز المالي الموحديات إعادة شراء اتفاقالمطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب ھذه العقود ك
ويتم  ،معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدھا على مدى فترة عقد إعادة الشراء

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

  
 ،السندات الثانوية على سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسھم رأس المال بناًء على رغبة حاملھاو القروض ألجل تشتمل

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

  ستخدام سعر فائدة السوق المتداولة على مطلوبات مشابھة ال تحمل خيار التحويل.امخصومة ب
  
ا مبدئياً ھالتي ال تنطوي على خيار التحويل ھي التزامات مالية ويتم االعتراف بالقروض ألجل والسندات الثانوية  إن

 ً ، ويتم الفعلي ائدةالفمعدل  طريقة باستخدام مطفأةبتكلفتھا ال بقيمتھا العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة، ويتم قياسھا الحقا
  تغيرات القيمة العادلة المتحوط بشأنھا. مخاطر تعديلھا إلى مدى

  
  برنامج خيارات األسھم  )ع(

  
 اليفضمن تك موظفينللخيارات الفي تاريخ منح ويتم االعتراف بالتكلفة حة القيمة العادلة للخيارات الممنويتم تقدير 

ستخدام ھذه ال ونمخول ونالموظفالالزمة ليصبح الموظفين، مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية على مدار الفترة 
وقع إيفاء تي يتويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد خيارات األسھم ال. شروطم غير بشكلالخيارات 

 متبتلك المصروفات بشكل نھائي بناًء على عدد خيارات األسھم التي  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 لمخفضة بمجردربحية السھم ا األسھم في احتساب
  

  الفوائد  )ف(
  

باستخدام طريقة معدل الفائدة  بيان األرباح أو الخسائر الموحدبإيرادات ومصروفات الفوائد ضمن  عترافيتم اال
 ،تقبلية المقدرةالنقدية المس المقبوضات أوالمدفوعاتبالمعدل الذي يتم بموجبه خصم معدل الفائدة الفعلية يتمثل . الفعلي
أو، حيثما يكون مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية  المالية لألدوات األعمار اإلنتاجية المتوقعةخالل 

عند احتساب معدل الفائدة الفعلية، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ  ، أيھما أقصر.ةأوالمطلوبات المالي
فة الشروط التعاقدية الخاصة باألدوات المالية باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية. تتضمن علمية باالعتبار كا

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

  
 أواإلصدار للموجودات أو ستحواذإلى اال بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر تتتمثل تكاليف المعامال

  مالية.المطلوبات ال
  

  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 السندات المحتفظ بھا لغرض المتاجرةالفوائد على  

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٢
  

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

 ودائع كلش في والعمالء البنوك قبل من المقبولة اإليداعات على المستحقة باألرباح األرباح من المودعين حصة تتمثل  
ً  المبالغ ھذه احتساب يتم. الموحد الخسائر أو األرباح بيان ضمن كمصروفات بھا المعترفو وكالة  وأحكام لشروط وفقا
ً  الوكالة ودائع   .ةسالمياإل الشريعة لمبادئ وطبقا

 
  الرسوم والعموالت  )ق(

  
 المعالجةلمتنوعة التي تقدمھا إلى عمالئھا. إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات ا على المجموعة تتحصل

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

  

 ؛الخدمات ھذهرادات التي يتم الحصول عليھا من تقديم الخدمات أثناء تقديم باإلي عترافيتم اال 
 ؛كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل ،بالفوائد التي يتم الحصول عليھا نتيجة تنفيذ أعمال ھامة عترافيتم اال  
 عدل الفائدة لم كتعديلة لألداة الماليمعدل الفائدة الفعلية باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من  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(
  

ً وفقبالنيابة عن مساھميھا المجموعة ولھا اإلسالمية التي تزا المصرفية عمالاأل عنتمثل الزكاة، زكاة مستحقة  حكام أل ا
قامت المجموعة بتفويض لجنة الزكاة لتقديم توصيات  من قبل لجنة الرقابة الشرعية.اإلسالمية والمعتمدة  الشريعة

  بشأن توزيع الزكاة.
  

  والمشتقات ستثماراال إيراداتصافي   )ش(
  

ات بالقيمة ارستثماللمحققة المحققة وغير الخسائر الرباح واألة بالمتعلق والمشتقات ستثماريشتمل صافي إيرادات اال
 محتقظ بھا لغير غرضالات ستثماراللمحققة الخسائر الرباح واألو والمشتقات ،الخسائرو العادلة من خالل األرباح

  .المتاجرة وإيرادات توزيعات األرباح
  

 يتضمن صافيوالمشتقات ل األرباح أو الخسائر إن صافي أرباح أو خسائر االستثمارات بالقيمة العادلة من خال
إيرادات المتاجرة وصافي اإليرادات الناتجة من االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة. يتألف صافي إيرادات المتاجرة 

  رة.جاألرباح والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بھا للمتامن 
  

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

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المتاحة للبيع ضمن بيان 
عادلة باستثناء خسائر انخفاض القيمة والفوائد حتياطي القيمة الاإليرادات الشاملة األخرى الموحد ويتم قيدھا في ا

وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية التي  تخدام طريقة معدل الفائدة الفعليالمحتسبة باس
م إعادة ر، فإنه يتيتم االعتراف بھا مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. عندما يتم بيع أو تحقيق االستثما

تصنيف األرباح أو الخسائر المعترف بھا في وقت سابق ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة إلى 
  بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

  

تم بيعھا أو  ذا. ومع ذلك إإعتياديةال يتم بيع االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق التي اقترب موعد استحقاقھا بطريقة 
  ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.الناتجة عنھا تحقيقھا، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 

  

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



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٣
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  العمالت األجنبية  )ت(

  
  بالعمالت األجنبيةالمعامالت   )١(

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

  
يلية وفقاً غبالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة التش النقديةيتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات 

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

التكلفة المطفأة في ومعدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات خالل الفترة  ،تشغيلية في بداية الفترةالتكلفة المطفأة في العملة ال
تحويل إعادة ال الناتجة عن فروق العمالتويتم بيان . العملة 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

 ويتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة. 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
باشرة رة مفتتاحية بصوات) الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات االستثمار(بما في ذلك معامالت تحوط ھذه اال

  خرى.األشاملة اليرادات اإلتحويل العمالت األجنبية في  احتياطيضمن بند 
  

  ضرائب إيرادات خارجية مصروفات  )ث(
  

ويتم  ،مصروفات ضريبة اإليرادات وفقاً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيھا المجموعة أعمالھا احتسابيتم 
وتتمثل مصروفات ضريبة اإليرادات بالضريبة المتوقعة . و الخسائر الموحدبيان األرباح أبھا ضمن  عترافاال

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

  

وجودات للم دفتريةالضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة للقيم اليتم ادراج 
مؤجلة بالضرائب ال عترافوال يتم اال .والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية

ات المبدئي بالموجودات والمطلوب عترافجارية واالالمبدئي للشھرة الت عتراففي حالة الفروقات المؤقتة التالية: اال
لخاضعة االخسائر  ألعمال والتي ليس لھا تأثير على المحاسبة أو األرباح أواعالقة بدمج تلك التي لھا في معاملة غير 

 يات في الشركات التابعة إلى الحد الذى قد ال يؤدي إلى انعكاسه فستثمارأو الفروقات الناتجة عن اال ،للضريبة
ً لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقھا على الفترة  احتسابالمستقبل القريب. ويتم  ندما يتم عالضرائب المؤجلة وفقا

  وذلك على أساس القوانين المعمول بھا في تاريخ التقرير. ،تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات
  

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

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

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٤
  

  
 (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 وأعادلة لألرباح بالقيمة ال المشتقةتتمثل القيمة العادلة لألداة . أو الخسائر الموحد

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

تفظ بھا مح قةمشتبأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات  عترافتستند طريقة اال
 بجميع األرباح والخسائر عترافيتم اال. طبيعة المخاطريتم التحوط ل ،وإن كانت كذلك ،للمتاجرة أو كأدوات تحوط

. لموحدبيان األرباح أو الخسائر االمحتفظ بھا للمتاجرة ضمن  المشتقةالناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات 
) كعقود تحوط للقيمة العادلة لتغطية ١إما: ( اتقوم المجموعة بتصنيفھ ،كعقود تحوط قةالمشتعندما يتم تصنيف األدوات 

) عقود تحوط تدفقات نقدية ٢التعرض إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بھا  (
أو  اطر محددة مرتبطة بموجوداتتكون إما منسوبة لمخ التيلتغطية التعرض إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية 

ھما مثل عقود احتسابالتي يتم  ستثماراال صافي تحوط عقود) ٣( الحدوث مرجحة معاملة أومطلوبات معترف بھا 
و التدفقات لقيمة العادلة أليتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط . تحوط التدفقات النقدية

  المعايير المعنية. أن تستوفيالنقدية بشرط 
  

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

بصورة منفصلة عن العقد الرئيسي عندما يكون العقد الرئيسي غير مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
تتطابق مع تعريف المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل، كما أن مخاطر  الضمنيةروط المشتقات ش وإن

وسماتھا االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية ومخاطر العقد األساسي. يتم  الضمنيةالمشتقات 
 ضمن سياألسا العقد عن منفصلة ةبصور عرضھا ويتم تصنيفھا أساس على المنفصلة الضمنيةاحتساب المشتقات 

  .الموحد المالي المركز بيان
  

  المحاسبة الخاصة بالتحوط
 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 عند تقييم، بإجراء المجموعة تقوم
وط لمعنية المتحا للبنود النقدية التدفقات أو العادلة القيمةتطرأ على  التي التغيرات مقابلة في عالية فاعلية ذات التحوط
 إلى ٪٨٠ نبي ما تتراوح للتحوط الفعلية النتائج 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 لىإ 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 ولعادلة، خسائر من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة ا
بمحاسبة  فعتراباإلضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط المنسوب إلى المخاطر المحوطة. ويتم إيقاف اال

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

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



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٥
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  (تابع)والتحوط  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  رباح أو الخسائر الموحدبيان األويتم تحويلھا إلى  ،شاملة أخرى
يان بة بالجزء غير الفعال ضمن متعلقمباشرة باألرباح أو الخسائر ال عترافويتم اال. األرباح أو الخسائر الموحد
في األرباح أو الخسائر يتم تحويل صا ،المتوقعةتحوط الفي حال عدم حدوث معامالت  ،األرباح أو الخسائر الموحد

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدالمتراكمة 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

 اطياحتين التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط في اإليرادات الشاملة األخرى في جزء الفعال مالب عترافاال
بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فوراً في  عترافة. ويتم االت األجنبيتحويل العمال

 وأرباح يرادات الشاملة األخرى في بيان األ. يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في اإلبيان األرباح أو الخسائر الموحد
 عند استبعاد العملية األجنبية. الخسائر

  

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

كأحد بنود صافي إيرادات  رباح أو الخسائر الموحدبيان األلمحاسبة 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 دفقات خارجة للأن يستلزم تمن المحتمل يكون و ،نتيجة لحدث سابق

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

  بالمطلوبات.
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين   )ض(
  

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

إضافية. يتم االعتراف بالتزامات مساھمات خطط  مبالغلدفع  إنشائيةأية التزامات قانونية أو ولن يكون لھا  منفصلة
تم يالمعاشات المحددة على أنھا مصروفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترات التي 

  تقديم خدمة الموظفين خاللھا.
  

دول مجلس التعاون الخليجي من طني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومعاشات والتأمينات االجتماعية لموايتم دفع ال
  قبل البنك لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  

  المحددة خطة التعويضات
ترف به المحددة خطة مكافآت ما بعد الخدمة خالف خطة المساھمات المحددة. إن االلتزام المع خطة التعويضاتتمثل 

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

حديد القيمة يتم تكما اريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعة. من قبل اكتو رئيسيةبصورة  المحددة
 الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الفائدةالحالية اللتزام المكافآت المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية 

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

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٦
  

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  تابع)(مكافأة نھاية الخدمة للموظفين   )ض(

  

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

في الحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. كما يتم االعترف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى 
ازات التي االمتياألرباح أو الخسائر. عندما يتم تغيير  فيالموظفين  فن تكاليالمتعلقة بخطط المكافآت المحددة ضم

غير الحاصل في االمتيازات يتم االعتراف بالتللتقليص،  من الخططخطة ما أو عندما تتعرض خطة  تنطوي عليھا
. تقوم المجموعة رفي الحال ضمن األرباح أوالخسائ ة بخدمة سابقة أو األرباح أو الخسائر من التقليصالمتعلق

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

  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت  ظ)(
  

 ً  مجلس ألعضاء يحق للبنك، األساسي والنظام، ١٩٨٤ لسنة ٨ رقم التجارية الشركات قانون من ١١٨ للمادةوفقا
ات وتوزيعات حتياطياالستھالك واال اقتطاع بعد األرباح افيمن ص ٪١٠ عن يزيد ال بما تمكافآ 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 مانيةتائ بصفة تفاظ بھااالح

  .الموحدة المالية البيانات ھذه ضمن إدراجھا يتم لم وعليه ھذه االصول يخصلتزام للعميل بما امسؤولية أو 
  

  ربحية السھم  )أأ(
  

سھم األساسية والمخفضة ألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية األسھم تقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األ
األسھم  المـتوسط الـمرجح لعدد علىاألساسية بتقسيم األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين لدى البنك 

وبة إلى باح أوالخسائر المنسالعادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية األسھم المخـفضة عن طريق تعديل األر
لمحتملة ألسھم العادية ال المخّفضتأثير الالمساھمين العاديين وتعديل المـتوسط الـمرجح لعدد األسھم العادية القائمة، ب

  والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل وخيارات األسھم الممنوحة للموظفين.
  

  الضمانات المالية  )بأ(
  

مالية بالعقود التي تتطلب من المجموعة القيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن تتمثل الضمانات ال
  خسارة متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن اإليفاء بالتزاماته حين استحقاقھا وفقاً للبنود التعاقدية. 

  
 معاملتھا يتمغراض المتاجرة وتتم أل ال اإلئتمان سداد عن التخلف بضمانات المتمثلةبعض عقود الضمانات المالية  إن

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

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

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

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٧
  

  
 (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
 ،عناصر المجموعة األخرى بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من ،وتتكبد مصروفات

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

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

  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. اإليجارعلى مدى فترة 

  فترة اإليجار.
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية  )ھـ(أ
  

والتي  ،٢٠١٤بر مديس ٣١التفسيرات الغير سارية للسنة المنتھية في و يلي عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة فيما
  لم يتم تطبيقھا في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة: 

  
 ١٥المعيار رقم 

من معايير 
التقارير المالية 

  الدولية
 

لتحديد ما إذا كان تم  شامالً  اً يضع ھذا المعيار إطارمع العمالء: المبرمة اإليرادات من العقود 
يحل ھذا المعيار محل  االعتراف باإليرادات وحجم ھذه اإليرادات وموعد االعتراف بھا.

 ١٨اإلرشادات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 
"عقود اإلنشاء" وبرامج والء العمالء الخاصة  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

من معايير التقارير المالية  ١٥ر رقم بلجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية. يسري المعيا
أو بعد ذلك التاريخ، ويسمح بالتطبيق  ٢٠١٧يناير  ١الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في 
حدة الخاصة لمالية الموتمل لھذا المعيار على البيانات االمبكر. إن المجموعة بصدد تقييم التأثير المح

  بھا.
 

من  ٩المعيار رقم 
التقارير  معايير

  المالية الدولية
  

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

مالية، بما في ذلك نمط جديد لخسائر المعيار اإلرشادات المعدلة بشأن تصنيف وقياس األدوات ال
االئتمان المتوقعة الخاص باحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات احتساب التحوط 

 باالعتراف الخاصة داتاإلرشا ترحيل على أيضاً  المعيار ھذا ويعملالجديدة بصورة عامة. 
 ٩. يسري المعيار رقم ٣٩ رقم وليالد المحاسبي المعيار من المالية باألدوات االعتراف وإيقاف

أو بعد ذلك  ٢٠١٨يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في 
  .مبكر وقت في المعيار ھذا بتطبيق ويسمحالتاريخ. 

  
 سوف موعة،المج عمليات لطبيعة نظراً . المعيار ھذا لتطبيق المحتمل التأثير تقييم المجموعة بدأت
  .للمجموعة الموحدة المالية البيانات على النطاق واسع تأثير المعيار لھذا يكون

 
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٨
  

  
  إدارة المخاطر المالية  ٤

  

  مقدمة ونظرة عامة  
  

ة مخاطر االئتمان ومخاطر ييسولة أعمالھا. تتضمن المخاطر الرئتتعرض المجموعة لمخاطر عدة تكمن في مزا
وغير المتداولة والمخاطر المتعلقة بالعمالت األجنبية) ومخاطر السيولة والتمويل السوق (معدالت الفائدة المتداولة 

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

  
 إطاراتكما يوضح  ،جموعة لكل نوع من المخاطر الموضحة أعالهيقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض الم

  .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 تابعتانوم لجنتان وتق

  ) بمساعدة المجلس في ھذا الشأن.جموعةولجنة المخاطر للم المجموعة
  
 خاصة لجنة إدارة المخاطر المكونة من أعضاء في مجلس اإلدارة، مسؤولية اقتراح وإعداد اإلرشادات ال تتولى

جنة وتتخذ ل ھذاااللتزام بھذه اإلرشادات.  بمراقبةبسياسة واستراتيجية إدارة مخاطر المجموعة، ثم تقوم اللجنة 
 لتيا المخاطر حدود بوضع تقوم كما التقديرية، اإلدارة سلطة وتفوقإدارة المخاطر القرارات المعنية باالئتمان 

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

 ظيميةالتن بالتوجيھات الاللتزام ومراقبة على باإلشراف اإلدارة، مجلس مستوى على لجنة التدقيق، لجنة تقوم 
 .الداخلية البنك وسياسات وإجراءات

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

 
 وظيفة  تتمثلأوجه إدارة المخاطر بالمجموعة.  كافةلجنة المخاطر للمجموعة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن  إن

يق بسليمة إلدارة المخاطر و أنه يتم تط ممارسات تشكل البنك وإجراءات سياساتاللجنة الرئيسية في ضمان أن 
المخاطر وسمات مخاطر  وحدود المخاطر تخفيف طرقاللجنة بمراجعة  تقومھذه السياسات واإلجراءات. كما 

 يليةالتحل النماذج باعتماد كذلك وتقومواستراتيجية األعمال وترفع توصيات بشأنھا لمجلس اإلدارة  تخطيط
 .فعالة مخاطر إدارة وجود لضمان المخاطر وسياسات

 المتعلقة الھامةالقرارات  صانعيھي من أھم والجھة التوجيھية  ھيومطلوبات المجموعة لجنة موجودات  إن 
ضمان  عنمباشرة  بصورةإدارة المخاطر  لجنة أمام ؤولة. إن ھذه اللجنة مسالعمومية الميزانية وجودة ھيكلب

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

 .فعال بشكل بإدارتھا تقومثم  منبالمخاطر وتأثيرھا المحتمل على أعمال البنك وأھدافه االستراتيجية و
 

دفاعية تتألف من وحدات األعمال ووحدات المراقبة والتدقيق  خطوطتقوم المجموعة بإدارة المخاطر باستخدام ثالث 
. تعمل وحدات األعمال بدورھا أولى الخطوط الدفاعية على تحديد وإدارة المخاطر في األنشطة اليومية من الداخلي

خالل ضمان تنفيذ األنشطة في نطاق المخاطر التي يمكن أن تتحملھا المجموعة، وأنھا تلتزم بكافة السياسات 
المخاطر الكامنة في واإلجراءات الداخلية ذات الصلة. مجموعة المخاطر (تتألف من مخاطر المركز الرئيسي و

األقسام) وقسم الشؤون القانونية وقسم االلتزام، تعمل بدورھا ثاني الخطوط الدفاعية على وضع نظم مراقبة المخاطر 
ً  بما في ذلك السياسات واإلجراءات، وذلك لمخاطر ا قسم لرئيس يتوفر راف على دور خط الدفاع األول.اإلشأثناء  أيضا

ستقاللية مخاطر المجموعة عن بالمجموعة خط تقرير مباشر للجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لضمان ا
ى دتعمل وحدة التدقيق الداخلي بدورھا ثالث الخطوط الدفاعية على تقديم تأكيدات لإلدارة والمجلس حول ماألعمال. 

بالمجموعة  التدقيقلرئيس قسم  يتوفر .األولين الدفاعفاعلية ممارسات إدارة المخاطر التي يتم تنفيذھا من قبل خطي 
  .التابعة لمجلس اإلدارة التدقيقخط تقرير مباشر للجنة 

   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٢٩
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  مخاطر االئتمان  )أ(

  

لموجودات المالية بالوفاء باإللتزامات التعاقدية مما يؤدي با مقابلأو طرف  في عدم التزام عميل مخاطر االئتمانتتمثل 
بصورة رئيسية من القروض والسلفيات المقدمة من قبل  مخاطر االئتمانتنشأ و .الى تكبد المجموعة لخسائـر مالية

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

  

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

  

   مخاطر االئتمانإدارة 
  

. قابلةواألطراف الم ةمقترضال للشركات دم المجموعة نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الجدارة اإلئتمانيةتستخ
تم  ،مستوى ١١يشتمل نظام تصنيف المخاطر على . صنفةھا الحسابات المية تصنيف بما فيحدد لكل شركة مقترض

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

  

  الفئة  الدرجة
  المعايير

  ألفراد قروض  لشركات قروض
دون  قروض  ٩

  المستوى
يوماً  ٩٠قروض متأخرة السداد ألكثر من 

وتظھر بعض الخسائر نتيجه لعوامل سلبية قد 
  تعوق السداد.

ً  ٩٠ من ألكثر السداد أخرةمت   يوما

 في مشكوك قروض  ١٠
  تحصيلھا

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

ً  ١٢٠ من ألكثر السداد متأخرة   يوما

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

ً  ١٨٠ من ألكثر السداد متأخرة   يوما

 

  
  وعة على أساس تصنيفات االئتمان الداخلية:ممحفظة القروض العاملة للمجفيما يلي   

  
  العاملة والقروض السلفيات التصنيف درجة

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھمألف  
      
١١٨٫٠٧٢٫٩٢٣  ١٢٦٫٤٧٧٫٦٣٨  ٤ – ١  
٢٣٫٥٤٠٫٢٠١  ٢٣٫٩٣٠٫٠٩٨  ٦ – ٥  
٢٦٫٤١١٫٠٧٠  ٢٤٫٦١١٫٠٢٥  ٧  
٢٫٢٧٦٫٨٤٤  ١٫٤٦٥٫٦٢٢  ٨  

  ١٣٫٨٢٤٫٤٣٣  ١٨٫٣٠٢٫٥٨٧  لألفراد اإلقراض برنامج
  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٨٤٫١٢٥٫٤٧١  ١٩٤٫٧٨٦٫٩٧٠  
  ============  ============  

  
  

عندما يكون مالئماً ئتمان من خالل الحصول على ضمانات 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 لھالتقليل مخاطر اإلئتمان. إن مخاطر اإلئتمان لمشتقات األدوات المالية محدودة بتلك التي   

  
ية والحد من ستثماروضع حدود وتنويع األنشطة اال خاللجة من األدوات المالية من إدارة مخاطر االئتمان النات تتم

    .المقابلة واألطراف الجغرافية والمواقع الصناعية للقطاعات التعرضتركيز 



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣٠
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  القيمة: انخفاض
  

بالغ اإلجمالية للموجودات المالية ناقصاً الم الدفتريةاالئتمانية بالرجوع إلى القيم تقوم المجموعة بقياس تعرضھا للمخاطر 
 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 المؤسسات و  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤   ٢٠١٣  ٢٠١٤   ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  ألف درھم  
            

               نخفاضخاضع ال
            القيمة بصورة فردية   

  -     -     ١٫٨٦٩٫٣٣٧ ٢٫٢٧١٫٣٣٣  -    -     تسھيالت غير قياسية
  ٢٠٫٠٥٥  ٣٫٣٤٢  ١٫٨٣٤٫٦٨٤ ١٫٦٤٩٫٢٧١  ٧١٨  ٧١٨  ھامشكوك في تحصيل

  -     -     ٣٫٢٠٩٫٩٢١ ٣٫٣٦٤٫٧٥١  -    -     خسائر
  --------------------------- ---------------------------  ------------------------------ ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  ٢٠٫٠٥٥  ٣٫٣٤٢  ٧٫٢٨٥٫٣٥٥٦٫٩١٣٫٩٤٢  ٧١٨٧١٨  القيمة اإلجمالية 
              

  -     -     )٩٠٠٫٨٩٣( )١٫١٢٤٫٨٨٩(  -    -     فوائد معلقة
              

  )١٧٫٠٤٣(  -     )٣٫٣٥٢٫٠٨٣()٣٫١٢٢٫٧٧٠( )٧١٨()٧١٨(  مخصص محدد النخفاض القيمة
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  ٣٫٠١٢  ٣٫٣٤٢  ٢٫٦٦٠٫٩٦٦ ٣٫٠٣٧٫٦٩٦  -     -    الدفتريةالقيم 
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

              متأخرة السداد ولم
            تخضع النخفاض قيمھا  
              

              تشتمل المبالغ المتأخرة
              السداد على:    
ً يو ٣٠ من أقل   -     -     ٤٨٣٫٧٨٠ ١٥٣٫٤٣٦  -     -     ما
  -     -     ١٥١٫٣١٣٧٩٫٦٢٧  -    -    يوماً  ٦٠إلى  ٣١من 
  -     -     ٧٦٫٤٣٣ ١٧٧٫٤٤٨  -     -     يوماً  ٩٠إلى  ٦١من 

ً  ٩٠أكثر من    -     -     ١٫٦٤٧٫١٦٧ ١٫١٦١٫٧٦٦  -     -     يوما
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  -     -     ٢٫٢٨٧٫٠٠٧ ١٫٦٤٣٫٩٦٣  -     -     الدفتريةالقيمة 
  --------------------------- ---------------------------  ------------------------------ ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

         

              لم يتأخر سدادھا ولم 
  ٥٠٫٨٤٣٫٠٤٧  ٦٧٫٤٨٩٫٧٨٠  ١٨١٫٨٣٨٫٤٦٤  ١٩٣٫١٤٣٫٠٠٧  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  تخضغ النخفاض قيمھا  
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

            مخصص إجمالي
  -     -     )٢٫٩٧٤٫٩٤٣(  )٣٫٥٤٥٫٣١٤(  -     -     النخفاض القيمة   
  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -------------------------  -------------------------  
              
  --------------------------- ---------------------------  ------------------------------ ------------------------------  -----------------------------  -----------------------------  

  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤ ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١ ١١٫١٣٤٫٢٦٢  الدفتريةالقيم
  ===========  ===========  =============  =============  ============  ============  

  
  .ئتمانستثمارات في ادوات الحقوق الملكية والتي ال تحمل مخاطر اتتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة ا

  
مليون درھم  ١٫٣٠٢ بقيمة جدولتھا معاد قروض قيمتھا نخفاضال تخضع ولم سدادھا يتأخر لم التي القروض بند يتضمن

  .)درھم مليون ١٫٩٢٢: ٢٠١٣(
    



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣١
  

  

  (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 تتعرضاد ولم متأخرة السد

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  ،محتمل للتأكد من عدم تدھور جودة األصل. فيما يتعلق بھذه الفئة من الموجوداتھذا الضعف ال
  القيمة ذات الصلة غير مناسب في ظل الوضع الراھن. انخفاض

  

  قروض وفق شروط معاد جدولتھا 
ض المالي للمقترب تدھور المركز ببالقروض التي تم إعادة جدولتھا بس تتمثل القروض وفق شروط معاد جدولتھا

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

 يقوم البنك بأخذ تاريخ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة كموعد بداية فترة اإلثنى عشر شھراً. ية إعادة الجدولة.اتفاقمع بنود 
ثنى . خالل اإلانخفاض القيمةه قد ال يلزم مخصص خاص بفيما يتعلق بھذه الفئة من الموجودات، ترى المجموعة أن

  عشر شھراً األخيرة، قامت المجموعة بإعادة جدولة القروض التالية:
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٩٢٥٫٩١٤  ١٫٣٠١٫٧٨٧  القروض المعاد جدولتھا
  ==========  ==========  
  

  :السنة خالل جدولتھا المعاد القروض في الحركة يلي فيما
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  ٢٫٤٧٨٫٢٧٠  ١٫٩٢٥٫٩١٤  السنة بداية في الرصيد
       سدادھا خريتأ لم  إلى التصنيف ترقية

  )٢٫١٧٣٫٠٩٩(  )١٫٦٧٢٫٧٦١(  ولم تخضع النخفاض القيمة  خالل السنة   
 التصنيف إلى  خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية خفض

  أو متأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة خالل السنة   
  
)٣٫٩٤٦(  

  
)٩٢٫١٠٠(  

  ١٫٧١٢٫٨٤٣  ١٫٠٥٢٫٥٨٠  السنة خالل اإلضافات
  --------------------------  --------------------------  

  ١٫٩٢٥٫٩١٤  ١٫٣٠١٫٧٨٧  السنة نھاية في الرصيد
  ============  ============  

  
  

  
   



  
 
  
  يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

٣٢
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  القيمة انخفاضمخصصات 
رھا والذي يمثل تقدي بالتكلفة المطفأة سجلةلملموجودات الالقيمة  انخفاضمخصص لخسائر  برصدتقوم المجموعة 

. تتمثل المكونات الرئيسية لھذا المخصص بعناصر الخسارة المحددة المتعلقة للخسائر المتكبدة في محفظة القروض
ستخدم ، تئرتقييم المخصص الجماعي للخسا عندخسائر. لبالتعرضات الھامة بصورة فردية والمخصص الجماعي ل

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

ير ھذه السمات إلى قدرة المدين على شابھة، وتشتمتجانسة من الموجودات ذات سمات مخاطر إئتمانية م اتمجموع
دفع المبالغ المستحقة حسب شروط العقد على أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تأخذ بعين اإلعتبار 

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

  التاريخية للموجودات ذات سمات مخاطرة إئتمانية مشابھة للموجودات ضمن المجموعة.
  

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

يض معروفة بالنسبة للتدفقات النقدية لألطراف المقابلة أو تخف صعوباتكتأخرموعد تسديد الدفعات األصلية أو الفوائد و
  وط األصلية للدفعات التعاقدية.التصنيف االئتماني أو عدم إمكانية اإللتزام بالشر

 

  سياسة الشطب
ن أرى القيمة 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.

  

  ضمانات ال
 اتفي شكل رھونات على الممتلكالعكسية عقود إعادة الشراء و تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل القروض والسلفيات

البنوك المحلية و الحكوماتتقبل المجموعة الضمانات المقدمة من . ودائع نقدية وخطابات الضمانوخرى أضمانات و
عتماد ايتم  المحلية أو متعددة الجنسيات ومن األفراد ذوي الثراء والدولية ذات السمعة الجيدة ومن المؤسسات الكبرى

على القيمة السوقية للضمانات عند  ايتم تطبيقھو العربية المتحدة ماراتمن قبل مصرف اإل االقتطاعات المحددة
الحتفاظ ا ، ولم يتمالمالية والمؤسساتالمصارف  لدى. ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل األرصدة احتساب المخصصات

  .٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بھذه الضمانات في 
  

  ):سالميلضمانات المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفيات غير العاملة (بما في ذلك التمويل اإلافيما يلي تقدير لقيمة 
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  

      الضمانات قيمة تغطية نسبة

٣٫٤٤٧٫٦٢١  ٢٫٩٩٦٫٣٨٨  ٪٥٠ - ٠  
١٫٤٦٩٫٣٦٦  ١٫٥٨٥٫٠٤٤  ٪١٠٠ - ٥٠  
  ١٫٩٩٦٫٩٥٥  ٢٫٧٠٣٫٩٢٣  ٪١٠٠ من أكثر

  ----------------------  ----------------------  
  ٦٫٩١٣٫٩٤٢  ٧٫٢٨٥٫٣٥٥  العاملة غير القروض إجمالي

  ===========  ===========  
مقابل  كضماناتالمحتجزة  من الضمانات ھام غيرقامت المجموعة باستعادة جزء  ٢٠١٣ سنةو ٢٠١٤خالل سنة 

  القروض والسلفيات.
  

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

  



  
 
  

  ات حول البيانات المالية الموحدةايضاح

٣٣
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

   التركزات حسب القطاع الصناعي
  

  

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

  ٢٠١٣   ٢٠١٤    ٢٠١٣   ٢٠١٤    ٢٠١٣   ٢٠١٤   ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

                  التركزات حسب القطاع الصناعي

  ١٩٥٫٠٩٨  ٢٤٣٫٨٧٨  -     -     -     -     ١٤٩٫٦٣٣  ١٧٧٫٦٩٠  لزراعة ا
  ٤٫٨٩٢٫٩٧٣  ٣٫٦٩٥٫٣٢٦  -     -     ٧٫١٩٨٫٤٩٩  ١١٫٤٥٣٫٠٩٣  ٢٣٫١٥٢٫٧٦٠  ١٦٫٤٥٨٫٥١٥  الطاقة

  ٢٫٦٥٥٫٩٤٨  ٣٫٦٩١٫١٢٧  -    -   ٢٦٩٫٤٦٢ ٢٩٦٫٩٩٤ ١٢٫٤٧١٫٦٢٧ ١٤٫٠٠٨٫٨٩٢ الصناعة
  ٢٫٨٠٣٫٣٦٣  ١٫٨٥٤٫٤٥٤  -     -     ٤٤٨٫٢٩٥  ٤٤٧٫٧٣٦  ٨٫٩٤٤٫٥٦٠  ١٠٫١٨٥٫٢٨٥  اإلنشاءات
  ٣٫٨٩٨٫٤٥٠  ٤٫٧٤٠٫٨٨٥  -     -     ١٠٤٫٧٢٤  ١١٫٤٢٥  ٣٢٫٥٣٢٫٦٥٦  ٣٥٫٢٩١٫١٩٧  العقارات
  ٨٩١٫٠٠٤  ١٫٣٢٢٫٣٦١  -     -     ٦٫٨٧٤  ٥٫٩٢٥  ٤٫٩٠٦٫١٠٦  ٩٫٠٧٨٫٤٥٣  التجارة

  ٢٫٥٠٨٫٩٢٦  ١٫١٧٦٫٤٥١  -     -     ٩١٩٫٥٢٤  ٢٫٧٣٣٫٩٢٩  ٩٫١٧١٫٩٨٥  ١٥٫٦٧٧٫٦١٨  المواصالت
  ٣٦٠٫٤٩٩  ٨٤٫٤٧٨  ١٦٫٧٥٣٫١٨٥  ١٥٫٠٩٧٫٨١٨  ١٧٫٨٦٢٫٢٤٨  ٢٦٫٢٩٢٫٥٨٢  ٢٩٫٤٦٩٫٧٩٢  ٢٤٫١٠٨٫٧٣٩  المصارف

  ٨٤٥٫٣٧٤  ٢٫٤٤٩٫٣٩٥  ٢٫١٧٩٫٠١٤  ٧٤٦٫٥٥٩  ٨٫٠٨٩٫٣١٨  ١١٫٨٩٨٫٩٧٦  ١٢٫٩٣٨٫١٨٣  ١٤٫٤٥٤٫٥٦٤  المؤسسات المالية األخرى
  ٣٨٧٫٨٥٥  ٢٫٣٣٦٫٠٠٢  -     -      ٧٢١٫٦٦٦  ٦٧٫٩١٠  ٥٫٨٢٨٫٧٦٤  ٦٫٨٧٥٫١٦٣  الخدمات
  ٤٫٣١١٫٤٦١  ١٧٫٢٠٠  -     -     ١٧٫٤٢٤٫١١٧  ٢٧٫٦٣٢٫٦٣٢  ٢٢٫٨٩١٫٩٠١  ٢٣٫٤٣٥٫٢١٤  الحكومة

  -     -     -     -     ٤٦٤٫٢٦٨  ٢٫٠٧٧٫٥٨٢  -     -     مؤسسات دولية كبرى
  ٢٨١٫٠٥٣  ١٥٢٫٤٢٧  -     -     -     -     ١٨٫٠٤٧٫٧١٧  ٢٢٫٨٢٢٫٤٢٥  قروض شخصية لالستھالك

  ٩١٫٤٥٢  ١٦٦٫٦٢١  -     -     -     -     ١٠٫٥٠٩٫٦٧٥  ٩٫٤٠٢٫٢٥٨  خرىأقروض شخصية 
  ٥١٣٫٠٢١  ١٦٩٫٤٥٩  -     -     -     -     ٢٤٫٠٥٤  ٩٦٫٣١٢  أخرى

  ------------------------------  ------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  ١٨٫٩٣٢٫١٩٩  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  ٥٣٫٥٠٨٫٩٩٥  ٨٢٫٩١٨٫٧٨٤  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  
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  تشتمل االستثمارات على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات لغير غرض المتاجرة.
  في حال تعلق أي من ھذه المبالغ.لمخصصات أو الفائدة بالنسبة ليتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلھا 

   



  
 
  

  ات حول البيانات المالية الموحدةايضاح

٣٤
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  )أ(
  

  :المنطقةالتركزات حسب 
  

  اإلجمالي  أخرى  أسيا  ناتياألمريك  الدول العربية  أوروبا اإلمارات العربية المتحدة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

                ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

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

  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  عقود إعادة شراء عكسية
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  ٢٤٫٢٥٧  ١٧٫١٤٧  ٦١٫٦٥٤  ١٫٠٣٧٫٨٠٠  ٣٫٩٤٩٫٣٢٤  ٢٫٣٣٢٫٦٤٦  األدوات المالية المشتقة
  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ١٫٣٥٦٫٤٠٦  ١٧٫١٢٣٫٥٦٥ ١٠٫٩٧٨٫٦٤٤  ١٧٫٤٧٨٫٧٩٥  ٣٧٫٥٤٥٫٠٨٣  ١١٧٫٥٨٩٫٨٣٢  القروض والسلفيات

  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٣٥٩٫٣٤٩  ٨٫٥٠٩٫٦١٩ ١٤٫٤٧٥٫٧٣٦  ١٢٫٥٠٤٫٩٨٣  ١٤٫٤٨٢٫٨٥٧  ١٧٫١٦٠٫٥٧٨  استثمارات لغير غرض المتاجرة
  ------------------------------  ---------------------------  ----------------------------  -------------------------- --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٣٧٤٫٨٤٤٫٩١٧  ٢٫٧٢٢٫٣٨٤  ٢٧٫٩١٣٫٦١٦ ٤٨٫٣٠١٫٦٠٥  ٥٢٫١١٩٫٨٥٦  ٧٢٫٧٣٣٫١٤٣  ١٧١٫٠٥٤٫٣١٣  
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                ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

  ٣٥٫٠٦١٫٠٥٤  -  ٨٥٫٩٣٦  ١٥٫٥١١٫٦٨٨ ٣٫٢٥٥٫٤٠٥ ٤٠٣٫٢٤٩  ١٥٫٨٠٤٫٧٧٦ النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
  ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  -  ٢٢٫٥٧٦  ٤٩٤٫٩٢٤  ٤٣٦٫٣٤٠  ٢٧٠٫٣١٩  ١٫٤٢١٫٧٣٤ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  ٢٤٫٨٥٩  ١٫٠٠٥٫٤٩٥  ١٫٣٩٦٫٢٧١  ٣٫٢٥٨٫٥١٦  ٨٫٦٩١٫٥٦٥  ٥٫٧٢٣٫٦٦٥  سسات الماليةالمصارف والمؤ لدىأرصدة 
  ١٨٫٩٣٢٫١٩٩  -  ٣٦٩٫٠٠٧  ٢٢٤٫٠٣٨  ١٢٫١٢٣٫٨٥٦  ٥٫٠٦٣٫٩٣٧  ١٫١٥١٫٣٦١  عقود إعادة شراء عكسية
  ٦٫١٤٦٫٠٠٦  ٦٦٫٠١٣  ٢٣٫٤٥٩  ٢١٩٫٥٨٣  ٤٢٢٫٨٥٢  ٣٫٨٩٣٫٣١٩  ١٫٥٢٠٫٧٨٠  األدوات المالية المشتقة

  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ١١٧٫٨٩٢  ١٢٫٥٣٤٫٧٨٤  ٥٫٢٢٦٫٤١٥  ١٤٫٠٤٩٫٥٦٢  ٣٩٫٤٤٤٫٦٦٤  ١١٩٫٦٦٦٫٠٩٦  والسلفيات القروض
  ٥٠٫٨٦٣٫١٠٢  ١٫٠٢٦٫٣٩٥  ٢٫٤٨١٫٩٩٧  ١٫٠٦١٫٧٦٣  ١٤٫٦٦٣٫١٧٢  ١٢٫٥٦٨٫٠٥١  ١٩٫٠٦١٫٧٢٤  استثمارات لغير غرض المتاجرة
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  ٣٢٤٫٧٨٨٫٠٣٨  ١٫٢٣٥٫١٥٩  ١٦٫٥٢٣٫٢٥٤  ٢٤٫١٣٤٫٦٨٢  ٤٨٫٢٠٩٫٧٠٣  ٧٠٫٣٣٥٫١٠٤  ١٦٤٫٣٥٠٫١٣٦  
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  . بالنسبة للتركيز حسب المنطقة لجميع األماكن األخرى يتم قياسه بناًء على حالة منطقة إقامة المقترض.وفقاً لموقع الجھة المصدرة لألوراق الماليةيتم قياس التركيز حسب المنطقة لالستثمارات 

   .المبالغ ھذه من أي تعلق حال في الفائدة أو للمخصصات بالنسبة تعديلھا يتم ولم اإلجمالي أساس على أعاله المبالغ عرض يتم



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٥
  

  
  (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                

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣ ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف  
          
  ٦٫٥٠٢  ٤٣٫٦٤٥ ٥٫٣٣٨٫٠٥٢ ١٦٫٨٨٢٫٩٥٣  أأأ
  ١٫٠٧٥٫٥٣٥  ١١٫٠٦٧٫٤٧٠  ٣٦٫٧٤٣٫٦٥٥  ٤١٫٢٠٦٫٧٨٣  أ إلى أأ
  ٣١٢٫١٢٣  ٢٫٢٠٢٫٩١٠  ٥٫٣٤٩٫٠٢٧  ٦٫٦٦٩٫٨١٩  ب إلى ب ب ب
  ١٫٢٥١٫٧٣٣  ٢٫١١١٫٦٣٧  ٣٫٤٣٢٫٣٦٨  ٢٫٧٣٣٫٥٦٧  مصنفة يرغ
  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ٥٠٫٨٦٣٫١٠٢  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  
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. 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 رض المتاجرةلغير غ االسثماراتو المتداولة المالية األوراق تصنيف

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

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  درھم ألف درھمألف  
          

  ٣٦٦٫٤٤٢  ١٫٣٧٧٫٤١٥  ١٧٫٠٥٧٫٦٧٥  ٢٦٫٢٥٥٫٢١٧  القطاع الحكومي
  ٦٫٥٠٢  ١٫٨٤٠٫٥١٠  ٤٥٧٫٧٦٦  ٢٣٧٫٠٧٣  مؤسسات دولية كبرى

  ٨١٤٫٦٩٢  ٢٫٠١٥٫١١٢  ١٤٫٢٧٠٫١٦٦  ١٨٫٨٣٣٫١٠٢  القطاع العام
  ٤٢٣٫٥٣٣  ٧٫٩٨٨٫٩٩٧  ١٧٫٤٣٨٫٧١٥  ١٨٫٣٠٣٫٥٨٥  القطاع المصرفي

  ١٫٠٣٤٫٧٢٤  ٢٫٢٠٣٫٦٢٨  ١٫٦٣٨٫٧٨٠  ٣٫٨٦٤٫١٤٥  قطاع الشركات/ الخاص
  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ٥٠٫٨٦٣٫١٠٢  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  
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  مخاطر التسوية 

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

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

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

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

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



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٦
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  السيولةمخاطر   )ب(

  
تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات بما في ذلك األدوات المشتقة واالرتباطات 

ترتب ما يم، والتي ال تتوافق من حيث العملة والحجم وفترات االستحقاق غير المدرجة في بيان المركز المالياألخرى 
  .اليف أخرىتك ةأو أي أعلىالتي ال يمكن القيام به دون تكبد تكاليف عليه الحاجة إلى توفير تمويل و

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

  قدرة المجموعة على الوفاء بھذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.
  

  إدراة مخاطر السيولة
لتأكد من أن المجموعة لديھا القدرة لعند مستوى معين وذلك  السيولة امت المجموعة بتحديد مدى قابلية تحمل مخاطرق

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

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

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

تزم وعة تلمھذه الحدود على مستوى المؤسسة لضمان أن المج وتم تعميمتم 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  يسمقاي منمستويات   ١٠تم تحديد 
بازل  عدةقاالعربية المتحدة المركزي باإلضافة إلى نسب السيولة المدرجة في  ماراتلمصرف اإل التنظيميةالمتطلبات 

)٣.( 
 

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

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

  .السابقة لدى المجموعة
  
  
  
  



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٧
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السيولة  )ب(
  

  كما يلي: ٢٠١٤ديسمبر ٣١ة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في كانت قائم

  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  مألف درھ  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 األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
  -     -        -  -     ٦٥٨٫٧٩٨  ١٠٫٤٧٥٫٤٦٤  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  مؤسسات الماليةالمصارف وال 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 مشتقةماليةأدوات

  -     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  
  ===============  ===============  ==============  ==============  ==============  ==============  =============  

           المطلوبات وحقوق الملكية
  -     -     -     ١٨٫٣٥١  ٧٩٦٫٠٢٨  ٣٥٫٨٦٥٫١٢٥  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

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

  -     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  رىأخمطلوبات 

  -     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  
  ===============  ===============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

  -     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 

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



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٨
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السيولة  )ب(
  

  كما يلي: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في 

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

           الموجــودات
  -     -     -     ٢٣٨  ٦٫١٨٩٫٣٧٠  ٢٨٫٨٧١٫٤٤٦  ٣٥٫٠٦١٫٠٥٤  صده لدى المصارف المركزيةأرنقد و

  -     ١٫٦٣٩٫١٦٤  ٢٧٥٫٠٤٠  ٥٠٢٫٤٢٩  ٢٢٩٫٢٦٠  -     ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  و الخسائراألرباح أ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
  -     -     -     -     ٤٫٩٩٩٫٣٥٩  ١٥٫١٠١٫٠١٢  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 

  -     -     -     ١٦٩٫٧٨١  ٢٫٢٥٥٫٨٠١  ١٦٫٥٠٦٫٦١٧  ١٨٫٩٣٢٫١٩٩  عقود إعادة شراء عكسية
  -     ٢٫٤١٠٫٨٧١  ١٫٠٩٦٫١٤٥ ١٫٠٤٦٫٠٨٣ ٥٤٢٫٩٦٣ ١،٠٤٩،٩٤٤  ٦٫١٤٦٫٠٠٦ مشتقةماليةأدوات

  -     ٥٨٫٤٣٢٫٩٩٢  ٣٠،٤٧٢،٢١٣  ٢٠،٢٠٤،٥٠٠  ٢٥،٨٣١٫٥٩١  ٤٨٫٨٧٠،١٩٨  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  قروض وسلفيات
  -     ٢٦٫٠٧٦٫٦٥٣  ٥٫٤٩٧٫٢٢٢  ٣٫٥٠٣٫٦٣٨  ١١٫١٦٦٫٠٨١  ٤٫٦٠٢٫٤٦٥  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  استثمارات لغير غرض المتاجرة

  -     -     -    -   ١٫٢٢٧٫٤٢٧ ٣٫٦٨٢٫٢٨٥  ٤٫٩٠٩٫٧١٢ موجودات أخرى
  ١٣٥٫٢٦٠  -     -     -     -     -    ١٣٥٫٢٦٠  استثمارية عقارات
  ٢٫٤٧٣٫٦٠٨  -     -     -     -     -     ٢٫٤٧٣٫٦٠٨  ومعدات ممتلكات

 -------------------------------------------  ------------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------  ----------------------------------------  -------------------------------------  
 ٢٫٦٠٨٫٨٦٨  ٨٨٫٥٥٩٫٦٨٠  ٣٧٫٣٤٠٫٦٢٠ ٢٥٫٤٢٦٫٦٦٩ ٥٢٫٤٤١٫٨٥٢ ١١٨٫٦٨٣٫٩٦٧  ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦  
  ===============  ===============  ==============  ==============  ==============  ==============  =============  

           المطلوبات وحقوق الملكية
  -     -     -     -     ١٫٦٤٨٫٤٠٤  ٣٤٫١١١٫٩٧٨  ٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

 -    -    -    -    -    ١٫٣٥٢٫١٢١ ١٫٣٥٢٫١٢١  عقود إعادة الشراء 
  -     -     -     -     ٦٣٢٫٨٤٥  ٦٫١١٩٫١٧٠  ٦٫٧٥٢٫٠١٥  أوراق يورو تجارية

  -     ٣٫٨٨٦٫٦٨٨  ١٫٠١٠٫٥٥٤  ٧٣٤٫٨٥٩  ٦٦٣٫٦١٥  ١٫١٥٨٫٣٠٠  ٧٫٤٥٤٫٠١٦  مشتقة اليةم أدوات
  -     ١٦٩٫٦٣٣  ٧٦٠٫٩٧٦  ١٫٨٣٤٫١١١  ١٥٫٦٢١٫٨٥٧  ١٩٢٫٧١٠٫٦٤٥  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ودائع العمالء

  -     ٤٫٥١٧٫٨٩٧  ٥٫٨٥٧٫٢٨٤  ٤٫٨٣٤٫٢٩٩  ٣٫٤٨٠٫٦٨٨  -     ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  جلأل قروض
  -     -     -     -     ١٫٩٤١٫٢١٦  ٥٫٨٣٠٫٨٠٢  ٧٫٧٧٢٫٠١٨  مطلوبات اخرى
  -     ٤٧٧٫٣٨٨  -     ١٫٠٣٤٫٩٣٥  -     -     ١٫٥١٢٫٣٢٣  سندات ثانوية
  ٣٤٫٦٧١٫٣٩١  -     -     -     -     -     ٣٤٫٦٧١٫٣٩١  حقوق الملكية

  --------------------------------------------  --------------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  ----------------------------------------  
 ٣٤٫٦٧١٫٣٩١  ٩٫٠٥١٫٦٠٦  ٧٫٦٢٨٫٨١٤ ٨،٤٣٨،٢٠٤ ٢٣،٩٨٨٫٦٢٥ ٢٤١٫٢٨٣٫٠١٦  ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦  
  ===============  ===============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

  -     ١١٫٤٦٤٫٢٨٤  ٣٫٤٤٠٫٠٨٧  ٢٫٨٣٥٫٧٧١  ٣٫٦٥٥٫٩٠٤  ٣٫٢٤٠٫٤٣١  ٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧  مسحوبة غير ائتمانية تسھيالتالتزامات تقديم 
  -     -     ٥١٢٫٨٠٦  ٣٫٨٢٢٫٨٥٧  ٤٤٠٫٧٦٠  ٩٫٠٩١  ٤٫٧٨٥٫٥١٤  ضمانات مالية 
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٩
  

 

  (تابع) 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  ثالث سنواتمن   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
           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  ودائع العمالء
  ٢٫٤١٨٫٦٦٤  ٧٫٢٩٥٫٩٧٧  ٣٫٨٨٩٫١٤٨  ٧٦٧٫٨٤٦  ٢٫٩٧١٫٠٩٩  ١٧٫٣٤٢٫٧٣٤  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  جلأل قروض

  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 

  ===============  ===============  ===============  ==============  =============  =============  =============  
           ٢٠١٣ديسمبر٣١فيكما

  -     -     -     ١٫٦٥٥٫٩٨١  ٣٤٫١٢٣٫٥٢٢ ٣٥٫٧٧٩٫٥٠٣  ٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
 -     -     -     -     ١٫٣٥٢٫٤٤٤  ١٫٣٥٢٫٤٤٤  ١٫٣٥٢٫١٢١  عقود إعادة الشراء 

  -     -     -     ٦٣٣٫٥٠١  ٦٫١٢١٫٤١٦  ٦٫٧٥٤٫٩١٧  ٦٫٧٥٢٫٠١٥  يورو تجارية أوراق
  ٢٣٦٫٨٦٢  ٩٢١٫٩٢١  ١٫٩١٦٫٦٩٩  ١٦٫٠٢٤٫٠٥٦  ١٩٢٫٩٩٨٫٥٧٣  ٢١٢٫٠٩٨٫١١١  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ودائع العمالء

  ٥٫٥٩٣٫٢٠٧  ٦٫٤٧١٫٢١٣  ٤٫٠٦٣٫٤٢٣  ٣٫٨٠٢٫٥٧٤  ٢٥٩٫١٠٣  ٢٠٫١٨٩٫٥٢٠  ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  جلألروض ق
  ٧٩٩٫٧٠٨  ٥٢٫٩٩٧  ١٫١١١٫٥٠٥  ٣٤٫٧٦٣  ٢٫٧٦١  ٢٫٠٠١٫٧٣٤  ١٫٥١٢٫٣٢٣  سندات ثانوية

  -------------------------------------------  ------------------------------------------  ------------------------------------------  ---------------------------------------  ---------------------------------------  ---------------------------------------  ---------------------------------------  
  ٦٫٦٢٩٫٧٧٧  ٧٫٤٤٦٫١٣١  ٧٫٠٩١٫٦٢٧ ٢٢٫١٥٠٫٨٧٥ ٢٣٤٫٨٥٧٫٨١٩ ٢٧٨٫١٧٦٫٢٢٩  ٢٧٥٫١٦٤٫٢٣١  
  ===============  ===============  ===============  ==============  ==============  =============  =============  

  ٢٣٤٫٩٥٨  -     ٢٦٥٫٨١١  ١٫٢٣٢٫٣٧٤  ٢٢٫٩٠٣٫٣٣٤  ٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧  ٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧  مسحوبة غير ائتمانية تسھيالتالتزامات تقديم 
  -     -     -     -     ٤٫٧٨٥٫٥١٤  ٤٫٧٨٥٫٥١٤  ٤٫٧٨٥٫٥١٤  ضمانات مالية 

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



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٠
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  مخاطر السوق  )ج(
  

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

  أسعار السلع.و السوقية
  

  إدارة مخاطر السوق
المالية  تحتفظ ادارة األسواقتقوم المجموعة بتقسيم تعرضاتھا لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية والغير تجارية. 

  ى أساس القيم العادلة.باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم إدارتھا علبالمحافظ التجارية 
  

ل كلإن كافة الصالحيات الخاصة بمخاطر السوق ممنوحة للجنة إدارة المخاطر بالمجموعة، والتي تقوم بوضع حدود 
. تتحمل مجموعة إدارة المخاطر مسؤولية وضع السياسات المحددةخاطر بصورة جماعية وللمحافظ نوع من أنواع الم

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

  المحافظ التجارية –التعرض لمخاطر السوق 
  

تعد القيمة المعرضة للمخاطر ھي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بالمحافظ 
 .عادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات التجاريةبالقيمة ال اتستثماراالفي المتمثلة  التجارية لدى المجموعة

تتمثل القيمة المعرضة للمخاطر بالخسائر المقدرة التي سوف تتعرض لھا المحفظة على مدى فترة زمنية (فترة 
االحتفاظ) نتيجة لحركة السوق العكسية وباحتمالية محددة (مستوى الثقة). يقوم أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر 

أن فترة االحتفاظ يوماً واحداً. من خالل استخدام  افتراضوب ٪٩٩تخدام المحاكاة التاريخية على أساس مستوى ثقة باس
استحضار ببيانات السوق من السنتين السابقتين والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة، يقوم األسلوب 

  .معدالت السوق تغيرات فيالمقبولة حسب المستقبلية السيناريوھات عدد من ال
  

تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وھامش 
موافقة لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة. و االئتمان. يخضع الھيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراجعة 

  ظ التجارية.ويتم وضع ھذه الحدود للمحاف
  

قصى ومن ثم فھي ال تمثل تقديراً للحد األالفعلية، رضة للمخاطر حسب المالحظات التاريخية عيتم التعامل مع القيمة الم
 ةالتي قد تتعرض لھا المجموعة في ظروف السوق الحرجة. ونتيجة لھذه القيود، تعد القيمة المعرض من الخسائر
 لمحتملةا التركيز مخاطر تناول حدود ذلك في بما ،المراكز والحساسيةكل حدود تكميلية إلى جانب ھيا ضافةللمخاطر إ

 لإلجراءات األعمال مستوى علىو بالمجموعة التجاري النشاط يخضع ذلك على عالوة. تجارية محفظة كل في
  .دارةاإل لقب من إجراءات اتخاذ تستدعي والتي للخسائر األقصى الحد في تتمثل والتي اإلدارةمن قبل  الموضوعة

  

لم تقم المجموعة بتقييم التعرض للمخاطر لفترة المقارنة وبالتالي لم تقم بعرضھا ، ةعمليالتطبيق النظراً لعدم إمكانية 
  في ھذه البيانات المالية الموحدة.

  

  :٢٠١٤ ديسمبر ٣١فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر في 
  

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

 للمخاطر المعرضة القيمة
  السجل التجاري –

  
٨٫٣١٥  

  
١٢٫١١٥  

  
٥٫٣٣٢  

  
٢٥٫١٢٣  

  ٧٫١٧٤  ٢٤٧  ٢٫٣٨٨  ١٫٨٠٩  األجنبية العمالت صرف
  ١٨٫٨٥٦  ٤٫٦٥٦  ٩٫٧٤٩  ٧٫٥٦٠  الفائدة معدل

  ١٤٫٧١٩  ١٫٤٣٠  ٥٫٣٤٦  ٤٫١٩١  االئتمان
  ١٥٫٦٢٦  ١٫٠٠٠  ٥٫٣٦٨  ٥٫٢٤٤  التنويع امتيازات

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

القيمة المعرضة للمخاطر في الوقت الحالي. كما أنھا تخضع  نموذجلم يتم استخدام مخاطر السلع وحقوق الملكية في 
  منتظمة. لمراقبة مجموعة المخاطر بصورة

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤١
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

  المحافظ المصرفية –التعرض لمخاطر السوق 
  

إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ المصرفية التي تتألف من استثمارات غير تجارية، وعقود إعادة شراء عكسية 
أدوات تحوط، ينشأ بصورة رئيسية من محافظ االستثمارات وفجوات وبعض األدوات المشتقة التي تم تحديدھا على أنھا 

  معدالت الفائدة في السجل المصرفي ومراكز العمالت األجنبية لدى المجموعة بصورة عامة.
  

لدى  ستثماراالتعد القيمة المعرضة للمخاطر ھي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر 
مخاطر ھو نفس األسلوب المستخدم للمحافظ التجارية. تقوم المجموعة لإن أسلوب القيمة المعرضة ل. المجموعة

بشكل عام بما في ذلك صرف العمالت األجنبية  ستثمارباستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراقبة مخاطر اال
عرضة للمخاطر لمراجعة موافقة لجنة إدارة يخضع الھيكل العام لحدود القيمة المومعدل الفائدة وھامش االئتمان. 

  .يةستثمارااللمحافظ مختلف االمخاطر بالمجموعة. ويتم وضع ھذه الحدود ل
  

  :٢٠١٤ ديسمبر ٣١فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر في 
  

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

للمخاطر القيمة المعرضة 
  المصرفي السجل –

  
٨١٫٩٤٣  

  
٨٩٫٧٣٦  

  
٧٢٫٩٥٨  

  
١١٧٫٤٣٥  

  ٦٫٩٥٣  ١٫٠٥٨  ٢٫٨١٢  ١٫٤٥٥  صرف العمالت األجنبية
  ٤١٫٨٥٣  ١٠٫٨٩٦  ١٨٫٥٤٠  ٢٧٫٧٧٩  معدل الفائدة

  ١١٨٫٠٠٤  ٧٩٫٩٩٨  ٩٣٫٦٣٩  ٨٢٫٠١٢  االئتمان
  ٤٩٫٣٧٥  ١٨٫٩٩٥  ٢٥٫٢٥٦  ٢٩٫٣٠٣  امتيازات التنويع

  

  دةمخاطر أسعار الفائ
تنشأ مخاطر اسعار الفائدة من األدوات المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار 

تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بصورة رئيسية من . الفائدة على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة
 الكلي المركزتتم إدارة  ية إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات.خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة عمل

العام الذي ينشأ من األدوات المالية التي تحمل فائدة.  المركزلمخاطر أسعار الفائدة باستخدام أدوات اشتقاقية إلدارة 
  .٣٩إن استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح 

  

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

  

يتم تقييم مخاطر الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل وقوعه في التغيرات في معدالت الفائدة. 
وتقوم بتقييم  )أساس نقطة ٥٠: ٢٠١٣(أساس  نقطة ٥٠ بمقدارة يكون تفترض المجموعة أن التغير في معدل الفائد

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

  الملكية حقوق  صافي أرباح السنة  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤  ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  درھم  ألف  ألف درھم  درھم  ألف  ألف درھم  

  ٨٩٫٠٧١  ٧٩٫٤٣٤  ١٨٤٫١٢٥  ٢١٥٫٧٦٢  اإليرادات في التغير
  ============== ============== ============== ==============  

  

 إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة ألغراض توضيحية فقط وتستخدم نماذج مبسطة مبنية على أساس
فائدة ل تخضعومطلوبات  مليون درھم) ٢٥٨٫٤٩٩:  ٢٠١٣(مليون درھم  ٢٧٨٫٢٢٩فائدة بمبلغ ل تخضع موجودات

ر لتقييم التأثي ،سنة من أقل لفائدةلتسعير  إعادةذات و مليون درھم) ٢١٢٫٩٤٩: ٢٠١٣(مليون درھم  ٢٤٧٫٧٧٩بمبلغ 
حفظة وحساسية معدل الفائدة على المإن التأثير على حقوق الملكية يتضمن التأثير على صافي األرباح  على األرباح.
  ال تتضمن الحساسية أية إجراءات يمكن أن تتخذھا اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.المتاحة للبيع. 



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٢
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

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

  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  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  ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمار
  ٤٦١٫٤٢٠  -     -     -     ٦٥٩٫٥١٦  ١٠٫٠١٣٫٣٢٦  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 

  -     -     -     -     ١٫٣١٩٫٠٥٨  ١٤٫٥٢٥٫٣١٩  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  عقود إعادة شراء عكسيه
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -     -     -     -     -     ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  مشتقة 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  ات لغير غرض المتاجرةستثماراال

  ٦٫٣٧٠،٩٨١  -     -     -     -     -     ٦٫٣٧٠٫٩٨١  موجودات أخرى
  ١٧٧٫٥٣٣  -     -     -     -     -    ١٧٧٫٥٣٣  يةاستثمار 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 ودائع العمالء

  -     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    فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
  -     )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    متراكمةحساسية اسعار الفائدة ال

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



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٣
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

   : ٢٠١٣ديسمبر  ٣١وضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأ
  

  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  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

                الموجودات 
  ١٢٫٣٨٨٫٧٦٢  -     -     ٢٣٨  ٦٫١٨٩٫٣٧٠  ١٦٫٤٨٢٫٦٨٤  ٣٥٫٠٦١٫٠٥٤  نقد وارصدة لدى المصارف المركزية

  ٨٩٢٫٣١٦  ٦٩١٫٣١٣  ٢٦٧٫٦٨٧  ٤١٤٫٠٨٥  ٣١٧٫٧٩٠  ٦٢٫٧٠٢  ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١٫٦٥١٫٨١٧  -     -     -     ٨١٩٫٠٥٩  ١٧٫٦٢٩٫٤٩٥  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة 

  -     -     -     ١٦٩٫٧٨١  ٢٫٢٥٥٫٨٠١  ١٦٫٥٠٦٫٦١٧  ١٨٫٩٣٢٫١٩٩ عقود إعادة شراء عكسيه
  ٦٫١٤٦٫٠٠٦  -     -     -     -     -     ٦٫١٤٦٫٠٠٦  مشتقة مالية أدوات
  ٣١٢٫٦٧٣  ١٫٠١٦٫٨٧٨  ٢،٣٥٥،٨٥٥  ٩١٩،٢٥٧  ١٦،٩٩٧٫٦٢٢  ١٦٢٫٢٠٩٫٢٠٩  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  ض وسلفيات قرو

  ١٧١٫٣٤٧  ٢٥٫٠٥٤٫٤٥٩  ٤٫٦٧١٫٥٧٣  ١٫٩٢٠٫١٧٣  ٩٫٢١٠٫٣٦٩  ٩٫٨١٨٫١٣٨  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  االستثمارات لغير غرض المتاجرة
  ٤٫٩٠٩٫٧١٢  -     -     -     -     -     ٤٫٩٠٩٫٧١٢  موجودات أخرى

  ١٣٥٫٢٦٠  -     -     -     -     -    ١٣٥٫٢٦٠  ريةاستثما عقارات
  ٢٫٤٧٣٫٦٠٨  -     -     -     -     -     ٢٫٤٧٣٫٦٠٨  ممتلكات ومعدات

  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  ٢٩٫٠٨١٫٥٠١  ٢٦٫٧٦٢٫٦٥٠  ٧،٢٩٥،١١٥  ٣،٤٢٣،٥٣٤  ٣٥،٧٩٠،٠١١  ٢٢٢٫٧٠٨٫٨٤٥  ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦  
  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

               المطلوبات وحقوق الملكية
  ٢٫٣١١٫٢٠٩  -     -     -     ١٫٦٤٨٫٤٠٤  ٣١٫٨٠٠٫٧٦٩  ٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢  أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

 -     -     -     -     -     ١٫٣٥٢٫١٢١  ١٫٣٥٢٫١٢١  عقود إعادة الشراء 
  -     -     -     -     ٦٣٢٫٨٤٥  ٦٫١١٩٫١٧٠  ٦٫٧٥٢٫٠١٥  أوراق يورو تجارية

  ٧٫٤٥٤٫٠١٦  -     -     -     -     -    ٧٫٤٥٤٫٠١٦ مشتقة مالية أدوات
  ٤٢٫٥١٠٫٨٧١  ١٦٨٫٣٤٣  ٧٦٠٫٩٧٥  ٢٫٢٤٦٫٢٥١  ١٥٫٢٠٩٫٧١٩  ١٥٠٫٢٠١٫٠٦٣  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢ ودائع العمالء

  -     ٤٫٥١٧٫٨٩٧  ٥٫٨٥٧٫٢٨٤  ٣٫٣٦٥٫٠٩٩  ٣٫٤٨٠٫٦٨٨  ١٫٤٦٩٫٢٠٠  ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  ألجل قروض
  ٧٫٧٧٢٫٠١٨  -     -     -     -     -     ٧٫٧٧٢٫٠١٨  مطلوبات أخرى
  -     ٤٧٧٫٣٨٨  -     -     ١٫٠٣٤٫٩٣٥  -     ١٫٥١٢٫٣٢٣  سندات ثانوية
  ٣٤٫٦٧١٫٣٩١  -     -     -     -     -     ٣٤٫٦٧١٫٣٩١ حقوق الملكية

  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  ٩٤٫٧١٩٫٥٠٥  ٥٫١٦٣٫٦٢٨  ٦٫٦١٨٫٢٥٩  ٥٫٦١١٫٣٥٠  ٢٢٫٠٠٦٫٥٩١  ١٩٠٫٩٤٢٫٣٢٣  ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦  
  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

  )٦٥٫٦٣٨٫٠٠٤(  ٢١٫٥٩٩٫٠٢٢  ٦٧٦٫٨٥٦  )٢٫١٨٧٫٨١٦(  ١٣٫٧٨٣٫٤٢٠  ٣١٫٧٦٦٫٥٢٢    فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
  -     )١٧٫٥٥٨٫٣١٣(  ١٫١٥٦٫٥٠١  ١١٫٤٠٣٫١١٦  ١٫٠٢٦٫٨٠٨  ٣٫٩٧١٫٨٨٨   المالي فجوات في البنود خارج بيان المركز

    ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  )٦٥٫٦٣٨٫٠٠٤(  ٤٫٠٤٠٫٧٠٩  ١٫٨٣٣٫٣٥٧  ٩٫٢١٥٫٣٠٠  ١٤٫٨١٠٫٢٢٨  ٣٥٫٧٣٨٫٤١٠    اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة

    ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  
  -     ٦٥٫٦٣٨٫٠٠٤  ٦١٫٥٩٧٫٢٩٥  ٥٩٫٧٦٣٫٩٣٨  ٥٠٫٥٤٨٫٦٣٨  ٣٥٫٧٣٨٫٤١٠    حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

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



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٤
  

  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر السوق  )ج(
  

  األجنبيةمخاطر العمالت 
  

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ 
قام  ي. وقدماراتملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة ھي الدرھم اإلمن األدوات المالية المقومة بالعمالت األجنبية. إن الع

تم مراقبة التعرض للعمالت بشكل دقيق ي. مجلس االدارة بوضع الحدود لمخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة
بية العمالت األجنبلغت صافي مخاطر . ويتم استخدام استراتيجيات التحوط إلبقاء ھذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة

  ديسمبر: ٣١الرئيسية للمجموعة كما في 
  
  اإلجمالي  اإلجمالي  المركز  المركزصافي   
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  اآلجل  الفوري  
  مدين) / دائن(  مدين) / دائن(  مدين) / دائن(  مدين) / دائن(  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          العملة
  )٢٫٩١٧٫٢٥٩(  ١٠٫٠٢٠٫٢٣٧  )٧٫٨٥٢٫٧١٥(  ١٧٫٨٧٢٫٩٥٢  دوالر امريكي
  ١٨١٫٥٧٩  ٢١٢٫٤٣٤  )١٫٣٩٩٫٠٣٦(  ١٫٦١١٫٤٧٠  جنيه استرليني

  ٤٠٫٤٠٢  ١٨٩٫١٨١  )٧٫٢٦٧٫١٦٧(  ٧٫٤٥٦٫٣٤٨  يورو
  ٣٨٠٫٥١٢  )٥٢٦٫٢٥١(  )٢٥٥٫١٢٠(  )٢٧١٫١٣١(  دينار كويتي
  ٥١٥٫٢٣١  ٥٧٫٥٠٧  )١٫٢١٢٫٧٣٢(  ١٫٢٧٠٫٢٣٩  لایر عماني
  ١٫٢٢٨٫٥٧٤  )٢٫٣٢٧٫٥٩١(  )٢٫٣٦١٫٤٣١(  ٣٣٫٨٤٠  لایر سعودي
  )١٠٫٠٤٠(  ٤٠٫٤٤١  )٥٤٫٦٠٢(  ٩٥٫٠٤٣  ين ياباني

  )٩٫٧٠٥(  ٤٧٠٫٤٦٦  )٣٠٠٫٥٨٣(  ٧٧١٫٠٤٩  فرنك سويسري
  ١٫٧٩٥٫٨١٠  ١٫٣٦١٫٠٦٩  ١٫١٠٨٫٧٦٠  ٢٥٢٫٣٠٩  لایر قطري

  ٤٧٩٫٦٣٥  ٧٩٫٨٤٣  ٤٢٫١٧٨  ٣٧٫٦٦٥  دينار بحريني
  ٣٠٫٦١٢  ٣٧٥٫٨٧٧  ١٩٠٫٨٤٨  ١٨٥٫٠٢٩  جنيه مصري

  ٢٧٧٫٧٣٧  ٢٦٦٫٤٢٢  )٦٦٨٫٣٨٤(  ٩٣٤٫٨٠٦  ردنيدينار أ
  )٩٫٢١٥(  ١٣٣٫٤٥٦  ٣٦٥٫٥٧٥  )٢٣٢٫١١٩(  رانجيت مارليزي

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

أمام الدوالر األمريكي وبذلك تكون تعرضات  ودي واللایر القطريواللایر السع يماراتتم تثبيت سعر صرف الدرھم اإل
  محدودة لھذا التعرض. إن التعرضات لباقي العمالت األجنبية غير ھامة. تالعمالھذه مخاطر المجموعة ل

  
  مخاطـر أسعار األسھم

  
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من  .الملكيةحقوق  بأدواتات ستثمارتنشأ مخاطر أسعار األسھم عن تغير القيمة العادلة ال

  لجغرافي وتركزھا القطاعي.ات من حيث توزيعھا استثمارخالل تنويع اال
  

    



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٥
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  المخاطر التشغيلية  )د(

  
اإلخفاق في عدم مالئمة العمليات أو الموظفين أو األنظمة أو اتجة عن نمخاطر خسائر تعرف المخاطر التشغيلية بأنھا 

التكنولوجيا، بينما يستثنى من ذلك المخاطر غير ذلك من األحداث الخارجية، وتتضمن المخاطر القانونية والمتعلقة ب
  االستراتيجية واألخرى المتعلقة بالسمعة. 

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

لك أقسام المخاطر الضمنية وإدارة يدعم قطاعات أعمال المجموعة في ذرئيسية على عاتق قطاعات األعمال بالمجموعة. 
  إدارة مخاطر فعالة.المخاطر التشغيلية "كخط دفاع ثاني" لضمان وجود 

  
ج ھذه نتائوتتم مناقشة . عالوة على ذلك، تتم إجراء مراجعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة "كخط دفاع ثالث"

  ى لجنة التدقيق.ملخص إلتقديم مع  إدارة وحدة أعمال معنيةمع  ةالمراجع
  
وإجراءات تتعلق بتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة  سياسات من يتألفإطار مخاطر تشغيلية  بوضعقامت المجموعة  لقد

ع فئات م ترابطاألوضاع. ھذا ويقدم إطار المخاطر التشغيلية كذلك  تصحيحالمخاطر والتقرير بشأنھا ويھدف أيضاً إلى 
ً  ذلك كان حيثما الضمان،اطر عن طريق تخفيف المخ يتمالمخاطر األخرى.    .مناسبا

  
  :التالية الفئات إلى التشغيلية بالمخاطر ةتصنف األحداث المتعلق

  
 بھا أو أعمال احتيال من قبل الموظفين. مصرحغير  بأنشطةالقيام  مخاطر: الداخلي االحتيال 
 يخارج طرف قبل من النظام أمن خرق أو االحتيال مخاطر: الخارجي االحتيال. 
 المةوس صحة ومخاطر والتمييز واالختالف الموظفين عالقة في اإلخفاق مخاطر: الموظفين وسالمة العمل بيئة أمن 

 .المجموعة مستوى على الموظفين
 الطبيعية لكوارثل نتيجةالموجودات المادية: مخاطر تأثر المجموعة  تلف. 
 ةومسؤولي االستدامة حيث من العمالء مساعدة في خفاقاإل مخاطر: واألعمال والمنتجات بالعمالء المتعلقة الممارسات 

 .المعيبة والمنتجات االستشارية واألنشطة المالئمة غير األعمال وممارسات األمانة
 الةح في األنظمة بيانات واسترجاع األعمال استمرارالعمل وإخفاقات األنظمة: مخاطر عدم تخطيط واختبار  تعطيل 

 .الكوارث
 ائعينالبووثائق العمالء وإدارة  وبياناتإدارة العمليات: مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت والتسليم و التنفيذ 

  .بشأنھم والتقرير ومراقبتھم
  

مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة. يتم تفويض ھذه المسؤوليات  يتولى
المسؤولة عن اإلشراف على المخاطر  وھي مجموعة اإلدارة العليا المجموعة،ستھا من قبل لجنة مخاطر وممارإلى 

  التشغيلية.
  

  :يلي ما لضمان التشغيلية بالمخاطر يتعلق فيما المجموعة خاطرتكمن مسؤوليات لجنة م
  
 تطبيقه على واإلشراف للمجموعة التشغيلية المخاطر إدارة إطار اعتماد. 
 وفق ألحداثانطاق واسع من  اعتماد ً  التشغيلية المخاطر إدارة اعتماد لمصفوفة ا
 المجموعة مستوى على التشغيلية بالمخاطر المعنية والتوجيھات االستراتيجية اعتماد. 

  
  إدارة رأس المال  )ھـ(

  
إن المجموعة ملتزمة بمنھجية منضبطة ومتكاملة إلدارة رأس المال والتي تعد منھجية مركزية بالنسبة للطريقة التي 

المجموعة في إدارة المخاطر الرأسمالية. تتمثل المخاطر الرأسمالية بالمخاطر التي تنتج عن عدم توفر المصادر تسخدمھا 
الرأسمالية الكافية لدى المجموعة الالزمة للوفاء بالحد األدنى من المتطلبات التنظيمية في القطاعات التي تعمل بھا 

  ططھا االستراتيجية بنجاح. ، ولدعم تصنيفاتھا االئتمانية وتطبيق خالمجموعة
   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٦
  

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) إدارة رأس المال  )ھـ(
  

إن المبادئ والعناصر الرئيسية التي يتضمنھا إطار إدارة رأس المال للمجموعة موضحة في سياسة إدارة رأس المال. 
ً لتخفيف مخاطر المجموعة يتمثل جوھر ھذا اإلطار في تخفيف المخاطر الرأسمالية للمجموعة، وا لذي يعد بعداً ھاما

طريقة المعايير مثل تصنيفات االئتمان الخارجية المستھدفة ف تخفيف المخاطر الرأسمالية ببصورة عامة. يعر
ة رأس المال ومعدالت كفاية الشق األول من رأس المال ومعدل االقتراض. يوالموجودات المرجحة بالمخاطر وإجمالي كفا

من خالل إدارة مراكز الميزاينة العمومية  ومستويات استمرارية توفر رأسم المال الكافي لدى المجموعة ر يضمن اإلطا
ل ھذا وتشكالمخاطر ومتطلبات رأس المال بشكل فعال على مستوى المجموعة بالكامل وعلى مستويات قطاعات األعمال. 

جة ذات الصلة جزءاً ال يتجزأ من إطار إدارة رأس المال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية واختبار الظروف الحر
  للمجموعة.

  
تقوم لجنة إدراة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة باإلشراف التام على إدارة رأس المال واعتمادھا، بما في ذلك سياسة 

جنة الموجودات والمطلوبات إدارة رأس المال، والخطط الخاصة برأس المال وتقييم مدى كفاية رأس المال. أما بالنسبة لل
إدارة رأس  اتسياسوأنشطة و رأموبالمجموعة فإنھا تقدم علمية اإلشراف لإلدارة العليا، متضمنة على مراجعة ومناقشة 

يتطلب رأس المال دعم تنفيذ استراتيجيتنا على كل من مستوى المجموعة ، إلى جانب لجنة مخاطر المجموعة المال
م الخزينة بالمجموعة بإدارة االلتزام بأھداف إدارة رأسمال المجموعة، كما يقوم بمراجعة وقطاعات األعمال. يقوم قس

  المتوقع بصورة دورية، آخذاً في االعتبار البيئة التنظيمية واالقتصادية والتجارية.أو  موارد وطلب رأس المال الفعلي
  

من قبل مصرف  الموضوعة ٢الواردة في اتفاقية بازل  للتوجيھاتيتم احتساب قاعدة رأس المال النظامية للمجموعة وفقاً 
المركزي، والتي تتألف من الشق األول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال  دولة اإلمارات العربية المتحدة

 قخالل السنة، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتعديل توجيھاته بشأن احتساب مخاطر السو واالقتطاعات.
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١والمخاطر التشغيلية. وبالتالي، ازدادت موجودات المجموعة المرجحة بمخاطر للسنة المنتھية في 

  مليون درھم بالنسبة للمخاطر التشغيلية. ٥٫٢٧٠مليون درھم بالنسبة لمخاطر السوق ومبلغ  ٦٫٧٥٧بنحو 
  

بالكامل واالحتياطي العام والقانوني وأدوات مركبة للشق رأسمال األسھم المدفوع  علىيتألف الشق األول من رأس المال 
األول معتمدة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتضمن الشق األول من رأس المال على 

  :التعديالت الھامة التالية
  
 المتراكمة األجنبية العمالت تحويل احتياطيات 
 بھا المحتفظ الخاصة األسھم  
  

  ألف الشق الثاني من رأس المال بصورة رئيسية مما يلي:بينما يت
  
 من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان ٪١،٢٥ نسبته تبلغ ما إلى الجماعي القيمة انخفاض مخصص 
 تنظيمي لسقف تخضع مالية ألدوات التقييم واحتياطيات التحوط احتياطي 
 تتوافق مع الشروط التنظيمية،  ثانويةدين  سندات ً  لخمسا خالل في المساھمين من المال رأس نسبة تنظيماتل وفقا

 .االستحقاق إلى األخيرة سنوات
  
) وفقاً للتنظيمات. ٥٠:٥٠عدة رأس المال تم خصمھا من الشق األول والشق الثاني من رأس المال (قا من االقتطاعات إن

  تطاعات من الشق األول والشق الثاني من رأس المال مما يلي:االقتتألف 
  
 موحدة غير زميلة وشركات تابعة شركات في تثماراتاس 
 التنظيمي اإلطار في بھا معترف تصنيف جھة من ائتماني تصنيف بدون مالية أوراق في استثمارات.  
  

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٧
  

  
   (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  (تابع)إدارة رأس المال   )ھـ(

  
ة العربي ماراتعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلية لكفاية رأسمال المجموعة الموضونظاميتم تحليل المعدالت ال

على  شقينذلك في و ،)٪٨: ٢٠١٣( ٪٨ بةبنس منھا األول الشقأن يكون  على )٪١٢: ٢٠١٣( ٪١٢المتحدة بحد أدنى 
  النحو التالي:

  

  ٢ بازل  ٢بازل   
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم ألف درھم  

    األولرأسمال الشق 
  ٤٫٤٢٤٫٠٧٨  ٤٫٩٦٨٫٦٤٥  يالعاد الُمصدررأس المال 

  ٥٫٧٨٩٫٦٢٦  ٦٫٦١١٫٨١٢  األرباح المحتجزة
  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  ٤٫٧٣٦٫١١٢  االحتياطي القانوني والخاص

  ١٥٫٣١٠٫٢٢٦  ١٧٫٣٢٥٫٧٥٩  االحتياطي العام وبرنامج خيارات األسھم
  )٨٩٫٤١٣(  )١١٢٫١٤٣(  احتياطي تحويالت العمالت األجنبية

  ١٠٨٫٢٦٥  ١٠٨٫٢٦٥  لكيةبند حقوق الم –سندات قابلة للتحويل 
  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  حكومة أبوظبي –سندات الشق األول الرأسمالية 

      
  )٢٢٫٢٤٤(  )١٧٫٦٤٧(  اقتطاعات من رأسمال الشق األول

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٣٫٨٢٦٫٠٩٤  ٣٧٫٦٢٠٫٨٠٣  اإلجمالي

  --------------------------  --------------------------  
      الثانيرأس مال الشق 

  ٣٧٠٫٣٧٤  ١٤٦٫٢٢٠  احتياطي القيمة العادلة
  ٨٩١٫٣٦١  ٦٨٧٫٠٠٤  المطلوبات الثانوية المؤھلة

  ٢٫٢٣٦٫٣٢٦  ٢٫٥٨٢٫٦١٩  مخصص انخفاض القيمة الجماعي
      

  )٢٢٫٢٤٤(  )١٧٫٦٤٧(  اقتطاعات من رأسمال الشق الثاني
  --------------------------  --------------------------  

  ٣٫٤٧٥٫٨١٧  ٣٫٣٩٨٫١٩٦  اإلجمالي
  --------------------------  --------------------------  
      

  ٣٧٫٣٠١٫٩١١  ٤١٫٠١٨٫٩٩٩  ةإجمالي قاعدة رأس المال النظامي
  ============  ============  
      

      الموجودات ذات المخاطر المرجحة:
  ١٨١٫٦٩٦٫٣٩٦  ٢٠٩٫٦٦٥٫٢٧٢  ئتمانمخاطر اال

  ١٩٫٣٩٤٫٣٢٢  ٢٣٫٦١١٫٢٨١  مخاطر السوق
  ١٥٫٨٠٩٫٧٠٧  ١٦٫٩٣٦٫٧٣٠  المخاطر التشغيلية

  --------------------------  --------------------------  
  ٢١٦٫٩٠٠٫٤٢٥  ٢٥٠٫٢١٣٫٢٨٣  الموجودات ذات المخاطر المرجحة

  ============  ============  
  ٪١٥،٦٠  ٪١٥،٠٤ ل الشق األولمعدل رأسما

  ٪١٧،٢٠  ٪١٦،٣٩  معدل القانوني لكفاية رأس المالال
  ============  ============  
  

 التزم البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة بكافة متطلبات رأس المال الخارجية لجميع الفترات الموضحة.
   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٨
  

  
  حكاماستخدام التقديرات واأل  ٥

  
السياسات  ختيارااإلدارة بتقتضي معايير التقارير المالية الدولية أن تقوم  ،في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

 والمالئمة والتي ينتج عنھا معلومات المعقولةوضع التقديرات واألحكام و متسقة بصورة وتطبيقھاالمحاسبية المناسبة 
توجيھات إطار معايير التقارير المالية ومجلس المعايير المحاسبية الدولية الخاص بإعداد إلى  استناداً موثوقة ذات صلة. 

الغ على المب األھمالتي لھا التأثير المبينة أدناه و والتقديرات األحكام ھذه بوضع اإلدرة قامتوعرض البيانات المالية، 
  المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة. 

  
  الشكوكلتقدير المصادر الرئيسية 

  
  لغير غرض المتاجرة اتستثمارخسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واال )١(

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

وفقاً لمراجعة مستمرة و بصفة لغير غرض المتاجرة اتستثمارتقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلفيات واال
. لموحدبيان األرباح أو الخسائر اانخفاض القيمة في ب عترافاال يي لتحديد فيما إذا كان من الضرورشاملة بشكل ربع سنو

توى لغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد مسايتطلب من اإلدارة قدر كبير من األحكام لتقدير مب ،وبصورة خاصة
تقوم اإلدارة بوضع أحكام حول الموقف المالي  ،ض القيمة المطلوبة. عند تقدير ھذه التدفقات النقديةمخصصات انخفا

للطرف المقابل والطرق األخرى للتسوية وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمانات ذات الصلة. ترتكز ھذه التقديرات على 
م والشكوك وبحيث أن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة ات حول عوامل عدة متضمنة مستويات مختلفة من األحكاافتراض

  انخفاض القيمة. مخصصاتمما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في 
  

  مخصصات انخفاض جماعية   )٢(
  (أ).٤) و ٧(ب) (٣كما ھو موضح في السياسة المحاسبية رقم  الجماعية القيمة انخفاض مخصصاتيتم تقييم 

  
فإن المجموعة تحتفظ بمخصص انخفاض جماعي  ،ل الموجودات الفردية المنخفضةباإلضافة للمخصصات المحددة مقاب

مقابل مجموعات معينة من القروض والسلفيات ذات السمات االقتصادية المماثلة والتي لم يتم تحديدھا كأرصدة تتطلب 
ھا التركزات تأخذ االدارة في اعتبار ،مخصصات انخفاض خاصة. عند تقييم الحاجة لرصد مخصص انخفاض جماعي

ت لتحديد اافتراضيتم وضع  ،ونوعية االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية. من أجل تقدير المخصصات المطلوبة
ً للظروف االقتصادية التاريخية  الطريقة التي يتم بموجبھا بيان الخسائر الكامنة وتحديد نطاق المدخالت المطلوبة وفقا

  والحالية.
  

  يةستثماروالعقارات اال والمعدات الممتلكات يمةق انخفاض مخصص  )٣(
  ).٤(ك) ( ٣و )٣(ي) ( ٣في إيضاح السياسة المحاسبية  وضحتقييم خسائر انخفاض القيمة  كما ھو م يتم
  
تمتع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية، ت بيع أسعار المجموعة تستخدم للتحقق، القابلة القيمة صافي تحديد عند
 على لبيعا أسعار تحددحالية في موقع وفئة الممتلكات المطلوب تقييمھا.  ةنية مناسبة معترف بھا ولديھا خبرھالت مھبمؤ

ا بين مشتري تاريخ التقييم فيم في الممتلكات أحد استبدال مقابلھا في يمكن التي المقدرة القيمة وھيالسوقية،  القيمة أساس
ً وفق وبائع يرغبان في إتمام المعاملة   .االعتيادية السوق لشروط ا

  
  االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة  )٤(

ز مخصص يرتك. قضائية قد تنشأ في سياق أعمالھا االعتيادية يد تكون المجموعة طرفاً في دعاوق ،نظراً لطبيعة عملياتھا
ارد االقتصادية وإمكانية الوثوق من االلتزامات الطارئة التي قد تنشأ عن المقاضاة على احتمالية التدفق الخارجي للمو

  وال يمكن التنبؤ بنتائجھا بدقة. الشكوكتخضع مثل ھذه األمور للكثير من . تقدير ھذه التدفقات الخارجة
   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٩
  

  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  (تابع) الشكوكالمصادر الرئيسية لتقدير 
  

  برنامج خيارت األسھم  )٥(
 موتشتمل مدخالت النموذج على سعرالسھ. ولزسكذج بالك وة لبرنامج خيارات األسھم بإستخدام نميتم تحديد القيمة العادل

لية ومعدالت الفائدة الخا األسھم رباحأ مردودوتقلبات أسعار األسھم والفترات التعاقدية للخيارات و الخيارسعر ممارسة و
  من المخاطر.

  

  لماليةا األدوات قييمت  )٦(
اليضاح الملحوظة. يتم مناقشتھا بالتفصيل في ا قد تتطلب نماذج تقييم االدوات المالية تقديرات االدارة لبعض المدخالت غير

٦.  
  

  المحددة خطة التعويضات  )٧(
 باستخدام ارياكتو أساس على تحديدھا يتم التي العوامل بعض إلى تستند المحددة التعويضات خطة اللتزام الحالية القيمة إن
 نإ. الخصم معدل بااللتزام الخاصة(اإليرادات)  التكلفة صافي في متضمن الخصم معدل إن. االفتراضات من من عدد
  .المحددة التعويضات اللتزام الدفترية القيمة على تأثير لھا سيكون االفتراضات ھذه على تطرأ تغييرات يأ
  

 الحالية ةالقيم لتحديد المستخدم الفائدة معدل يلزم أن المتوقع من. سنة كل نھاية في المناسب الخصم معدل المجموعة تحدد
في  وعةمالمج ضعت المناسب، الخصم معدل تحديد عند. المستقبلية لتزاماتاال لتسوية المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات

اعتبارھا معدل الفائدة على السندات التجارية عالية الجودة التي يتم تحديدھا بالعملة التي سيتم دفع االمتيازات بھا والتي 
  لھا فترات استحقاق تقارب فترات التزام االمتيازات ذات الصلة. 

  

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

  

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

  مطلوبات الماليةتصنيف الموجودات وال  أ)
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفھا المبدئي ضمن الفئات المحاسبية 

  معينة. المختلفة في حاالت
  

"متاحة  أو "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  تحققت ،للبيع"

  

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

  على مدى فترة عالقة التحوط.
  
  األدوات المالية تقييم  ج)

  . ٦المالية في اإليضاح  لألدواتتم مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة حول طرق قياس القيمة العادلة 
 

  المنظمةالشركات   )د
ذلك إدارة الصناديق من المجموعة و سحبلكافة الصناديق التي تتم إدارتھا من قبل المجموعة، يمكن للمستثمرين  بالنسبة
 ندوقص كل في االقتصادية المجموعةالتي تملكھا  االقتصادية الحصةإجمالي  أن كما باألغلبية، تالتصوي طريق عن

 دمجھام يتم وعليه ل الصناديق، ھذه في للمستثمرين كوكيل بدورھاخلصت المجموعة إلى أن تعمل  وبالتالي،. كبيرة ليست
  ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة.

  
  تشغيليةال قطاعاتال  )ھـ

ات للوصول إلى التقرير حول فتراضالقطاعات، قامت المجموعة بوضع بعض اال معلومات عن اإلفصاح إعداد ندع
ح القطاعات التشغيلية مبينة في االيضا .اإلدارة قبل من دورية بصورةات فتراضيتم إعادة تقييم ھذه اال سوفالقطاعات. 

٤١.  



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٠
  

  
  الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  
  التقييمإطار رقابة   (أ)

  
قياس القيم العادلة. يتضمن ذلك اإلطار لجنة التقييم التي تقوم برفع التقارير لإطار مراقبة يتعلق  بوضع المجموعة قامت

. كما يوجد لدى المجموعة أقسام رقابية لدعم ھذا اإلطار العام (الرقابة على المنتجات لمجموعةالدى  المخاطرإلى لجنة 
. لتنفيذيالمكتب ا إدارة) والتي تكون مستقلة عن ر السوق للمجموعةوالتحقق من التسعير المستقل وتقييم النماذج ومخاط

  تشتمل الضوابط الرقابة المحددة على ما يلي:
  
 التحقق من استقاللية عملية التقييم بين وحدات تحمل المخاطر ووحدات الرقابة؛ 
 التقييم؛ نظام 
 التحقق من األسعار القابلة للمالحظة؛ 
 دة والتغيرات على النماذج؛مراجعة واعتماد النماذج الجدي 
 تحليل وفحص حركات التقييم اليومية الھامة؛ و 
 مراجعة المدخالت الھامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الھامة في قياس القيمة العادلة  

  لألدوات. ٣للمستوى 
  
ة الشراء العكسية، واألرصدة للمصارف المصارف والمؤسسات المالية، عقود إعاد لدىالقيم العادلة لألرصدة  إن

والمؤسسات المالية وعقود إعادة الشراء وودائع العمالء التي تكون على األرجح قصيرة االجل وصدرت بأسعار السوق، 
  تقارب إلى حد كبير قيمھا الدفترية.

  
م يمة الدفترية حيث أن معظتقدر المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلفيات ال تختلف بشكل مادي عن الق

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

  بشكل مادي. الدفتريةفي االعتبار وقت التحصيل، وال يختلف صافي الناتج عن القيم الوضع 
  

  تحديد القيم العادلة  (ب)
  

تتمثل القيمة العادلة بالثمن الذي قد يتم قبضه من بيع أحد الموجودات أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام من خالل معاملة 
التي يمكن و ربحيةتاريخ القياس، أو في حالة غيابه، في أكثر األسواق في  الرئيسيبالسوق  شاركيتتم بين الم منظمة

شأ ولھذا فقد ين بھا. ةاألداء الخاص عدممخاطر  للمطلوباتللمجموعة المساھمة بھا في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة 
استمرارية ب فتراضلعادلة على االينطوي تعريف القيمة ا. بين القيم الدفترية المدرجة وتقديرات القيمة العادلة اختالف

أو الدخول في معامالت بشروط ليست في  ،بشكل مادي ،المجموعة دون وجود أية نية أو حاجة لتقليص حجم العمليات
  صالح المجموعة.

  
ت العادلة المبين أدناه الذي يوضح أھمية المدخال ةللقيم المتدرجنظام التقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام 

  المستخدمة في وضع القياسات: 
  

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

ة غير األسعار) أو بصور مثلسواء بصورة مباشرة ( ،: أساليب التقييم المبنية على المدخالت القابلة للمالحظة٢المستوى 
ة في : أسعار السوق المدرجه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدامالمشتقة من األسعار). تشتمل ھذ مثلمباشرة (

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

  

قابلة للمالحظة. تشتمل ھذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب : أساليب التقييم باستخدام مدخالت غير ٣المستوى 
تضمن تقابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة أثراً كبيراً في تقييم األداة.  غير مدخالت على ھاتقييم

إجراء تسويات تقوم على أساس مدخال غير ألدوات مماثلة بعد  مدرجةھذه الفئة األدوات التي يتم تقييمھا بناًء على أسعار 
 قابلة للمالحظة والتي تعد ضرورية لتعكس القيمة العادلة لألداة المعنية.

   



  
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥١
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  

   التقييم أساليب  )ج(
  

القيمة العادلة بستثمارات االو باستثناء األدوات المشتقة ،يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، وذلك بالرجوع إلى األسعار والخسائر  وأمن خالل األرباح 

  .تقييمال أساليبالمتداولة في سوق نشط أو باألسعار المحددة من قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام 
  

 أو رجةالمد السوق أسعار أساس على نشط سوق في تداولھا يتم التي المالية والمطلوبات للموجودات عادلةال القيمة تقوم
. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام المتعاملين من األسعار عروض

ماثلة توجد ومقارنتھا مع أدوات م ،ماذج التدفقات النقدية المخصومةعلى ن تشتمل التيأساليب التقييم مثل أساليب التقييم 
يم يضع كل أسلوب من أساليب التقي. أخرىولز للتسعير ونماذج تقييم سكذج بالك وونم ،لھا أسعار سوق قابلة للمالحظة

ً لطرق العوامل السوقية التي ينطوي عليھا.   الھوامش الدائنةو فائدةالمعدالت العوامل السوقية على تشتمل نموذجا
الى أسعار السندات وأسعار صرف العمالت ضافًة إ ،والمدخالت األخرى التي يتم استخدامھا في تقدير معدالت الخصم

  القابلية لتغير القيمة وارتباطات األسعار.و ھااألجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشرات
  

ر، قيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقريإن الھدف من أساليب التقييم يتمثل بالتوصل إلى تحديد لل
  .لشروط السوق االعتياديةوالتي كان ليتم تحديدھا من قبل مشاركي السوق وفقاً 

  
 لمعتادةاتقوم المجموعة باستخدام نماذج تقييم معترف بھا على نطاق واسع بغرض تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

لمالحظة تكون األسعار القابلة ل .، والتي تستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقطالعمالت ومبادلةلفائدة معدالت ا مثل
، ومشتقات أسعار الصرف المتاجر بھا الملكية لحقوق مالية واوراق نومدخالت النماذج متاحة عادًة في سوق لسندات الدي

إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة . مبادلة أسعار الفائدة اتأدو سوق البيع المباشر مثل في سيطةبالوالمشتقات 
إن  .العادلة ةبتحديد القيم ةالمرتبط وكالشككما تقلل من  ،ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة

لى أحداث للتغيير بناًء ع توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت تختلف بناًء على المنتجات واألسواق وتتعرض
  .محددة وظروف عامة في األسواق المالية

  

 اذجنم من عادة تطويرھا يتم، والتي معدة من أطراف اخرىلألدوات المعقدة، تستخدم المجموعة أساليب تقييم  بالنسبة
 وتحديد استخدامه تمي الذيناسب لتحديد أسلوب التقييم الم من قبل خبير أحكام ھذهنماذج التقييم  تتطلب .بھا المعترف التقييم

 لتغير األداة قابليةديد تحو المناسبة الخصم معدالت تحديد وكذلك تقييمھا يتم التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات
  .القيمة

 

 نشورةالم اتالتوقعدوات ووأسعار أسواق لألالبيانات التاريخية  الى بالرجوعالتقييم  نماذجقيم ومدخالت  تعديل يتم
 نھاع وينتج الخبير تقدير على تعتمد ھذهعملية المعايرة  إن. ألدوات مماثلة مؤخرا جرت التيالمعامالت  الى بالرجوع
 مالئمة األكثر النقطة لتحديدمطلوبا  اإلدارة تقدير يكونو العادلة، للقيمة المحتملة والتقديرات المدخالت من واسع نطاق
  .النطاق ذلك في

  
  يالت القيمة العادلةتعد  (د)

  
  االئتمان تقييم تعديالت

المعامالت التي تخضع لضمانات مع مراعاة  ٢٠١٤االئتمان خالل سنة  قامت المجموعة بوضع نماذج تعديل تقييم
سية ناتجة عن قيا خسائراستخدام  يتم: ناصرع ثالثة على التعديالت ھذه احتساب طريقة تعتمد. السداد الصافيواتفاقيات 

 اناالئتم توزيعات عن السداد عن المقابل الطرف عجز احتمالية تنبعث التعرض، حاالت لبيان ٪٦٠ بنسبةالسداد تأخر 
التعرض اإليجابي المتوقع باستخدام طريقة المحاكاة أو طريقة مضمنة مبسطة. ال أو التصنيف االئتماني، يتم احتساب 

  تحتسب ھذه المنھجية مخاطر الطرق غير الصحيحة.
  

  بالنماذج الصلة ذات يالتالتعد
تطبق التعديالت ذات الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة أكثر من الالزم أو أن يكون للنموذج قيود 
تحدد القيمة العادلة لوضع ما. يلزم إجراء ھذه التعديالت لتصحيح أوجه ضعف أو عيوب النموذج المستخدم التي تم 

  ة النموذج. إبرازھا خالل عملية مراجع



  
 
 
  ضاحات حول البيانات المالية الموحدةاي

٥٢
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  )ھـ(
  

  :٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  الدفتريةيبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا 
          مصنفة  
      بھامحتفظ   محتفظ بالقيمة العادلة 
  ةالقيم   قروض حتى تاريخ متاحة  بھا لغرض من خالل األرباح  
  الدفترية   مطفأةتكلفة  وسلفيات االستحقاق للبيع  المتاجرة أو الخسائر  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
                
  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  -     ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  -     -     -     -     مركزيةالرصدة لدى المصارف األنقد وال

           ات بالقيمة العادلة من خاللاستثمار
  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  -     -     -     -     ١٥٫٤٠٩٫٠٣٢  ١٦٫٦٣٠  األرباح أو الخسائر    

  مصارف والمؤسساتال لدىأرصدة 
 المالية  

  
  - 

  
   -  

  
  - 

  
  - 

  
١١٫١٣٤٫٢٦٢  

  
   -  

  
١١٫١٣٤٫٢٦٢  

  ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  -     ١٥٫٨٤٤٫٣٧٧  -     -     -     -     عكسية اءعقود إعادة شر
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -     -     -     -     ٧٫١٨٢٫٥٢٨  ٢٤٠٫٣٠٠  المشتقة المالية األدوات
  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  -     ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢ -   -    -    -   سلفياتقروض و
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  -     -     ٥٫٥٣٥٫٦٠٨  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  -     -     متاجرةالات لغير غرض استثمار

  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  
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  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  -     -     -     -     -       المالية أرصدة للمصارف والمؤسسات

  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧  ١٣٫٨٧٥٫٩١٧ -   -   -    -    -   عقود إعادة الشراء
  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 -   -   -    -    -   ودائع العمالء 

  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  
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 ١ تصنف المطلوبات األخرى لغير غرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة.



  
 
 
  ضاحات حول البيانات المالية الموحدةاي

٥٣
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  
  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   )ھـ(

  

  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  الدفتريةيبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا 
          مصنفة  
       محتفظ بھا  محتفظ  بالقيمة العادلة  
  ةالقيم    قروض اريخحتى ت متاحة بھا لغرض  من خالل األرباح  
  الدفترية  مطفأةتكلفة   وسلفيات االستحقاق للبيع المتاجرة  أو الخسائر  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
                
  ٣٥٫٠٦١٫٠٥٤  -     ٣٥٫٠٦١٫٠٥٤  -     -     -     -     مركزيةالرصدة لدى المصارف األنقد وال

                ات بالقيمة العادلة من خاللاستثمار
  ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  -     -     -     -     ٢٫٦٢٧٫٠٠١  ١٨٫٨٩٢  األرباح أو الخسائر    

  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  -     ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  -     -     -     -       المالية مصارف والمؤسساتال لدىأرصدة 
  ١٨٫٩٣٢٫١٩٩  -     ١٨٫٩٣٢٫١٩٩  -     -     -     -     عكسية اءعقود إعادة شر

  ٦٫١٤٦٫٠٠٦  -     -     -     -     ٥٫٧٥٠٫٩٥٢  ٣٩٥٫٠٥٤  المشتقة المالية األدوات
  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  -     ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  -     -     -     -     سلفياتقروض و
  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  -     -     ٣٫٣٠٦٫٢٢٤  ٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥  -     -     متاجرةالات لغير غرض استثمار

  ٤٫٧٦٦٫٦٧٦  -     ٤٫٧٦٦٫٦٧٦  -     -     -     -     موجودات أخرى
  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ------------------------------- 
 ٣٢٢٫٣٠٩٫٧٥٢  -     ٢٦٢٫٦٧١٫٧٩٤ ٣٫٣٠٦٫٢٢٤ ٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥ ٨٫٣٧٧٫٩٥٣  ٤١٣٫٩٤٦  
  =============  =============  ============= ============= ============= =============  ============= 
                

  ٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢  ٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢  -     -     -     -     -       المالية أرصدة للمصارف والمؤسسات
  ١٫٣٥٢٫١٢١  ١٫٣٥٢٫١٢١  -     -     -     -     -     قود إعادة الشراءع

  ٦٫٧٥٢٫٠١٥  ٦٫٧٥٢٫٠١٥  -     -     -     -     -     أوراق يورو تجارية
  ٧٫٤٥٤٫٠١٦  -     -     -     -     ٤٫٤٦٣٫١٥٣  ٢٫٩٩٠٫٨٦٣  المشتقة المالية األدوات

  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  -     -     -     -     -     ودائع العمالء  
  ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  -     -     -     -     -     ألجل قروض

  ٦٫٩٨٨٫٨٨٨  ٦٫١٦٢٫٨١٢  -     -     -     ٨٢٦٫٠٧٦  -     ١مطلوبات أخرى
  ١٫٥١٢٫٣٢٣  ١٫٥١٢٫٣٢٣  -     -     -     -     -     سندات ثانوية

  -----------------------------  -----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------  ------------------------------- 
 ٢٨٩٫٦٠٧٫١٣٥  ٢٨١٫٣٢٧٫٠٤٣  -     -     -     ٥٫٢٨٩٫٢٢٩  ٢٫٩٩٠٫٨٦٣  
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٤
  

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  
  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   )ھـ(

  

 ت ، مدرجة تحبالتكلفة المطفأةو المصنفة كقروض وسلفياتجموعة مطوبات المالية الخاصة بالمت والالموجودا إن
، حيث ال يوجد سوق نشط لھذه الموجودات والمطلوبات. يرى البنك أن المتدرج للقيمة العادلةمن النظام  ٣المستوى 

القيمة العادلة لھذه الموجودات والمطلوبات تقارب صافي قيمتھا الدفترية حيث أن معظم ھذه األدوات المالية تحمل 
  معدالت فائدة متغيرة وفترات استحقاق أقصر نسبياً.

  
   النظام المتدرج – العادلة بالقيمة المقاسة ةالمالي األدوات  )و(

  
ل المستوى في من خال ،نھاية فترة التقرير عنديبين الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 

  والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة: ،لقيمة العادلةل النظام المتدرج
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢ المستوى  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  للبيع ةالموجودات المالية المتاح

  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -     ٧٫٤٢١٫٠٤٣  ١٫٧٨٥  (الموجودات) المالية المشتقة األدوات
 )١٠٫٩٥٣٫١٢٤(  -    )١٠٫٩٤٦٫٦٠٤(  )٦٫٥٢٠(  )المطلوبات( المالية المشتقةاألدوات 

  ------------------------  ---------------------------  -------------------  ---------------------------  
  ٧٣٫٨٥٢٫٨٨٠  ١٣٫٨٧١  ٤٫٠٤٦٫١٥٥  ٦٩٫٧٩٢٫٨٥٤  
  ===========  ============  ========  ============  

  

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
          الموجودات المالية المحتفظ بھا

  ٢٫٦٢٧٫٠٠١  -     ١٢٣٫٩٥٠  ٢٫٥٠٣٫٠٥١  لغرض المتاجرة   
          بالقيمة العادلة من  الُمصنفة

  ١٨٫٨٩٢  -     ١٨٫٨٩٢  -     خالل األرباح والخسائر   
  ٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥  ١٣٫٥٩٣  ٥٫٧٣٧٫٤٧٧  ٤١٫٧٨٨٫٧٦٥  للبيع ةالموجودات المالية المتاح

  ٦٫١٤٦٫٠٠٦  -     ٦٫١٣٧٫٤٨٨  ٨٫٥١٨  (الموجودات) المالية المشتقة األدوات
  )٧٫٤٥٤٫٠١٦(  -     )٧٫٤٥٠٫٤٠٠(  )٣٫٦١٦(  )المطلوبات( المالية المشتقة األدوات

  ------------------------  ------------------------  -------------------  ------------------------  
  ٤٨٫٨٧٧٫٧١٨  ١٣٫٥٩٣  ٤٫٥٦٧٫٤٠٧  ٤٤٫٢٩٦٫٧١٨  
  ===========  ===========  ========  ===========  

  

قامت  العادلة حيث ةلقيمل المتدرج النظاممن  ٣المتاحة للبيع ضمن المستوى  المالية الموجوداتاإلفصاح عن بعض تم 
اإلدارة بقيدھا بالتكلفة في ظل غياب البيانات السوقية القابلة للمالحظة. رأت اإلدارة أن التكلفة تتقارب بشكل كبير من قيمھا 

    العادلة.



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٥
  

  
  (تابع)المالية  الموجودات والمطلوبات  ٦
  

  (تابع) النظام المتدرج – العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات  )و(
  

فيما عدا اثنين من السندات التجارية  ن ھرمية القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات ماليةضملم يكن ھناك انتقاالت 
مدخالت  بنظراً لغيا ٢إلى المستوى  ١لذين تم نقلھما من المستوى وا : ال شيء)٢٠١٣(مليون درھم  ٢٤تبلغ قيمتھما 

  تسعير مباشرة.
  

 مندوات مقاسة بالقيمة العادلة ومصنفة ضفتتاحية إلى األرصدة الختامية أليبين الجدول التالي تسوية من األرصدة اال
  :٣المستوى 

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
     

      احة للبيعالموجودات المالية المت
  ٢٠٫٠٢٧  ١٣٫٥٩٣  يناير  ١الرصيد كما في 

  -     -     رياتتمش
  )٦٫٤٣٤(  ٢٧٨  تسويات وتعديالت أخرى

  --------------------------  --------------------------  
  ١٣٫٥٩٣  ١٣٫٨٧١  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

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

  ف المركزيةرصدة لدى المصاراألنقد وال  ٧
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٣٦٢٫٠٤٠  ١٫٤٨٨٫٤١٠  نقد في الصندوق
      أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة

      اإلمارات العربية المتحدة   
  ٩٫٦٤٢٫٧٧٦  ١١٫٢٦٩٫٣٥٥  ودائع احتياطي نقدي  
  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  شھادات إيداع  
  -     ٩٫٩٠٣٫٩٦٩  أخرى أرصدة  
      رصدة لدى مصارف مركزية أخرىأ
  ٨٦٢٫٦٤٤  ٢٫٤٦٦٫٥٠٧  ودائع احتياطي نقدي  
  ١٨٫١٩٣،٥٩٤  ٢٦٫٨٢٤٫١٠٠  ودائع وأرصدة أخرى  
  ---------------------------  ---------------------------  
  ٣٥٫٠٦١٫٠٥٤  ٥٥٫٤٥٢٫٣٤١  
  ============  ============  

  لمجموعة.لعمليات اليومية لر متوفرة لالنقدي غي حتياطيإن ودائع اال
  

  ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمار  ٨
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٧٦٠٫٧٦٦  ١٫٣٥٤٫٩٣٩  المحافظ المدارة
  ١٫٧٥٣٫٥٧٧  ١٣٫٨٧٦٫٦٥٢  دين الأدوات 
  ١٣١٫٥٥٠  ١٩٤٫٠٧١  الملكية حقوقأدوات 

  ---------------------------  ---------------------------  
  ٢٫٦٤٥٫٨٩٣  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  
  ============  ============  
   والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة اتاستثمارالملكية  حقوق أدوات تضمنت

  ).درھم ألف ١٨٫٨٩٢ :٢٠١٣(درھم  ألف ١٦٫٦٣٠ بقيمة



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٦
  

  
  المصارف والمؤسسات المالية لدىأرصدة   ٩

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٦١٥٫٠٨٢  ٩٦٥٫٦٦٧  حسابات جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار
  ٣٫٥٧٨٫٠٤٨  ٧٫١٠٧٫٨٧٥   ودائع ھامشية
  ١٣٫٨٢٦٫٠٢١  ٣٫٠٣٤٫٩٢٧  ودائع ثابتة

  ٨١٫٢٢٠  ٢٥٫٧٩٣  ايداعات الوكالة
  --------------------------  --------------------------  
  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  ١١٫١٣٤٫٢٦٢  
  ============  ============  

  

  عقود إعادة شراء عكسية  ١٠
  

ياق األعمال اإلعتيادية بالدخ   ية تقوم فيھا األطراف األخرى تقوم المجموعة في س راء عكس ول في عقود إعادة ش
ل الموجودات المالية إلى المجموعة لغرض التمويل  ير األجل.البتحوي الية للموجودات الم القيمة الدفتريةبلغت  قص

  .مليون درھم) ١٨٫٩٣٢:  ٢٠١٣(مليون درھم  ١٥٫٨٤٤كما في تاريخ التقرير 
  

  ).الشيء: ٢٠١٣(خالل السنة  العكسية الشراءالقيمة مقابل عقود إعادة  فاضالنخبأي مخصصات  عترافيتم اال لم
  

يمبر  ٣١ في مان  بلغت، ٢٠١٤دس مح والتيالقيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كض لمجموعة ببيعھا أو ل يس
  .)درھم مليون ١٩٫٤٩٤: ٢٠١٣(درھم  مليون ١٦٫٥٦٤ السداد عن عجز وجود عدم حالة في حتىإعادة رھنھا 

  

مبر  ٣١ في مان  بلغت، ٢٠١٤ديس مانھا  والتيالقيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كض تم بيعھا أو إعادة ض
  .مماثلة دواتأ بإعادةملزمة  المجموعة. )درھم مليون ٨٣٢: ٢٠١٣(درھم  مليون ٣٫٧٧٤

  

  .المالية وراقاأل إقراضو اقتراض شطةوأن العادي اإلقراضب متعلقة اعتياديةالمعامالت بموجب شروط  إجراء يتم
  

  قروض وسلفيات  ١١
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  إجمالي القروض والسلفيات
  )٩٠٠٫٨٩٣(  )١٫١٢٤٫٨٨٩(  ناقصاً: الفوائد المعلقة

  )٦٫٣٢٧٫٠٢٦(  )٦٫٦٦٨٫٠٨٤(  ناقصأ: مخصص انخفاض القيمة
  --------------------------  --------------------------  

  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  صافي القروض والسلفيات
  ============  ============  
  

  في تاريخ التقرير:  المقابلة لألطراففيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات وفقاً 
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٢٢٫٨٩١٫٩٠١  ٢٣٫٤٣٥٫٢١٥  القطاع الحكومي
  ٤٥٫١٥٢٫٣٢١  ٤١٫٢٨٤٫٦٨٤  القطاع العام

  ٢٩٫٤٦٩٫٧٩٢  ٢٤٫١٠٨٫٧٣٩  القطاع المصرفي
  ٦٤٫٩٦٨٫٠٠٨  ٨١٫٠١٩٫٠٠٤  قطاع الشركات/ الخاص
  ٢٨،٥٥٧٫٣٩١  ٣٢٫٢٢٤٫٦٨٣  القطاع الشخصي/ األفراد

  --------------------------  --------------------------  
  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  إجمالي القروض والسلفيات

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



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٧
  

  
  (تابع)قروض وسلفيات   ١١

  
   في تاريخ التقرير:المنتج  بحسبفيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات 

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٥٫٥٦٨٫٤٠٨  ١٤٫١٠١٫٣٢٦  سحوبات على المكشوف
  ١١٢٫٧٤٩٫٧٥٠  ١١٧٫٠٦١٫٤٦٤  قروض ألجل

  ٢٥٫٤٤٥٫٩٠٧  ٢٤٫٤٠٩٫٣٠٤  قروض متعلقة بالتمويل التجاري
  ٢٥٫٢٠٦٫٤١٩  ٣٠٫٩٥٧٫٠٤٩  قروض عقارات ورھن

  ٩٫٤٨٩٫٢٠٣  ١٢٫١٦٥٫٩٧٨  قروض شخصية
  ١٫٣٣٩٫٦١٨  ١٫٨١١٫٦٦٢  بطاقات ائتمان
  ١٫٢٤٠٫١٠٨  ١٫٥٦٥٫٥٤٢  مركباتالقروض تمويل 

  ----------------------------  --------------------------  
  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ٢٠٠٫٠٧٢٫٣٢٥  إجمالي القروض والسلفيات

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

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:
  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٥٫٥١٧٫٧٢٣  ٦٫٣٢٧٫٠٢٦  يناير ١في 
      المحمل على السنة

  ٥٤٧٫٣٠٥  ٥٧٤٫٤٣٣  جماعيمخصص      
  ١٫٢٨٩٫٧٧٥  ١٫١٥٢٫٤٨٤  مخصص محدد     

  )٣٢٠٫٨٤٧(  )٤٧٣٫٩٠١(  مبالغ مستردة
  )٣٤٩٫٣٦٦(  )٤١١٫١٥٨(  ل السنةمرتجع خال

  )٣٥٧٫٥٦٤(  )٥٠٠٫٨٠٠(  مبالغ تم حذفھا
  --------------------------  --------------------------  

  ٦٫٣٢٧٫٠٢٦  ٦٫٦٦٨٫٠٨٤  ديسمبر ٣١في 
  ============  ============  
  

للمجموعة تسييل ھذه األدوات في تقوم المجموعة باإلقراض مقابل االستثمار في سندات الملكية والصناديق. يحق 
مليون درھم  ٩٫٩٧٧حالة أن كانت التغطية أقل من الحد المعين المتفق عليه. تبلغ القيمة الدفترية لھذه القروض 

  أما القيمة العادلة لألدوات المحتفظ بھا كضمان مقابل ھذه القروض مليون درھم) ١٠٫٣٥٩: ٢٠١٣(
الضمانات التي تم تسييلھا  كانت قيمةخالل السنة مليون درھم).  ٢١٫٧٤١: ٢٠١٣(مليون درھم  ٢٣٫٣٢٤فتبلغ 

  درھم). ال شيء: ٢٠١٣(غير ذات أھمية بسبب انخفاضھا عن معدل التغطية 
   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٨
  

  
  (تابع)قروض وسلفيات   ١١

  
  سالميالتمويل اإل

  
  ة التالية:سالميالسلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلتشتمل القروض و

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٦٤٧٫٤٥١  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  إجارة
  ١٫٤٠٤٫٧٧٨  ٢٫٨٨٠٫٦٣٢  مرابحة
  ٩٫١٥٦  ٣٫٩٨٤  مضاربة
  ٥٫١٧٨  ٨٫٥٩١  أخرى

  ----------------------  ----------------------  
  ٧٫٠٦٦٫٥٦٣  ٨٫٧٠١٫٠٨٧  إجمالي التمويل والعقود اإلسالمية

  )٤٨٫٣٩٠(  )٥٦٫٦٦٤(  انخفاض القيمة ناقصاً: مخصص
  )٨٢٥(  )٧٢٠(  ناقصاً : أرباح معلقة

  ----------------------  ----------------------  
  ٧٫٠١٧٫٣٤٨  ٨٫٦٤٣٫٧٠٣  
  ==========  ==========  
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٣٩٫٥٨٠  ٤٨٫٣٩٠  ريناي ١في 
      المحمل على السنة

  )٢٫٠٥٨(  ٧٫٨٢٦  جماعيمخصص    
  ١٤٫٠٧٧  ١٣٫٧٧٢  مخصص محدد   

  )٣٫١٢٩(  )٧٫٦٢١(  مرتجع خالل السنة
  )٨٠(  )٥٫٧٠٣(  مبالغ تم حذفھا وتعديالت أخرى

  ----------------------  ----------------------  
  ٤٨٫٣٩٠  ٥٦٫٦٦٤  ديسمبر ٣١في 

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

  فيما يلي إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة:
  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      إجمالي اإلجارة
  ٢٫٢٧٣٫٩٠٧  ٢٫٦٣٢٫٥٣٣  أقل من سنة

  ٣٫٨١٢٫٣١٢  ٣٫٨٤١٫٤٧٠  من سنة إلى خمس سنوات
  ٢٫٢٠٥٫٠١٣  ٢٫٢٨٩٫٨١١  أكثر من خمس سنوات

  ----------------------  ----------------------  
  ٨٫٢٩١٫٢٣٢  ٨٫٧٦٣٫٨١٤  

  )٢٫٦٤٣٫٧٨١(  )٢٫٩٥٥٫٩٣٤(  ناقصاً : الدخل المؤجل
  ----------------------  ----------------------  

  ٥٫٦٤٧٫٤٥١  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  صافي اإلجارة
  ==========  ==========  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٩
  

  

  (تابع)قروض وسلفيات   ١١
  

  (تابع)سالمي التمويل اإل
 

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      جاريةيلمدفوعات اإللصافي القيمة الحالية للحد األدنى 
  ٧٥٣٫٨١٣  ٨٢٩٫٦١٢  أقل من سنة

  ٣٫٠٧٧٫٩٥١  ٣٫٠٩٨٫٥٥٧  من سنة إلى خمس سنوات
  ١٫٨١٥٫٦٨٧  ١٫٨٧٩٫٧١١  أكثر من خمس سنوات

  --------------------------  --------------------------  
  ٥٫٦٤٧٫٤٥١  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  
  ============  ============  
 

  التمويلية التأجير عقودفي  ستثماراال
  

  :التالية التمويلية التأجير عقودفي  ستثمارالسلفيات المذكورة أعاله على االو تشتمل القروض
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  ٦٫١٦٥٫٧٧١  ٦٫٨٤٢٫٧٣٧    التمويلية رالتأجي عقودفي  ستثماراال إجمالي
  )٦٦٣٫٦٥٢(  )٦٨٥٫٣٩٤(  المكتسب غير التمويلي الدخل

  ------------------------  -------------------------  
  ٥٫٥٠٢٫١١٩  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  التمويلية التأجير عقودفي  ستثماراال صافي

  )١٤٦٫٣٠١(  )١٧٢٫١٦٧(  ناقص: مخصص انخفاض القيمة
  )٢٣٫٧٧٨(  )٢٠٫٦٦٦(  علقةناقص: فائدة م

  ------------------------  -------------------------  
  ٥٫٣٣٢٫٠٤٠  ٥٫٩٦٤٫٥١٠  استثمارات في عقود التأجير التمويلية

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

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣ ٢٠١٤  
  القيمة الحالية  القيمة الحالية  جماليإ  إجمالي  
  للحد األدنى  لحد األدنىل  اتستثماراال  اتستثماراال  
  اإليجارية اتللدفع  اإليجارية اتلدفعل  في اإليجار  في اإليجار  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        

  ٣٦٫١٠٨  ٨٫٠٠٣  ٣٦٫٩٠٧  ٨٫١٦٦  سنةخالل 
  ٨٨٢٫٣٣١  ١٫١٨٤٫٩١٤  ٩٣٨٫٣٠١  ١٫٢٤٥٫٩٩٣  من سنة إلى خمس سنوات
  ٤٫٥٨٣٫٦٨٠  ٤٫٩٦٤٫٤٢٦  ٥٫١٩٠٫٥٦٣  ٥٫٥٨٨٫٥٧٨  أكثر من خمس سنوات

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٥٫٥٠٢٫١١٩  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  ٦٫١٦٥٫٧٧١  ٦٫٨٤٢٫٧٣٧  

  -     -     )٦٦٣٫٦٥٢(  )٦٨٥٫٣٩٤(  بمكتسالغير  التمويليالدخل 
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

          عقودصافي االستثمار في 
  ٥٫٥٠٢٫١١٩  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  ٥٫٥٠٢٫١١٩  ٦٫١٥٧٫٣٤٣  التأجير التمويلية   
  =========== =========== =========== ===========  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٠
  

  
  (تابع)قروض وسلفيات   ١١

  

  ع)(تابفي عقود التأجير التمويلية  االستثمار
  

  :خالل السنة التمويلي التأجير مستحقات مقابل القيمة انخفاض مخصص في الحركةيلي  فيما
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٥٫٧٣٧  ١٤٦٫٣٠١  يناير ١الرصيد في 
      المحمل على السنة

  ١٢٫٠٤٩  ٥٫٢٦٢ صافي من المرتجعات مخصص محدد   
  ٥٨٫٥١٥  ٢٠٫٦٠٤  مخصص جماعي   
  ------------------------  ------------------------  

  ١٤٦٫٣٠١  ١٧٢٫١٦٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ===========  ===========  

      
  ات لغير غرض المتاجرةستثماراال  ١٢

  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  استثمارات متاحة للبيع
  ٣٫٣٠٦٫٢٢٤  ٥٫٥٣٥٫٦٠٨  قاقاستثمارات محتفظ بھا لالستح

  ------------------------  ------------------------  
  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  
  ===========  ============  
      

  
  تحليل االستثمارات المتاحة للبيع حسب نوعھا في تاريخ التقرير:يلي  فيما

  
  ٢٠١٤ 

  درھم ألف
_______________________________  

٢٠١٣  
  درھم ألف

  ____________________________  
  

  اإلجمالي  مدرجة  غير  مدرجة اإلجمالي مدرجةغير مدرجة  
  ١٦١٫٠٢٥  ١٤٫١٠٧  ١٤٦٫٩١٨  ٣٥٫٨٧٥  ١٣٫٦٨٧  ٢٢٫١٨٨ يةالملك حقوق في استثمارات
  ٥٠٫٦٩١٫٢٤١  ٢٫١٢٠٫٦٩٣  ٤٨٫٥٧٠٫٥٤٨  ٦٦٫٨٧٠٫١٨١  ٢٢٦٫٢٧٧  ٦٦٫٦٤٣٫٩٠٤  نالدي سندات في استثمارات
  ١٠٫٨٣٦  ٣٣١  ١٠٫٥٠٥  ٥٨٧٫٠٦٦  ١٨٤  ٥٨٦٫٨٨٢  الصناديق

  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٥٠٫٨٦٣٫١٠٢  ٢٫١٣٥٫١٣١  ٤٨٫٧٢٧٫٩٧١  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٢٤٠٫١٤٨  ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤  

              :ناقص
  )١٧٫٠٤٣(  )١٧٫٠٤٣(  -     -     -     -     القيمة انخفاض مخصص

  -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  ٢٫١١٨٫٠٨٨  ٤٨٫٧٢٧٫٩٧١  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٢٤٠٫١٤٨  ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤  
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
 ٣١االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة كما في  ضمن بلغت قيمة أدوات الدين ضمن اتفاقيات إعادة الشراء المصنفة

    ).مليون درھم ١٫٥٤٥: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٠٫١٢٦ما قدره  ٢٠١٤ ديسمبر



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦١
  

 

  موجــودات أخرى  ١٣
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

     

  ٢٫٢٦٠٫٧٢٤  ٢٫٨٩٨٫٣٠٤  فوائد مستحقة القبض
  ١٫١٧٥٫٥٠٦  ٢٫٤٠٥٫٠٤٧  قبوالت

  ١٫٤٥٥٫٠٤٧  ١٫٠٤٩٫١٤٣  مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى
  ١٨٫٤٣٥  ١٨٫٤٨٧  لةموجودات ضرائب مؤج

  -----------------------  ----------------------  
  ٤٫٩٠٩٫٧١٢  ٦٫٣٧٠٫٩٨١  
  ===========  ==========  

 

  .ةھام ائتمان مخاطر تحمل والقبوالت القبض المستحقة الفوائد أن المجموعة ترى ال
  

قبول، ندات المسحوبة بموجب خطابات اعتماد. بعد التنشأ القبوالت عندما يكون لدى البنك التزام بدفع مبالغ مقابل المست
تصبح األداة التزام غير مشروط للبنك وبالتالي يتم االعتراف بھا كمطلوبات مالية ضمن بيان المركز المالي الموحد. 

ودات جعلى الرغم من أن لكل قبول حق تعاقدي مقابل للسداد من قبل العميل والتي يتم االعتراف بھا في ھذه الحالة كمو
  مالية.

  

  يةاستثمار عقارات  ١٤

 ومباني أراض  
  درھم ألف  

    التكلفة
  ١٤٣٫٩٨٧  ٢٠١٣ يناير ١ في

  -     وتحويالت إضافات
  --------------------- 
  ١٤٣٫٩٨٧  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في
  --------------------- 

  ٢٢٨٫٥٢١  وتحويالت إضافات
 )١٧٤٫٢٥٩(  استبعادات

  --------------------- 
  ١٩٨٫٢٤٩  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
  =========  

    المتراكم االستھالك
  ٣٫٩٢٦  ٢٠١٣ يناير ١ في

  ٤٫٨٠١  السنة على المحمل
  --------------------- 
  ٨٫٧٢٧  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في
  --------------------- 

  ٢٫٠١٥  لسنةعلى ا المحمل
  ١٩٫٥٠١  والتحويالت اإلضافات

  )٩٫٥٢٧(  االستبعادات
  ---------------------  
  ٢٠٫٧١٦  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
  =========  

    الدفترية القيم
  ١٣٥٫٢٦٠  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في
  =========  
  ١٧٧٫٥٣٣  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في
  =========  

 
 



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٢
  

  

  (تابع) استثمارية عقارات  ١٤
  

تثمارية للعقارات العادلة القيمة أن المجموعة تقدر  ٢٥٩: ٢٠١٣( التقرير تاريخ في كماتھا الدفترية قيم تقارب االس
  .مليون درھم)

تعاد وية دين. كما قامت المجموعة  ١٤٥المجموعة ملكية عقارات بقيمة دفترية تبلغ  تاس مليون درھم بدالً عن تس
 : ال شيء)٢٠١٣(يون درھم مل ٣٢أيضاً بإعادة تصنيف بعض الممتلكات المؤجرة والتي تصل قيمتھا الدفترية إلى 

نة،من الممتلكات والمعدات.  تثمارية والتي تنج عنھا أرباح بمبلغ  تم بيع خالل الس مليون  ٥٦بعض العقارات االس
  درھم.

  العادلة. المتدرج للقيمةنظام المن  ٣ية لدى المجموعة ضمن المستوى ستثماراال للعقاراتالعادلة  ةتصنيف القيم يتم
 

  معـداتالو ممتلكاتال  ١٥
      برامج أراضي  
    أعمال  أثاث ومعدات  وأجھزة ومباني  
    رأسمالية  والخزائن اآلمنة الحاسب وتحسينات  
  إجمالــي  قيد االنجاز  وسيارات اآللي الممتلكات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

            التكلفة
  ٣٫٦١٥٫٧٩٣  ٣٥٥٫٠٣٢  ٣١٨٫٢٢٨  ٦٢٩٫٩٥٢  ٢٫٣١٢٫٥٨١  ٢٠١٣يناير  ١في 

  ٣٢٩٫٥٣٧  ١٦٦٫٧٣٢  ٣٢٫٣٩٢  ٤٨٫٣٩١  ٨٢٫٠٢٢  إضافات
 أعمال من افاتضإ

  االنجاز قيد ماليةرأس
  

٢٥١٫٠٤٥  
  

١١٤٫١٣٣  
  

٤٫١٨٠  
  
)٣٧٠٫٣٨٦(  

  
)١٫٠٢٨(  

وتحويالت  استبعادات
  ١محذوفاتو

  
)١٣٫٧٢٣(  

  
)٣٫٨٧٤(  

  
)١٤٫٧٤١(  

  
   -  

  
)٣٢٫٣٣٨(  

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٣٫٩١١٫٩٦٤  ١٥١٫٣٧٨  ٣٤٠٫٠٥٩ ٧٨٨٫٦٠٢ ٢٫٦٣١٫٩٢٥ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

  ٣٠٢٫٩٦٣  ١٧٣٫٨٦٢  ٣٧٫٤٣٦  ٦١٫٩٩٠  ٢٩٫٦٧٥  إضافات
من أعمال  إضافات

  االنجاز قيد ماليةرأس
  

١٩٫٣٠٥  
  

٥٥٫٩٨٨  
  

٤٫٣٧٠  
  
)٧٩٫٦٦٣(  

  
   -  

وتحويالت استبعادات 
  ١محذوفاتو

  
)٨٢٫٢٢٥(  

  
)١٩٫١١٥(  

  
)١٥٫٣٧٣(  

  
   -  

  
)١١٦٫٧١٣(  

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٠٩٨٫٢١٤  ٢٤٥٫٥٧٧  ٣٦٦٫٤٩٢ ٨٨٧٫٤٦٥ ٢٫٥٩٨٫٦٨٠ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
االستھالك المتراكم 

  وخسائر انخفاض القيمة
          

  ١٫٢٦٩٫٣٠٥  -     ٢١٥٫٧٣٨  ٣٥٩٫٠٣٥  ٦٩٤٫٥٣٢   ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٢٠١٫٤٦٤  -     ٤١٫٦٧٢  ١٠٤٫٧٠٥  ٥٥٫٠٨٧  المحمل على السنة

وتحويالت استبعادات 
  ١محذوفاتو

  
)١٦٫٧٤٢(  

  
)١٫٨٩٠(  

  
)١٣٫٧٨١(  

  
   -  

  
)٣٢٫٤١٣(  

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ١٫٤٣٨٫٣٥٦  -     ٢٤٣٫٦٢٩ ٤٦١٫٨٥٠ ٧٣٢٫٨٧٧ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

  ٢٢١٫٠٠٩  -     ٣٩٫٦٩٣  ١٢٢٫١٦٣  ٥٩٫١٥٣  المحمل على السنة
وتحويالت استبعادات 

  ١محذوفاتو
  
)٢٥٫٨٤٥(  

  
)١٧٫٠٥٨(  

  
)١٦٫٥٠٢(  

  
   -  

  
)٥٩٫٤٠٥(  

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ١٫٥٩٩٫٩٦٠  -     ٢٦٦٫٨٢٠ ٥٦٦٫٩٥٥ ٧٦٦٫١٨٥ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
            دفتريةالقيم ال

  ٢٫٤٧٣٫٦٠٨  ١٥١٫٣٧٨  ٩٦٫٤٣٠  ٣٢٦٫٧٥٢  ١٫٨٩٩٫٠٤٨  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٢٫٤٩٨٫٢٥٤  ٢٤٥٫٥٧٧  ٩٩٫٦٧٢  ٣٢٠٫٥١٠  ١٫٨٣٢٫٤٩٥ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  
  األجنبية العمالت تحويل تأثير حسب معدلة١



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٣
  

  

  ت الماليةأرصدة للمصارف والمؤسسا  ١٦
  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      مصارف ومؤسسات مالية
  ١٫٣١٩٫٣١٩  ١٫٧١٢٫٥٢٦  ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار

  ٦٩٩٫٦٢٠  ٨٠٤٫٤٣٠  ھامشيةودائع 
  ٢١٫٢٩١٫٨٣٦  ٢٠٫٤٢٧٫٥٩٦  ودائع ثابتة
  ٢٫١٢٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠  ودائع وكالة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٥٫٤٣٠٫٧٧٥  ٢٣٫٢٩٤٫٥٥٢  
  --------------------------  --------------------------  
      يةمركزالرف امصال

  ١٫٢٥٤٫٤٥٥  ٩٤٫١٧٦  ودائع جارية وتحت الطلب
  ٩٫٠٧٥٫١٥٢  ١٣٫٢٩٠٫٧٧٦  إيداع شھاداتو ثابتة ودائع

  --------------------------  --------------------------  
  ١٠٫٣٢٩٫٦٠٧  ١٣٫٣٨٤٫٩٥٢  
  --------------------------  --------------------------  
  ٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢  ٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤  
  ============  ============  

  

: ٢٠١٣( ٪٩،٢٥ إلى ٪٠عمالت مختلفة وتحمل سعر فائدة  بين  من تتكونلمصارف والمؤسسات المالية لاألرصدة 
  ).٪٩،٧٥ إلى ٪٠
  

  عقود إعادة الشراء   ١٧
  

يات إعادة شراء في سياق أعمالھا االعتيادية والتي تقوم المجموعة بموجبھا بتحويل اتفاقتدخل المجموعة في 
  الموجودات المالية المعترف بھا مباشرة إلى أطراف أخرى. 

  

مليون ١٠٫١٢٩ ضمان في تاريخ التقريرالمقدمة كإن القيمة الدفترية والتي تمثل أيضاً القيمة العادلة للموجودات المالية 
 :٢٠١٣(مليون درھم ١٣٫٨٧٦ بات المالية المترافقة البالغةباإلضافة إلى المطلومليون درھم)  ١٫٥٤٥: ٢٠١٣(درھم 
يقدر الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المقدمة كضمان والقيمة الدفترية لعقود إعادة  مليون درھم). ١٫٣٥٢
 موجودات رھن بإعادة النقص ھذا تعويض يتممليون درھم).  ١٩٣: زيادة ٢٠١٣(مليون درھم  ٣٫٧٤٧قص بن الشراء
  .العكسي الشراء إعادة عقود مقابل كضمانات عليھا الحصول تم مالية

  

  أوراق يورو تجارية  ١٨
  

ألف دوالر أمريكي  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠قام البنك بتأسيس برنامج أوراق اليورو التجارية ("برنامج إي سي بي") بمبلغ 
  .٢٠٠٦سبتمبر  ١٣ية مع سيتي بنك ان أي المؤرخة تفاقإلصدار أوراق يورو تجارية تبعاً لال

  

السندات إن  .)درھم ألف ٦٫٧٥٢٫٠١٥ :٢٠١٣(درھم  ألف ٥٫٤٨٤٫١٧٦بقيمة  التقرير تاريخ في قائمة سندات يوجد
 ٪٠،٠٧: ٢٠١٣( ٪٠،٩٠ إلى ٪٠،٠٥فائدة تتراوح بين  بعمالت مختلفة وتحمل أسعار مقومةالقائمة بتاريخ التقرير 

  شھراً. ١٢مستحقة في أقل من  أنھا كما )٪٠،٥٦إلى 
  
خالل  ،أوراق يورو تجاريةبحاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق  بأيالمجموعة  تقملم 
  .٢٠١٤ سنة

  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٤
  

 
  ودائع العمـالء  ١٩

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  رھمألف د  

      حسب نوع الحساب:
  ٤٧٫٧٣٧٫٥٣٦  ٥٦٫٥٧٥٫٥٦٥  حسابات جارية
  ١٠٫٣٣٧٫٣٨٦  ١١٫٧٠٩٫٧٠٢  حسابات توفير
  ٢٫٠٢٥٫٢١٥  ١٫٠٨٨٫٧١٤  حسابات ھامشية

  ١٣٣٫٣٨٥٫٧٠٦  ١٦٠٫٠٩٩٫٦٠٠  ودائع بإشعار وألجل
  ١٧٫٦١١٫٣٧٩  ١٣٫٧١١٫٠٧١  شھادات إيداع

  --------------------------  --------------------------  
  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  
  ============  ============  
  
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      :المقابلة األطرافحسب 
  ٤٥٫٩٣٧٫٨٥١  ٦٩٫٥٧٦٫٠١٣  قطاع حكومي

  ٣٩٫٥٠٩٫٣٨٤  ٣٨٫٥٩١٫٢١٠  قطاع عام
  ٦٥٫٧٩٧٫٩٢٥  ٧٢٫٠٠٣٫٢٤١  قطاع شركات/ خاص

  ٥٩٫٨٥٢٫٠٦٢  ٦٣٫٠١٤٫١٨٨  تجزئة/ القطاع األفراد
  --------------------------  --------------------------  
  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  
  ============  ============  

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

     :المنطقةحسب 
  ١٤٤٫٨٢٤٫٠٩٣  ١٦٨٫٤٠٦٫٠٥٥  المتحدة العربية اإلمارات
  ٢٠٫٢٧٥٫١٦٧  ٣٠٫١٥٠٫٨١٦  أوروبا
  ٢٨٫٥٣٤٫٦٣٠  ٢٩٫٣٩٦٫٤٨٠  العربية الدول
  ٧٫٠٨٢٫٣٥٢  ٧٫٣٤٩٫٥٦٦  تينياألمريك
  ١٠٫٠٦١٫٠٢٣  ٧٫٥٤٥٫٣٩٧  آسيا

  ٣١٩٫٩٥٧  ٣٣٦٫٣٣٨  أخرى
  --------------------------  --------------------------  
  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  
  ============  ============  

  

  ة للعمالءسالميالودائع اإل  
  

  ة للعمالء كالتالي:سالميتشتمل ودائع العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإل  
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٫٠٨٦٫٠٦٩  ٣٫٣٢٠٫٤١٠  ودائع الوكالة
  ٢٦٨٫٧٠٦  ٣٦٠٫٦٢٧  ودائع المضاربة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٫٣٥٤٫٧٧٥  ٣٫٦٨١٫٠٣٧  
  ============  ============  

    



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٥
  

  
  ألجلقروض   ٢٠

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٫٤٦٩٫٢٠٠ -     قروض مجمعة وتسھيالت أخرى
  ١٧٫٢٢٠٫٩٦٨ ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  جلأل أخرى سندات

  --------------------------  --------------------------  
 ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  
  ============  ============  

  

 مارس في السندات ھذه تستحق. استراليمليون دوالر  ٤٠٠السنة، أصدر البنك سندات قابلة للتحويل بمبلغ  خالل
 لمخاطر تعرضال منالبنك بتحوط  قام. الفترة نھاية فيوتخضع لفائدة اسمية ثابتة تسدد بصورة نصف سنوية  ،٢٠١٩
  .السندات ھذه على الفائدة ومعدالت العمالت

  

 ٢٠١٨ مارس في السندات ھذه تستحق. أمريكي دوالر مليون ٥٠٠ بقيمة للتحويل قابلة سندات ألجل القروض تتضمن
 ١٠٨٫٢٦٥قيمة خيار التحويل في البدأ  لغتب .الفترة آخر في ثانوي نصف بشكل وتدفع ثابت فائدة معدل تحمل وھي
  .الملكية حقوقبند  إحتياطي –للتحويل  قابلةت بند سندات درھم وقد تم تصنيفھا كحقوق ملكية تح ألف

   

  ديسمبر:  ٣١كانت السندات التالية قائمة كما في 

      ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  استحقاق  الفائـدة  العملـة

  

  ٣٫١٧١٫٤٩٨  -     ٢٠١٤سبتمبر   (ثابت) ٪٤،٥٠  دوالر أمريكي
  ١٩١٫٦٤٦  -     ٢٠١٤ر سبتمب  (ثابت) ٪٣،٨٠  دوالر ھونغ كونغ
  ١١٧٫٥٤٣  -     ٢٠١٤أكتوبر   (ثابت) ٪٣،٩٠  دوالر ھونغ كونغ
  ٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٢٫٧٦٨٫٨٥١  ٢٠١٥مارس   (ثابت) ٪٤،٢٥  دوالر أمريكي

  ٥٣٨٫٨٠٧  ٥٠٢٫٦٢٨  ٢٠١٥يونيو   (ثابت) ٪٤،٧٥  رينغيت ماليزي 
  ٢٫٧٨٦٫٤٢٩  ٢٫٧٧٨٫٧٠٠  ٢٠١٧ مارس  (ثابت) ٪٣،٢٥  دوالر أمريكي
  ١٥١٫٧٥٤  ١٥١٫٢٨١  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٤٠  كونغ دوالر ھونغ

  ١١٣٫٣٦١  ١١٢٫٦٠٤  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٧١  دوالر أمريكي
  ١٥١٫٤١٧  ١٤٩٫٤٢٢  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٤،٣٢  دوالر ھونغ كونغ

  ٩٦٤٫٤٣٩  ٩١٨٫٦٢٢ ٢٠١٨مارس (ثابت)٪٥،٠٠ استرالي دوالر
  ١٫٦٨٩٫٨٨٥  ١٫٧٢٨٫١٨٠  ٢٠١٨ مارس  (ثابت) ٪١،٠٠  أمريكي دوالر
  -     ١٫٢٤٨٫٥٥٥  ٢٠١٩ مارس  (ثابت) ٪٤،٧٥  استرالي دوالر

  ٢٫٦٣٠٫٢٤٧  ٢٫٦٩١٫٠١٨  ٢٠١٩ أغسطس  (ثابت) ٪٣،٠٠  دوالر أمريكي
  ١٥٨٫٧٠٧  ١٥٩٫٣٧٥  ٢٠١٩ سبتمبر  (ثابت) ٪٤،٤٥  دوالر ھونغ كونغ
  ٥٢٢٫٠٢٥  ٤٩٢٫٥٠٥  ٢٠٢٠ ديسمبر  (ثابت) ٪٤،٩٠  رينغيت ماليزي

  ١٤٩٫٥٦٩  ١٥٦٫٢٣٣  ٢٠٢٢ أبريل  (ثابت) ٪٣،٩٥  دوالر ھونغ كونغ
  ٣٩٨٫٨٤٧  ٣٦٩٫٧٠٧  ٢٠٢٦ يوليو  (ثابت) ٪٢،٦٠  ياباني ين

  ١٦٨٫٧٧٧  ١٨٠٫٩٩٥  ٢٠٢٧ يوليو  (ثابت) ٪٣،٩٤  دوالر ھونغ كونغ
  ٢٨٫٥١١  ٣٢٫٢٦١  ٢٠٢٨ مارس  (ثابت) ٪٠،٥٠  مكسيكي بيزو

  ٢٣٣٫٤٩٨  ٢٧٩٫٢٤٨  ٢٠٣٢ أغسطس  (ثابت) ٪٤،٣٧  دوالر أمريكي
  ٩٠٫٩٥٢  ١٠٨٫٢٩٠  ٢٠٣٢ سبتمبر  (ثابت) ٪٤،١٠  الر أمريكيدو

  ٦٣٫٠٤٩  ٧٦٫٨٤٣  ٢٠٣٦ سبتمبر  (ثابت) ٪٤،٨٠  دوالر أمريكي
  ٧٣٫٧١٥  ٩٣٫٣٩٨  ٢٠٤٢ مايو  (ثابت) ٪٥،٠١  دوالر أمريكي

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

      ١٧٫٢٢٠٫٩٦٨  ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  
      ==================  ==================  

  

حوط القيمة ت تبلغألجل.  القروضعلى والعمالت األجنبية  الفائدةلمخاطر معدالت  التعرضقام البنك بالتحوط من  لقد
للمخاطر التي يتم  الموجبةالقيمة العادلة  صافي بلغيودرھم)  مليار ١٧،٥٩: ٢٠١٣( درھم مليار ١٥،١٦االسمية 

المجموعة  لدى يكنلم . )درھم مليون ١٤٤،٢٦ صافي قيمة عادلة سالبة :٢٠١٣(مليون درھم  ٢٢،٠٣التحوط منھا 
و سنة  ٢٠١٤ سنةألجل، خالل  قروضالبحاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق  أي

٢٠١٣. 



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٦
  

  
  مطلـوبات أخرى  ٢١

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ١٫٨٩٨٫٥٩١  ٢٫٣٧٥٫٨٨٤  فوائد مستحقة الدفع
  ٨٤١٫١٣٩  ١٫٨٧٧٫١٥٩  )١٣(إيضاح  قبوالت

  ٤٤٨٫٠١٨  ٤٦٢٫٦٢٠  نھاية الخدمة للموظفين تعويضاتمخصص 
  ٤٫٤٩١٫٨٩٠  ٦٫٦١٥٫٨٤٧  حسابات دائنة ودائنون متنوعون ومطلوبات أخرى

  ٩٢٫٣٨٠  ١١١٫٠٩٠  ضريبة دخل خارجية
  --------------------------  --------------------------  
  ٧٫٧٧٢٫٠١٨  ١١٫٤٤٢٫٦٠٠  
  ============  ============  

  

  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  

  التعويضات المحددةالتزامات 
ديسمبر  ٣١ن المستحقين لذلك. تم إجراء تقييم اكتواري كما في تقوم المجموعة بدفع تعويضات نھاية الخدمة للموظفي

ات . حيث تم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارالتعويضات المحددةللقيمة الحالية الفعلية اللتزامات  ٢٠١٤
ات تكاليف الخدمات ذو التعويضات المحددةتم قياس القيمة الحالية اللتزامات العربية المتحدة إلجراء ھذا التقييم. 

  .باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعةالصلة الحالية والسابقة 
  

  مة لتقييم االلتزامات:دفيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخ
  

ً  ٪٣،٢٥  معدل الخصم   سنويا
ً  ٪٣،٠٠  معدل زيادة الراتب   سنويا

  
الت والتقاعد المستخدمة عند تقييم االلتزامات واالمتيازات بموجب االفتراضات الديموجرافية لحاالت الوفيات واالستقا

الخطة الموضوعة. نظراً لطبيعة االمتيازات، التي تمثل مبلغ كلي مستحق الدفع عند ترك المجموعة ألي سبب، حيث 
  .تم استخدام معدل انخفاض فردي مجمع

  

  
ألف  ٧٫٤٠٩نقطة أساس سوف يكون له تأثير على المطلوبات بمبلغ  ٢٥ -عدل الخصم بنسبة +/إن تغير اقتراض م

نقطة أساس سوف  ٥٠ -ألف درھم على التوالي. وبالمثل، إن تغير افتراض معدل زيادة الراتب +/ ٦٫٣٦١درھم و
  .ألف درھم على التوالي ١٢٫٢٥٦ألف درھم و ١٢٫٨٩٥يكون له تأثير على المطلوبات بمبلغ 

  

  نھاية الخدمة للموظفين كما يلي:   تعويضاتكانت حركة مخصص 
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٤٤٥٫٧٣٨  ٤٤٨٫٠١٨  يناير ١الرصيد في 
  ٧٦٫٩٠٥  ٩٠٫٧٠٢  خالل السنة صافي المحمل

  )٧٤٫٦٢٥(  )٧٦٫١٠٠(  المدفوع خالل السنة
  --------------------------  --------------------------  

  ٤٤٨٫٠١٨  ٤٦٢٫٦٢٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ============  ============  
  

  المساھمات المحددةبرنامج 
المساھمات برنامج والتي يتم التعامل معھا كما ھو مبين في  موظفيھا المؤھلينتقوم المجموعة بدفع مساھمات عن 

كما في تاريخ  ألف درھم). ٦٥٫٨٧٢: ٢٠١٣(ألف درھم  ٧٣٫٠٣٩المحددة. يبلغ مخصص ھذه المساھمات للسنة 
 ٢٫٥٢٢: ٢٠١٣(ألف درھم تحت بند المطلوبات األخرى  ٦٧٣التقرير، تم تصنيف المعاشات المستحقة الدفع البالغة 

    ألف درھم).



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٧
  

  
  (تابع) مطلـوبات أخرى  ٢١

  
  ضرائب اإليرادات الخارجية

ً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق مخصص لضرائب اإل برصدلقد قامت المجموعة  يرادات الخارجية وفقا
 ً بسداد  قامت المجموعة ،وفقاً لمعدالت الضريبة السارية أو السارية بشكل جوھري بتاريخ التقرير. حيثما كان مناسبا

  دفعات الضرائب على الحساب فيما يتعلق بھذه المطلوبات المقدرة.
  

ً لصافي أرباح السنة المعدلةمخصص ضرائب اإلي احتسابيتم   وفيما يلي حركة ھذا. رادات الخارجية للسنة وفقا
  المخصص: 

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٩٦٫٥٥٤  ٩٢٫٣٨٠  يناير  ١في الرصيد 
  ٢١٥٫١٦٦  ٢٧١٫١٠٩  سنةال المحمل خالل

  )٢١٩٫٣٤٠(  )٢٥٢٫٣٩٩(  ضرائب دخل خارجية مدفوعة صافية من المستردات
  ------------------------  ------------------------  

  ٩٢٫٣٨٠  ١١١٫٠٩٠  ديسمبر ٣١في الرصيد 
  ===========  ===========  
  

  سندات ثانوية  ٢٢
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      بند المطلوبات
  ١٫٠٣٤٫٩٣٦  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٤٧٧٫٣٨٧  ٤٧٩٫٥٩٤  ٢٠١٢ ديسمبر ١٠ إصدار

  ------------------------  ------------------------  
  ١٫٥١٢٫٣٢٣  ١٫٥١٦٫٦٤١  
  ============  ============  

     بند حقوق الملكية
  ٧٢٫٩٢٦  -     ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٥٢٫٩٨٤  -      ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

  )٤٠٫٥٠٢(  -     ٢٠٠٦مارس  ١٥ناقصاً: تحويالت إصدار
  )٣١٫٥٦٤(  -      ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إعادة شراء إصدار  ناقصاً :
  )٥٣٫٨٤٤(  -       العام االحتياطي إلى المحول

  ------------------------  ------------------------  
     -     -  
  ============  ============  
  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٨
  

  
   (تابع) سندات ثانوية ٢٢

  
  :٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 

  

ً العتمادھا في  ٢٠١٦مارس  ١٥مليار درھم تستحق في  ٢،٥ية قابلة للتحويل بقيمة البنك سندات ثانو أصدر وفقا
ً  ٣. تحمل السندات أسعار فائدة لمدة ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٢اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية المنعقد في   أشھر وفقا

  ة ربع سنوية.تسدد بصور ٪٠،٢٥ زائداً (ايبور)  ماراتاإل بنوك بين السائدة الفائدةألسعار 
  

  تم عرض السندات القابلة للتحويل أعاله في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  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 

  ٢٥٫٧٣٥  ٢٧٫٨٤٦  يضاف: الفوائد المطفأة المتراكمة
 ً   )١٫٣٤٧٫٩٧٣(  )١٫٣٤٧٫٩٧٣(  : بند المطلوبات المحولناقصا

  )٦٩٫٩٠٠(  )٦٩٫٩٠٠(   راؤھاش مطلوبات المعادللالقيمة الدفترية 
  --------------------------  --------------------------  

  ١٫٠٣٤٫٩٣٦  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  القيمة الدفترية على بند المطلوبات 
  ============  ============  
  

 : ٢٠١٣( ٪٠،٣٠١زائداً  أشھر ٣ لمدةما قدره سعر فائدة االيبور   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بلغ سعر الفائدة الفعلي في 
  ).٪٠،٣٠١زائداً  أشھر ٣ لمدة االيبور فائدة سعر

 
  :٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 

  
ديسمبر  ٩مليون رينجيت ماليزي مستحقة في  ٥٠٠بإصدار سندات ثانوية بقيمة  ٢٠١٢ديسمبر  ١٠قام البنك في 

. قام البنك بتغطية وسوف يتم سدادھا على أساس نصف سنوي ٪٤،٧٥. تحمل السندات فائدة بمعدل يساوي ٢٠٢٧
 مليون ٥٦٠،١٦: ٢٠١٣(مليون درھم  ٥٢٤،٧١ االسمية القيمة تحوط بلغالتعرض لمعدل الفائدة على ھذه السندات. 

  قيمة عادلة سالبة  :٢٠١٣(مليون درھم  ٤٣،٢٢يتم التحوط لھا  التي السالبةالعادلة  يمةقال وبلغت )درھم
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في الفائدة الفعلية معدل  بلغ بينما). درھم مليون ٨٠،٦٤ تبلغ

 .)٪٤،٧٩: ٢٠١٣( ٪٤،٧٩نحو 
 

سندات الإخالل أخر متعلق ب أي أولقيمة األصلية والفوائد عجز عن سداد الم تتعرض المجموعة ألي من حاالت 
  .٢٠١٣و ٢٠١٤ثانوية خالل ال
  

  ات حتياطيرأس المال واال ٢٣
  

  رأس المال
  مليون سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  ٤٫٧٣٦البنك من ح لدى يتكون رأس المـال المصر

يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في . مليون سھم بقيمة درھم واحد لكل سھم) ٤٫٣٠٦ : ٢٠١٣(
سھم عادي  مليون ٤٫٣٠٦: ٢٠١٣(سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  مليون ٤٫٧٣٦ من ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  واحد لكل سھم).بقيمة درھم 
   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٩
  

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات  ٢٣

  
  المال رأس تسوية

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  ٣٫٨٧٤٫٥٥٨  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  يناير ١ في كما
  ٣٩٫٥٨٤  -  األسھم خيارات برنامج ضمن صادرة أسھم

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٫٩١٤٫١٤٢  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  

  ٣٩١٫٤١٤  ٤٣٠٫٥٥٦  الفترة خالل صادرة منحة أسھم
  --------------------------  --------------------------  
  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  ٤٫٧٣٦٫١١٢  

  )٢٥٫٠٨٦(  )١٢٫٩٤٠(  )٢٥(إيضاح  بھا محتفظ خزينة أسھم
  --------------------------  --------------------------  
  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٤٫٧٢٣٫١٧٢  ديسمبر ٣١في  كما
  ============  ============  

  
  القانوني حتياطياال

 ٥٦(وتعديالته) والمادة  ١٩٨٤) لعام ٨العربيـة المتحـدة رقم ( ماراتيقتضي قانون الشـركات التجاريـة في دولـة اإل
القانوني حتى يبلغ رصيد  طيحتيامن صافي األرباح السنوية إلى اال ٪١٠من بنود التأسيس للبنك تحويل ما ال يقل عن 

  القانوني غير قابل للتوزيع على المساھمين. حتياطيإن اال. من قيمة راس المـال المدفوع ٪٥٠القانوني  حتياطياال
  
  الخـاص حتياطياال

من بنود  ٥٦والمادة رقم  ١٩٨٠) لعام ١٠الخاص بموجب القانون االتحادي رقم ( حتياطيتتم التحويالت الى اال
حتى  حتياطيمن صافي األرباح السنوية الى اال ٪١٠للبنك والتي تنـص على أن يتم تحويل ما ال يقل عن التأسيس 

  الخاص غير قابل للتوزيع على المساھمين. حتياطيإن اال. من قيمة رأس المال المدفوع ٪٥٠يبلغ الرصيد 
   

  توزيعات األرباح
  ديسمبر: ٣١المنتھية في  تم توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة

  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤   
  ألف درھم   ألف درھم  
      

 لكل سھم عادي  درھم ٠،٤٠توزيعات نقدية 
  )لكل سھم عادي درھم ٠،٣٥: ٢٠١٣(  

  
١٫٧١٢٫٨٤٨  

  
١٫٣٥٩٫٥٠٤  

  ٣٩١٫٤١٤  ٤٣٠٫٥٥٦  مصدرة أسھم منحة) ٪١٠:  ٢٠١٣(أسھم منحة  ٪١٠
  =========  ========  
  

  توزيعات مقترحة
 وأسھم منحة بقيمة درھم للسھم العادي ٠،٤٠ اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ،٢٠١٥ يناير ٢٨في 
 ٢٠١٤فيما يتعلق بـ  )٪١٠بقيمة  درھم للسھم العادي وأسھم منحة ٠،٤٠ ة: توزيع أرباح نقدية بقيم٢٠١٣( ٪١٠
    ية.قف على موافقة المساھمين في إجتماع الجمعية العموممتو وھو



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٠
  

  
  (تابع)ات يرأس المال واالحتياط ٢٣

  
  ات أخرىاحتياطي

 
  خرى تشمل اآلتي:أات احتياطي

  
  العام حتياطياال  ) ١(

 الموافقة تم ٢٠١٤  مارس ١١العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة. في  حتياطيإن اال
 حتياطيااللى إ) درھم مليار ٢،١: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(درھم  مليار ٢،٤في اجتماع الجمعية العمومية على تحويل 

  العام.
  

 القيمة العادلة احتياطي )٢(
لغير غرض  ات المحتفظ بھاستثمارالقيمة العادلة على صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لال احتياطييشتمل 

  ات النقدية.تحوط التدفق احتياطيو النخفاض القيمة، تتعرضات أو ستثماربھذه اال عترافالمتاجرة إلى أن يتم إيقاف اال
  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم   ألف درھم  

      اتستثماراال –إعادة التقييم  احتياطي
      للبيع المتاحة   

  ٦٩٩٫٣١٧  ٧٨٧٫١٥٧  يناير ١في 
  ٣٧١٫٧٣٥  ٣٨٠٫٣١٥  غير المحققة خالل السنة األرباحصافي 
        بيان في بھا المعترف المتراكمة المحققة األرباحصافي 

  )٢٨٣٫٨٩٥(  )٨٣٥٫٨٥٢(  الموحد خالل السنة الخسائر أو األرباح   
  --------------------------  --------------------------  

  ٧٨٧٫١٥٧  ٣٣١٫٦٢٠  ديسمبر ٣١في 
  --------------------------  --------------------------  

      وطات التدفقات النقديةتح -احتياطي التحوط 
  -     ٣٥٫٨٩٦   يناير ١في 

  ٣٥٫٨٩٦  )٤٢٫٥٨٤(  التغيرات في القيمة العادلة
  --------------------------  --------------------------  

  ٣٥٫٨٩٦  )٦٫٦٨٨(  ديسمبر ٣١في 
  --------------------------  --------------------------  
      
  --------------------------  --------------------------  

  ٨٢٣٫٠٥٣  ٣٢٤٫٩٣٢  ديسمبر ٣١اإلجمالي في 
  ============  ============  
  

 التدفقات تحوط ألدواتالفعالة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  الحصةعلى  التحوط احتياطييشتمل 
  .للتحوط بمعامالت المتعلقة النقدية

  
  تحويل العمالت االجنبية طياحتيا  )٣(

  .الخارجية اتالعملي في اتستثماراالات التي تنتج من تحويل صافي ختالفتحويل العمالت االجنبية اال احتياطييمثل 
   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧١
  

  
  حكومة أبوظبيلسندات الشق االول الرأسمالية   ٢٤

  

دار سندات الشق األول المتعلق بدعم رأس مال البنوك، قام البنك بإص ٢٠٠٩حكومة أبوظبي لعام ضمن برنامج 
مليارات درھم. إن ھذه السندات ليس لھا تاريخ سداد محدد وثانوية وغير  ٤الرأسمالية القانونية ("السندات") بقيمة 

الي خالل السنة، استحقت المرحلة األولية، وبالت مضمونة وتحمل فوائد ثابتة تدفع في آخر الفترة بشكل نصف سنوي
. يحتفظ البنك بحق عدم دفع أي ٪٢،٣أشھر ايبور باإلضافة إلى ھامش  ٦معدل فائدة تعادل فإن السندات تحمل حالياً 

من الفوائد بناًء على تقديره الخاص. كما ال يحق لحملة تلك السندات المطالبة بالفائدة وفي حال عدم سداد الفائدة ال 
ريخ ت ال يسمح للبنك فيھا بدفع أي فائدة في تايعتبر ھذا الحدث تخلفاً عن السداد. باإلضافة إلى أنه ھناك بعض الحاال

  سداد الفائدة ذات الصلة.
  

اختيار البنك عدم الدفع أو وقوع حدث ال يسمح فيه بالدفع، فلن يقوم البنك بـ (أ) تحديد أو دفع أي توزيعات في حالة 
ذ رأس المال أو األوراق أو توزيعات أرباح أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو خفض أو خالف ذلك من استحوا

المالية ذات تصنيف مصرفي بمستوى أو في مرتبة تلي السندات باستثناء األوراق المالية، التي تنص شروطھا على 
  لم أو إلى أن يتم السداد الكامل لدفعتي فائدة متتابعتين. االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، في كل حالة ما

  
دار    تثنائية التي عقدت في تم الموافقة على اإلص قرر البنك  .٢٠٠٩مارس  ١١خالل اجتماع الجمعية العمومية االس

  .مليون درھم) ٢٤٠ :٢٠١٣(مليون درھم خالل السنة  ١٨٧،٥القيام بسداد فائدة على السندات بقيمة 
 

  برنامج خيارات األسھم  ٢٥
  

ھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين، خاضعة بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أس ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 
إن الشرط الرئيسي  لفترة 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 
 سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان تم ممارسته أم ال. ٦ بعد

 
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسھم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظفين. قام البنك خالل 

سھم خزينة إلى أن . يتم معاملة ھذه األسھم على أنھا أالتابعةألف سھم إلى الشركة  ٣٩٫٥٨٤بإصدار وتحويل  السنة
  تتم ممارستھا من قبل حاملي خيارات األسھم.

  
من قبل حاملي ألف درھم) ١٧٫٤٨٢: ٢٠١٣(ألف درھم  ١٤٫٤٩٠كما في تاريخ التقرير تم ممارسة خيارات بمبلغ 

ألف درھم)  ١٧٫٤٨٢: ٢٠١٣(ألف درھم  ١٤٫٤٩٠الخيارات مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس مال األسھم بمبلغ 
  .ألف درھم) ١٤٣٫٦٠٨: ٢٠١٣( ألف درھم ١٠١٫٨٦٥ بمقدارعالوة وأسھم 

  
  فيما يلي عدد خيارات األسھم:

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  عدد الخيارات  عدد الخيارات  
  ألف  ألف  
      

  ٣٨٫٨٨٣  ٢٣٫٩٥٠ يناير  ١القائمة في 
  -     ٢٤٫٥٠٥ خالل السنة ممنوحة

  )٣٣٢(  )٦٣٤( خالل السنة عنھا متنازلصافي القيمة ال
  )١٧٫٤٨٢(  )١٤٫٤٩٠( الممارسة خالل السنة

  -     )٥٣( السنة خالل المنتھية
  ٢٫٨٨١  -    المنحة أسھم تعديالت

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٣٫٩٥٠  ٣٣٫٢٧٨ ديسمبر  ٣١القائمة في 

  ============  ============  
ممارسة  إن سعر). درھم للسھم ٩،٢١: ٢٠١٣( للسھم درھم ٨،٠٣ قيمة ٢٠١٤ خاللسعر ممارسة الخيار  معدل بلغ

  ).درھم ٨،٧٣ :٢٠١٣(درھم للسھم  ١١،٤٤ إلى ٧،٥٤ھو  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الخيار لكافة الخيارات القائمة كما في 



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٢
  

 
 (تابع)برنامج خيارات األسھم   ٢٥

  
  تسوية أسھم الخزينة المحتفظ بھا ضمن البرنامج

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  درھم ألف  
      

  -     ٢٥٫٠٨٦  يناير  ١كما في 
  ٣٩٫٥٨٤  -    أسھم صادرة ضمن البرنامج

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٩٫٥٨٤  ٢٥٫٠٨٦  

  )١٧٫٤٨٢(  )١٤٫٤٩٠(  أسھم خيارات تم ممارستھا من قبل الموظفين خالل الفترة
  --------------------------  --------------------------  
  ٢٢٫١٠٢  ١٠٫٥٩٦  

  ٢٫٩٨٤  ٢٫٣٤٤  أسھم منحة صادرة خالل الفترة
  --------------------------  --------------------------  

  ٢٥٫٠٨٦  ١٢٫٩٤٠  ديسمبر ٣١كما في 
  ============  ============  

 

  إيـرادات الفوائـد  ٢٦
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  درھمألف   

      فوائد من:

  ١٤٤٫٢٨٧  ٢٠٤٫٨١٣ المصارف المركزية
  ٣٦٦٫٥١٠  ١٧٩٫٤٤٦ المصارف والمؤسسات المالية
  ١١٢٫٢٧٤  ١٠٢٫٨٠١ عقود إعادة الشراء العكسية

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 األرباح أو الخسائر  

٥٧٫٦٧٦  ٢٣٤٫١٣٩  

  ١٫٤١٢٫٧٥٢  ١٫٨٧٩٫١١٠ استثمارات لغير غرض المتاجرة
  ٥٫٩٩٢٫٠٢٣  ٦٫٠٣٤٫٣٠٣ قروض وسلفيات

  --------------------------  --------------------------  
 ٨٫٠٨٥٫٥٢٢  ٨٫٦٣٤٫٦١٢  
  ============  ============  

  
  مصروفات الفوائـد  ٢٧

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      فوائد لـ:
  ١٢٩٫٦٠٣  ١٧٧٫٠٣٥  المصارف والمؤسسات المالية

  ٦٫٤٧٨  ٩٫٢٣٦  عقود إعادة الشراء
  ١٨٫٦٨٠  ١٩٫٥٠٥  أوراق يورو تجارية

  ٧٨٢٫٧٣٦  ٧٥١٫٨٢٤  ودائع العمالء
  ٢٢١٫٤٨٨  ٢٤٩٫٠٨٥  شھادات إيداع
  ٦٩٤٫٢٢٤  ٦٨٩٫٤٢٤  قروض ألجل
  ٢٨٫٤٤٤  ٣٩٫٥٤٠  سندات ثانوية

  --------------------------  --------------------------  
  ١٫٨٨١٫٦٥٣  ١٫٩٣٥٫٦٤٩  
  ============  ============  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٣
  

  
  سالميإيرادات عقود التمويل اإل  ٢٨

  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٧١٫٣٤٨  ٢٢٣٫٢٦٦  إجارة
  ٥٦٫٨٢٦  ١٠٦٫٥٦٤  مرابحة
  ٥١٧  ٧٫٠٦٢  مضاربة

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٢٨٫٦٩١  ٣٣٦٫٨٩٢  
  ============  ============  

  
  حصة المودعين من األرباح  ٢٩

  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢١٫٧٠٦  ١٤٫٣٥٥  ودائع الوكالة
  ١٫١٩٧  ٣٫٤٨٢  ودائع المضاربة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٢٫٩٠٣  ١٧٫٨٣٧  
  ============  ============  
  
  
  
  
  
  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٤
  

  
  صافي إيرادات رسوم وعموالت  ٣٠

  
  

 االئتمان خدمات منرسوم محصلة من قبل المجموعة  على ستثماريةاالخدمات الو أصولرسوم إدارة تتضمن 
  موجودات بالنيابة عن عمالئھا. استثمارأو  باالحتفاظحيث تقوم المجموعة  ،والوكالة

  
  صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية   ٣١

  
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت 
  ١٣٦٫٧٤٧  )١٠٥٫١٢٠(  ١األجنبية واألدوات المشتقة ذات الصلة   

  ٢٥٣٫١٢٨  ٣٠١٫٢٠٥  التعامالت مع العمالء 
  --------------------------  --------------------------  
  ٣٨٩٫٨٧٥  ١٩٦٫٠٨٥  
  ============  ============  
  
 لغير تثماراتاسمن بيع رباح األنظراً الستراتيجيات التحوط الفعالة، ينعكس تأثير المقاصة ألدوات التحوط بصافي ١

  .)٣٢(إيضاح  غرض المتاجرة
   

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      عموالتو إيرادات رسوم
  ٤٢٠٫٦٣٢  ٥١٨٫٦٥٠  تمويل تجاري

  ٤٢٫٥١٥  ٧٦٫٥١٥   تحصيلالخدمات 
  ٦٦٫٧١٤  ١٤٧٫٠٧٩  إيرادات وساطة

  ١١٦٫٢٨٠  ١٨٧٫٦٦٧  وخدمات استثمارية أصولإدارة 
  ١٧٨٫٨٢٦  ١٤٦٫٠٦٥  ت والمشتقات الماليةاالستثمارا

  ٦٥٧٫٠١٣  ٨٠١٫٨٤٥  الشركات وإقراض األفراد 
  ٦٧٠٫٠٧٧  ٨٥٢٫٧٩٨  البطاقات والخدمات االلكترونية

  ٨٩٫٥٩٧  ٩٤٫٨٩٠  المتعلقة بالحساباتخدمات 
  ٣٣٫٢٩١  ٧٣٫٦٣٨  العموالت على التحويالت

  ٨٠٫٢٨٣  ١٠٣٫٣٧٣  إيرادات أخرى 
  --------------------------  --------------------------  

  ٢٫٣٥٥٫٢٢٨  ٣٫٠٠٢٫٥٢٠  إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
  --------------------------  --------------------------  

      مصروفات رسوم وعموالت
  ٣٢٫٧٨٠  ٣٥٫٤٥٩  عموالت وساطة
  ٤٫٧٩٩  ٦٫١١٠  رسوم تشغيلية  

  ٤١٧٫٦٣٣  ٥٦٩٫٧٥٥  رسوم بطاقات االئتمان 
  ٣٣٫٧٤٨  ٥١٫٠٦٨  والشركات لألفراداالقتراض 

  ١٤٫٠٩٨  ٢٩٫٥٣٦  أخرى
  --------------------------  --------------------------  

  ٥٠٣٫٠٥٨  ٦٩١٫٩٢٨  إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت
  --------------------------  --------------------------  

  ١٫٨٥٢٫١٧٠  ٢٫٣١٠٫٥٩٢  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
  ============  ============  



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٥
  

  
 والمشتقات المالية  االستثمارات أرباحصافي   ٣٢

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      محققة منر الصافي األرباح المحققة وغي
      االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح   
  ٢٢٫١٦٨  )٧٨٫٨٠٦(  ١أو الخسائر والمشتقات المالية   

      رباح الناتجة من بيع االستثماراتصافي األ
  ٢٨٣٫٨٩٥  ٨٣٥٫٨٥٢  لغير غرض المتاجرة    

  ٤٫٩٥٩  ٧٫٣٥٦  إيرادات توزيعات األرباح
  --------------------------  --------------------------  
  ٣١١٫٠٢٢  ٧٦٤٫٤٠٢  
  ============  ============  
  

مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكذلك تم بيان إيرادات الفوائد من أدوات الدين ال
   أدوات الدين المصنفة كاستثمارات لغير غرض المتاجرة ضمن إيرادات الفوائد.

  
  مليون درھم. ٧٢قيمة ائتمان تقدر بنحو  عديالتتشتمل على ت١

  
  اإليرادات التشغيلية األخرى  ٣٣

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤    
  ف درھمأل  ألف درھم  
      

  ٢٦٨٫٩٥٥  -     ُمصدرة  ثانوية أرباح من إعادة شراء سندات
  -     ٥٦٫٣٥٣  أرباح من بيع عقارات استثمارية

  ٦٦٫٣٠٩  ٦٩٫٢٦٧  أخرى
  --------------------------  --------------------------  
  ٣٣٥٫٢٦٤  ١٢٥٫٦٢٠  
  ============  ============  
  

  ية ومصروفات تشغيلية أخرىمصروفات عمومية وإدار  ٣٤
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫١٨٧٫٧١٩  ٢٫٥٣٢٫٧٢٦  تكاليف الموظفين 
 ٨٠٨٫٦٠١  ٩٠٧٫٣٨٧  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  ٢٠٦٫٢٦٥  ٢٢٣٫٠٢٤  استھالك
  ٢٧٫٨٠٣  ٣٢٫٨٩٦  تبرعات وھبات

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٫٢٣٠٫٣٨٨  ٣٫٦٩٦٫٠٣٣  
  ============  ============  

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٦
  

  

  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٣٥
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٥٤٧٫٣٠٥  ٥٧٤٫٤٣٣  مخصصات جماعية للقروض والسلفيات
  ١٫٢٨٩٫٧٧٥  ١٫١٥٢٫٤٨٤  مخصصات محددة للقروض والسلفيات
  )٣٤٩٫٣٦٦(  )٤١١٫١٥٨(  عكس مخصصات القروض والسلفيات
  )٣٢٠٫٨٤٧(  )٤٧٣٫٩٠١(  استرداد مخصصات خسائر القروض
  ٣٠٫٧٤٣  ٤٣٫٦٣٥  حذف موجودات مالية منخفضة القيمة

 ً   )٥٫٦٤١(  )٦٫٦٢٧(  استرداد قروض تم حذفھا سابقا
  )٤٠٥(  -     استردادات أخرى

      (استرداد)/انخفاض القيمة
  -     ٣٫٦٠٣  استردادات أخرى  -
  ١٤٫٣٤٢  )١٤٫٣٤٢(  ماليةالالموجودات غير مخصص انخفاض قيمة  -
  --------------------------  --------------------------  
  ١٫٢٠٥٫٩٠٦  ٨٦٨٫١٢٧  
  ============  ============  

  

  مصاريف ضرائب الدخل الخارجية  ٣٦
  

لمعدل افي أرباح السنة اباإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة، يتم احتساب محمل السنة على أساس ص
  وفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية المعنية.

  

  خالل السنة كما يلي: بيان األرباح أو الخسائر الموحدن كان المحمل ضم
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤    
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢١٥٫١٦٦  ٢٧١٫١٠٩  المحمل للسنة
  ٢٫٩٧٣  ٥٧٩  تعديالت متعلقة بالضرائب المؤجلة

  --------------------------  --------------------------  
  ٢١٨٫١٣٩  ٢٧١٫٦٨٨  
  ============  ============  

  

  األرباح بناء على االحتساب واألرباح وفقاً للقوانين الضريبية: علىضرائب المجموعة فيما يلي تسوية 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤    
  ألف درھم  ألف درھم  

     

  ٧٨٩٫٧٣٨  ١٫٠١٦٫٨٦٢  ١لضرائباألرباح قبل ا
  ------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------  

  الضرائب المحتسبة بمعدالت ضريبية محلية 
  مطبقة في الدول المعنية   

  
٢٤٥٫٩٢٥  

  
١٩٥٫٩٩٩  

      :تأثيرات الضرائب لـ
  )٢٢٫٦٨٨(  )٦٫٩٥١(  ت التي ال تخضع لضريبةاإليرادا -
  ٤٦٫٢٤٠  ٢٧٫٨٨٨  المصروفات غير القابلة لالقتطاع لغرض الضريبة -
-  ً   -     )١٫٣٣٨(  استخدام خسائر ضريبية غير معترف بھا سابقا
 تأثير تسويات ضريبية غير معترف بھا -
  مؤجلة كموجودات ضريبية     

 
)٢٫٨٠٤(  

 
)٢٫٧١٧(  

  بلة لالقتطاع معترف بھا حالياً كموجوداتفروق مؤقتة قا -
  ضريبية مؤجلة     

  
)٢٫٥٥٦(  

  
)٥٫٤٣٨(  

  ٦٫٧٤٣  ١١٫٥٢٤  تسويات متعلقة بالسنوات الماضية -
  ------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------  

  ٢١٨٫١٣٩  ٢٧١٫٦٨٨  الضرائبمصروف إجمالي 
  ============  ============  

  

  .ضريبية لقوانينالشركات التي تخضع  تلكفقط من  تتألف الضرائبقبل  األرباح١



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٧
  

  
  النقد وما يعادله  ٣٧

  

ثة أشھر من تي تستحق خالل ثاليشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد على المبالغ التالية ال
  تاريخ االستحواذ / اإليداع:

  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٩٫٩١٢٫٢٠٤  ٥١٫١٦٦٫٢٠٦  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 
  ٦٫٥٧٣٫٩١٩  ٢٫٩٦٠٫٧٢٠  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٦٫٤٨٦٫١٢٣  ٥٤٫١٢٦٫٩٢٦  النقد وما يعادله

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

  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٣٨
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣١٫٤٧٠٫٠٨٨  ٥٦٫٢١٢٫٢٤٠  خطابات اعتماد
  ٥٠٫٩٤٧٫٦٦٩  ٦٤٫٨٣٩٫٣٠٨  خطابات ضمان

  ٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  مسحوبة غيرالتزامات تقديم تسھيالت ائتمانية 
  ٤٫٧٨٥٫٥١٤  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ضمانات مالية

  --------------------------  --------------------------  
  ١١١٫٨٣٩٫٧٤٨  ١٤٤٫١٨٣٫٤١١  
  --------------------------  --------------------------  

  

مولة شبيھة إلى حد كبير بالتسھيالت الممولة المبينة في المرتبطة بھذه التسھيالت غير الم ناالئتماخصائص مخاطر 
  .٤اإليضاح 

  

  الشكل الموضح أدناه: ىالتقرير علتم بيان التزامات عقود اإليجار التشغيلية والرأسمالية كما في تاريخ 
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٨٫٨٣٦  ١٥٩٫٧٩٩  التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية
      زامات لمدفوعات مستقبلية بموجب عقودالت
  ١٥١٫٩١٨  ١١٤٫١١٧  اإليجار التشغيلية    
  --------------------------  --------------------------  
  ٢٠٠٫٧٥٤  ٢٧٣٫٩١٦  
  --------------------------  --------------------------  

  ١١٢٫٠٤٠٫٥٠٢  ١٤٤٫٤٥٧٫٣٢٧  إجمـــالي االلتزامات واالرتباطات الطارئة
  ============  ============  
  

تلزم خطابات االعتماد وخطابات الضمان المجموعة بالدفع نيابًة عن عمالئھا عند تقديم المستندات أو في حالـة إخفاق 
  ھؤالء العمالء بالوفاء بالتزاماتھم وفقاً لشروط العقد. 

  

ا ات تعاقدية لتقديم قروض وتسھيالت ائتمانية تجدد تلقائياً. وعادة مئتمانية تمـثل ارتباطاااللتزامات لتقديم تسھيالت 
يكون لھذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على شروط إللغائھا وقد تتطلب دفع رسوم. ونظراً إلمكانية 

مات نقدية بالضرورة التزا انتھاء صالحية ھذه العقود دون القيام بسحب التسھيالت، فان إجمالي القيم التعاقدية ال تمثل
  مستقبلية.

   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٨
  

  
  (تابع) االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٣٨

  
  االلتزامات لمدفوعات اإليجار التشغيلي كما يلي:

  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  درھم ألف  

  ٥٣٫٣٥٥  ٣٧٫٤٥٤  أقل من سنة واحدة
  ٧٧٫٥٧٠  ٦١٫٥٦٦  من سنة إلى خمس سنوات
  ٢٠٫٩٩٣  ١٥٫٠٩٧  أكثر من خمس سنوات

  ------------------------  ------------------------  
  ١٥١٫٩١٨  ١١٤٫١١٧  إجمالي االلتزامات

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

تتضمن عقود الضمانات المالية عقود المقايضة للدفعات المتأخرة السداد تم إبرامھا مع البنوك والمؤسسات المالية 
  والتي تتم بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.مليون درھم)  ٤٫٦٦٥: ٢٠١٣(مليون درھم  ٦٠٦بمبلغ 

  
  :القطاع الصناعيالتركزات حسب 

  
 .بالمصارف والمؤسسات الماليةتتعلق الضمانات المالية المرتبطة بالعقود بصورة رئيسية 

  

  التركزات حسب التوزيع الجغرافي:
  

  الضمانات المالية  غير مسحوبة ائتمانية التزامات  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  -     -     ١٨٫١٨٩٫٥٢٨  ١٢٫٣٥٢٫٥٦٥  اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠٢٫٠١٥  ٦٠٦٫٠٤٥  ٨٠٤٫٠٨٣  ١٫٨٤٥٫٤٧٧  أوروبا

  ٤٣٫٥٤١  ٢٫١٩٩  ١٫٤٤٩٫٩٣٢  ٢٫٩٦٢٫٢١٣  الدول العربية
  ٢٤٠٫٢٦٦  ٤٢٣٫٥٥٥  ٣٫٠٧٩٫٣٥٦  ٢٫٣٥٣٫٢٨٩  تينياألمريك
  ٢٫٨٣٠٫٤٩٢  -     ١٫١١٣٫٥٧٨  ٢٫١٢٤٫٤٣٥  آسيا

  ١٫٤٦٩٫٢٠٠  -     -     ٤٦٢٫٠٨٥   أخرى
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
  ٤٫٧٨٥٫٥١٤  ١٫٠٣١٫٧٩٩  ٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧  ٢٢٫١٠٠٫٠٦٤  
  ============  ===========  ===========  ============  

  
  األدوات المالية المشتقة  ٣٩

  
تقات تتمثل المشتقـوم المجموعة، ضمن سياق أعمالھا االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. 

رف ص وأمعدالت الفائدة  وأالسندات  وأبأدوات مالية تشتق قيمتھا من أسعار البنود الضمنية مثل حقوق الملكية 
إن ھذه المشتقات تمكن  أو السلع أواألسھم أو البنود المدرجة األخرى. توزعات االئتماناألجنبية أو ت العمال

وتشتمل األدوات المستخدمين من إجراء زيادة أو خفض أو تعديل التعرض لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق. ھذا 
لمقايضة وعقود الخيارات.ھذه المعامالت تعقد بصورة المالية المشتقة على العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود ا

  المؤسسات المالية.و أساسية مع البنوك
   



 
 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٩
  

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٣٩

  
  المستقبلية والعقود اآلجلة العقود

فورية لو/أو محلية، بما في ذلك المعامالت اتتمثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية بالتزامات شراء عمالت أجنبية 
(أي معاملة تتم تسويتھا على أساس الصافي). تتمثل اتفاقيات المعدالت اآلجلة بمعدالت الفائدة غير القابلة للتسليم 

المتفاوض بشأنھا بصورة فردية التي تتطلب تسوية نقدية في وقت مستقبلي لمعرفة الفرق بين معدالت الفائدة المتعاقد 
. تعد العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة المستقبلية المبالغ االسمية األصليةعلى  عليھا ومعدالت السوق الحالية، بناءً 

غيرات في أسعار العمالت أو معدالت الفائدة أو التزام لشراء أو بيع تصافي القيمة بناًء على الالتزامات قبض أو دفع 
ق مالية منتظمة. إن مخاطر االئتمان اسواألعمالت أجنبية أو أدوات مالية في تاريخ مستقبلي مقابل سعر محدد، في 

ال تذكر، حيث أنھا مضمونة بنقد أو أوراق مالية متداولة في السوق، باإلضافة إلى أنه تتم تسوية  ةعلى العقود المستقبلي
  .مع األسواق الماليةالتغيرات في قيمة العقود المستقبلية بشكل يومي 

  
  عقود المقايضة

دالت الفائدة باالتفاقيات المبرمة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بغيرھا. تسفر تتمثل عقود مقايضة العمالت ومع
معدالت ت الثابتة والعقود المقايضة عن عملية تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الفائدة (على سبيل المثال، المعدال

تم ي ال. شتركة للعمالت ومعدالت الفائدة)كل ھذه المعامالت معاً (أي إبرام عقود مقايضة مالجمع بين أو المتغيرة) 
ئتمان . تمثل مخاطر االأسعار الفائدة ذات عمالت مختلفة، باستثناء بعض عقود مقايضة االسميةإجراء تبادل للمبالغ 

لدى المجموعة الخسائر المحتملة من عجز األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماتھا. تتم مراقبة المخاطر بصورة 
سيولة السوق. تقوم المجموعة بتقييم حالية والقيمة االسمية للعقود وخالل الرجوع إلى القيمة العادلة ال مستمرة من

جدارة األطراف المقابلة باستخدام نفس اآلليات المستخدمة ألنشطة اإلقراض، وذلك بغرض ضبط مستوى المخاطر 
  التي يمكن تقبلھا.

  
  عقود الخيارات

بموجبھا يمنح البائع (محرر عقد الخيار) للمشتري (حامل عقد الخيار)  يات التعاقدية التيتمثل عقود الخيارات باالتفاق
في أو بحلول تاريخ محدد أو خالل فترة زمنية (خيار البيع) أو بيع (خيار الشراء) الحق، وليس االلتزام، لشراء 

المخاطر. قد  أخذمشتري عالوة مقابل محدد مسبقاً. يقبض البائع من العدد محدد من األدوات المالية بسعر محددة، 
  أو كتفاوض بين البنك والعميل خارج البورصة.  ةتكون عقود الخيارات إما متداول

  
. في حالة عدم وجود سوق نشط يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة من خالل الرجوع لألسعار المدرجة في سوق نشط

 اذج تسعير أو تقييم مناسبة مثلمن أسعار بنود المشتقات باستخدام نألداة من األدوات، يتم اشتقاق القيمة العادلة م
وأسعار السوق ومنحنيات  األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة

  وأي بيانات سوقية مرجعية أخرى. العوائد
  

عادلة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمـة العادلة، باإلضافة يوضـح الجدول المبين أدناه القيم الموجبة والسالبة ال
ً الستحقاقھا. يمثل المبلغ اإلسمي مبلغ األصل المتعلق بالمشتقات المالية أو  إلى المبالغ اإلسمية التي تم تحليلھا وفقا

ة على حجم سميقـات. تدل المبالغ االمعدل اإلسناد أو مؤشر األسعار والذي يتـم على أساسه قياس التغير في قيمة المشت
  المعامالت القائمة في نھاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
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  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٣٩

 

   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ---------------------------------------------------- ستحقاقلالوفقاً  االسميةالمبالغ  ----------------------------------------------------------  

  أكثر من  من ثالث سنوات  إلىمن سنة   أشھرمن ثالثة من ثالثةقلأ القيمة القيمة السوقية القيمة السوقية 
  خمس سنوات  خمس سنوات إلى  ثالث سنوات سنةإلى أشھر ةاالسمي  السالبة الموجبة 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف 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 ةمستقبليعقود 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
 ============ ============ ============= =============  =============  =============  =============  ============= 
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  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٣٩

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ---------------------------------------------------- لالستحقاقوفقاً  االسميةالمبالغ  ----------------------------------------------------------  

  أكثر من  من ثالث سنوات  إلىمن سنة   أشھرمن ثالثة قل من ثالثةأ القيمة القيمة السوقية القيمة السوقية 
  خمس سنوات  خمس سنوات إلى  ثالث سنوات سنةإلى أشھر ةاالسمي  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

  ٥٧٫٣٩١٫٧٧٧  ٦٠٫٠٣٦٫٣٠١  ١٣٣٫٨١٥٫٣٦٥  ٩٩٫٦٠٦٫٨٨٦ ٦٢٫٤٨١٫٩٧١ ٤١٣٫٣٣٢٫٣٠٠ ٢٫٨١١٫٤٦٩ ٤٫١٤٠٫١٠٨ عقود مقايضة
  -     -     ٦٢٫١٠٩٫٩٧١  ١١٢٫٣٦١٫٧٨٤  ٥٫٦٥٦٫٤٢٠  ١٨٠٫١٢٨٫١٧٥  ١٥٫١٨٩  ١٧٫٨٦٦  ةمستقبليعقود آجلة وعقود 

  ١٦٫٦٤٦٫٠٣٨  ٣٫٣١٤٫٩٥٢  ٤٫٩٩٦٫٤٠٥  ٤١٫٥٩٠٫٧٩١  ١٥٫٠٥٩٫٣٠٠  ٨١٫٦٠٧٫٤٨٦  ١٣٤٫٥٤٥  ١٤٥٫٣٠٧  عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة
             

                  العمالت األجنبية مشتقات
  -     ١٫٤٢١٫٨٣٧  ٨٫٠٧٣٫٥٩١  ٦٠٫١٧٢٫٤٤٢  ١١٩٫٧٥٣٫٨٦٠  ١٨٩٫٤٢١٫٧٣٠  ١٫٤١٣٫٦٨٠  ١٫٣٦٢٫٨١٢   عقود آجلة

  -     -     ١٤١٫٨٥١ ٣٫٧١٧٫٣٦٠ ١٫٣٢٧٫٣٥٠ ٥٫١٨٦٫٥٦١ ٤٥٫٧٧٠ ٤٥٫٧٧٠ عقود خيارات
                  

  -     ١٦٠٫٨٠٠  ٤٩٢٫٣٣١  ٨٤٩٫٠٠٢  ٧٦٥،٤٣٢  ٢٫٢٦٧٫٥٦٥  ٤٢٫٥٠٠  ٣٩٫٠٨٩ عقود مشتقات أخرى
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ٧٤٫٠٣٧٫٨١٥  ٦٤٫٩٣٣٫٨٩٠  ٢٠٩٫٦٢٩٫٥١٤  ٣١٨٫٢٩٨٫٢٦٥  ٢٠٥٫٠٤٤،٣٣٣  ٨٧١٫٩٤٣٫٨١٧  ٤٫٤٦٣٫١٥٣  ٥٫٧٥٠٫٩٥٢  
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

                 محتفظ بھا كتحوط للقيم العادلة:
                  مشتقات معدالت الفائدة

  ٢٥٫٩٣٩٫٥٣٨  ١٠٫٤٠٥٫١٣٦  ٤٫٥٧٨٫٤٠٤  ٦٫١٤٢٫٤٩١  ١٫٧٥٢٫٨١٠  ٤٨٫٨١٨٫٣٧٩  ٢٫٨٢٢٫٢٠٤  ٣٧٢٫٥٧١ عقود مقايضة
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

٢٥٫٩٣٩٫٥٣٨  ١٠٫٤٠٥٫١٣٦  ٤٫٥٧٨٫٤٠٤  ٦٫١٤٢٫٤٩١  ١٫٧٥٢٫٨١٠  ٤٨٫٨١٨٫٣٧٩  ٢٫٨٢٢٫٢٠٤  ٣٧٢٫٥٧١  
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
                 

                 محتفظ بھا كتحوط للتدفقات النقدية
                  مشتقات معدالت الفائدة

  -     -      -     ٤٫٤٦٩٫٩٠٩  ٥٫٩٠٨٫٦٩٤  ١٠٫٣٧٨٫٦٠٣  ١٦٨٫٦٥٩  ٢٢٫٤٨٣ آجلةعقود 
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
 ٤٫٤٦٩٫٩٠٩  ٥٫٩٠٨٫٦٩٤  ١٠٫٣٧٨٫٦٠٣  ١٦٨٫٦٥٩  ٢٢٫٤٨٣     -      -     -  
 ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ٩٩٫٩٧٧٫٣٥٣  ٧٥٫٣٣٩٫٠٢٦  ٢١٤٫٢٠٧٫٩١٨  ٣٢٨٫٩١٠٫٦٦٥ ٢١٢٫٧٠٥٫٨٣٧ ٩٣١٫١٤٠٫٧٩٩ ٧٫٤٥٤٫٠١٦ ٦٫١٤٦٫٠٠٦ اإلجمالي
 ============  ============  =============  =============  =============  =============  =============  ============= 
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  (تابع) ةاألدوات المالية المشتق  ٣٩

  

إن القيم الموجبة / السالبة العادلة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح / الخسائر على التوالي الناتجة عن تقييم أدوات 
المتاجرة والتحوط بصورة عادلة. وال تشير ھذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية، حيث تم تعديل القيم الموجبة 

للقروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير المتاجرة والقروض ألجل  دفتريةاللقيم / السالبة المماثلة إلى ا
  .المغطاة بالتحوط والسندات الثانوية

  
 ٤١١٫٣٨٠: ٢٠١٣(ألف درھم  ٦٦١٫٨٠٥ بمبلغضمانات نقدية  ،٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في كما المجموعة، استلمت
الجانب اآلخر، قامت  وعلى. المقابلة األطراف بعض من ةمشتق لموجودات موجبة عادلة قيمةمقابل  )درھم ألف

قيمة عادلة  مقابل) درھم ألف ٣٫٤٩٠٫٠٤٩: ٢٠١٣(ألف درھم  ٧٫١٦٠٫٢٩٥ بمبلغالمجموعة بتقديم ضمانات نقدية 
  سالبة لمطلوبات مشتقة.

  

  مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة:
  

ات المالية المشتقة تقتصر على القيمة العادلة االيجابية للمشتقات المالية التي تكون إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدو
  إن ھذه المعامالت تتم بشكل رئيسي مع بنوك ومؤسسات مالية. في صالح المجموعة.

  

  المشتقات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة
دارة تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية تستخدم المجموعة المشتقات، غير المصنفة كمؤھلة لعالقات تحوط، وذلك إل

أو تقوم بمبادرات ألوضاع يتوقع منھا تحقيق أرباح من الحركة في األسعار أو  وأسعار الفائدة ومخاطر االئتمان
. وتشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار المعدالت أو وقوع أحداث في صالح المجموعة

  جلة. إن القيم العادلة لتلك المشتقات مبينة في الجدول الموضح أعاله. آت وعقود الفائدة والعمال
  

  المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للقيمة العادلة 
تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغراض التحوط كجزء استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بھا 

تعرضھا لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة. كما من لحد من خالل إجراء عمليات مقاصة ل
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن موجودات محددة 

السندات روض ألجل واالستثمارات المحتفظ بھا لغير غرض المتاجرة والقو السلفياتو والتي تحمل فائدة مثل القروض
الثانوية. تستخدم المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود مقايضة عمالت لتغطية مخاطر العمالت المحددة 

   بصفة خاصة.
  

  المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للتدفقات النقدية 
أدواتھا المالية. التزمت المجموعة  جلة للحماية من مخاطر العمالت األجنبية الناتجة عناآلعقود التستخدم المجموعة 

  جوھرياً بالشروط الھامة الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة لتحصل على عالقة تحوط فعالة.
  

  األطراف ذات العالقة  ٤٠
  

  ذات العالقة األطرافھوية 
  

على طرٍف آخر بخصوص  تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كانت لديھا القدرة على التحكم أو ممارسة نفوذ ھام
اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة. يشارك ھؤالء موظفي إدارة المجموعة. 
يتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل يجي واتخاذ القرارات الخاصة بالمجموعة. األعضاء في التخطيط االسترات

  .اإلدارةإدارة المجموعة وھي تتماشى مع الشروط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة أو 
  

  الشركة األم والجھة المھيمنة العليا
  

من رأسمال  ٪٦٩،٩٦ثمار الذي يمتلك نسبة ، تم إنشاء مجلس أبوظبي لالست٢٠٠٦) لسنة ١٦وفقاً ألحكام القانون رقم (
  ).٪٧٠،١٨: ٢٠١٣(البنك المصدر 

  

من قبل  مليون درھم) ٢٤٠ :٢٠١٣(مليون درھم خالل السنة  ١٨٧،٥سداد فائدة على السندات بقيمة خالل السنة، تم 
مليون  ٤٫٠٠٠: ٢٠١٣(مليون درھم  ٤٫٠٠٠البالغة  سندات الشق االول الرأسمالية لحكومة أبوظبيالبنك فيما يتعلق ب

    درھم).



  
 

     
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٣
  

  

  (تابع) األطراف ذات العالقة  ٤٠
  

  كبار موظفي اإلدارة و تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

     تعويضات كبار موظفي اإلدارة
  ٧٨٫٤٠٨  ٧٩٫٨٧٥  تعويضات الموظفين قصيرة األجل

  ١٫٧٣٤  ٢٫٠١٠  تعويضات التقاعد للموظفين
  ١٫٤٩٢  ١٫٥٢٤  يضات نھاية الخدمةتعو

  ٢٤٫٠١٢  ٨٫٢٢٤  مدفوعات على أساس األسھم
  ========  ========  

  ٧٫٥٢٠  ٧٫٩١٧ تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  ========  ======== 
  

  الشروط واألحكام
م تقديم تلفة. تلفترات زمنية مخو السلفيات المقبولة ألطراف ذات عالقة تكون بعمالت متعددةو إن القروض الممنوحة

سنوياً  ٪١٠،٧٥إلى  ٪٠،٠٥القروض والسلفيات إلى األطراف ذات العالقة خالل العام بمعدل فائــدة تتراوح من 
قبل األطراف ذات العالقة  تتراوح الفوائد المحققة على ودائع العمالء من سنوياً). ٪١٠،٧٥إلى   ٪٠،٠٥ : ٢٠١٣(

ً  ٪٣،٨٠خالل العام من ال شيء إلى    سنوياً). ٪٣،٨٠: ال شيء إلى  ٢٠١٣( سنويا
  

 ٪٢،٠٠إلى  ٪٠،١٢٥الرسوم والعموالت المحققة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام من  تتراوح
  ).٪١،٠٠إلى  ٪٠،٢٠: ٢٠١٣(سنوياً 

  

  ر مضمونة.تتراوح الضمانات على القروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة من كونھا مضمونة بشكل كامل إلى غي
  

          أعضاء مجلس  
   ٢٠١٣   ٢٠١٤    كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  المساھمين  موظفي اإلدارة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  ذات العالقة في تاريخ التقرير: األطرافمع  فيما يلي األرصدة

  ٨٠٫٣٩٢٫٤٣٣  ٧٢٫٦٧٩٫٨٧٦  ٦٨٫٣٦٦٫٩٢٣  ٣٫٢٩٢٫٢٢٣  ١٫٠٢٠٫٧٣٠  الموجودات المالية
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ٦٦٫٨٣١٫٣٥٠  ٩٠٫١٣٣٫٥٧٧  ٨٦٫٩٩٩٫٢٣٩  ٢٫٨٣٥٫٦٩٩  ٢٩٨٫٦٣٩  المطلوبات المالية
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ٤٢٫٠٠٩٫٢٨٦  ٤٣٫٥٤٠٫٤٣١  ٣٩٫٣١٢٫٨٢٨  ٣٫٨٥٩٫١٥٧  ٣٦٨٫٤٤٦  طارئة التزامات
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ذات العالقة في تاريخ التقرير: األطراففيما يلي المعامالت مع 

  ٢٫٣٣٤٫٦٠٥  ٢٫١٩٧٫٩٠٩  ١٫٨٦٤٫٢٠٨  ٣٠٦٫٧٨٨  ٢٦٫٩١٣   الفوائدإيرادات 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٣٨٠٫٣٨٦  ٤٢١٫٠٥٠  ٢٥٢٫٧٠٦  ١٦٨٫١٣٤  ٢١٠  الفوائد مصروفات
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

إيرادات الرسوم 
  والعموالت

  
٤٫٣١٠  

  
١٫٧٥٣  

  
٦٩٫٣٤٤  

  
٧٥٫٤٠٧  

  
٧٢٫٣١٤  

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

  تتألف أخرى من الجھات التابعة لحكومة أبوظبي.
  

لم يتم إدراج مخصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات 
    .: ال شيء)  ٢٠١٣(الطارئة الصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل السنة 



  
 

     
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٤
  

  
  معلومات حول القطاعات  ٤١

  
يتألف من ثالثة قطاعات أعمال رئيسية موزعة على ثالث صف العام الماضي تجديد في منتم تطبيق ھيكل تشغيلي 

استراتيجية األعمال، واالقتراحات القيمة للعمالء وتطوير القنوات والمنتجات وبناء  تقودقطاعات جغرافية أساسية 
البنك  رسالة معھيكل مبسط ومتسق ال ذاإن ھ عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء المالي الخاص بالمجموعة.

  .المميزين عمالئهلبأن يصبح ركيزة 
  

  قطاعات األعمال
  

 لشركاتللمؤسسات وا الدولي قطاع المصرفيال  
يتألف ھذا القطاع من األعمال المصرفية الدولية واألسواق العالمية. ويزود ھذا القطاع العمالء من الشركات والعمالء 

ت استراتيجية وحلول ابتكاريه موضوعة خصيصاً لتلبية احتياجاتھم المختلفة. يقدم قسم في مجال االستثمار باستشارا
 مشروعات الصغيرة والمتوسطةالخدمات المصرفية الدولية مجموعة من الخدمات المالية التي تتضمن إقراض ال

 اتخدمو والتأجيرم والتمويل المنظ ةالتجاري وعمليات التمويل المتخصص والتمويلجمعة وتمويلھا والقروض الم
المتعلقة بالصفقات واألعمال المصرفية التجارية وخدمات أسواق رأس المال المصرفية  والخدمات المالية األوراق
تغطية البخاصة. بينما يغطي قسم األسواق العالمية مجموعة من األعمال المتعلقة  بأصولواستشارات تتعلق المدين 

مخاطر وترتيبات إعادة الشراء واالستثمارات والبضائع والتجارة اإللكترونية المؤسسية والتجارية وحلول إدارة ال
  باإلضافة إلى أعمال صرف العمالت األجنبية.

  
 الثروات  دارةالدولي إلقطاع ال  

. يقدم ھذا معقدةالعمالء ذوي األرصدة الضخمة وغيرھم من العمالء ممن لديھم احتياجات استثمارية ھذا القطاع  يخدم
طاع منتجات متنوعة تتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الموجودات بما في ذلك الصناديق المحلية والدولية الق

ً لتقدير البنك،  والوساطة وتطوير األعمال وحلول موضوعة خصيصاً  واألماناتباإلضافة إلى إدارة المحافظ طبقا
واإلقراض المھيكل  والتخطيط المالي والتفويضات المنفصلةالممتلكات  واألمانات تخطيط  إلدارة الثروات (مثل

  واستثمارات العقارات وحقوق الملكية الخاصة).
  

  العالمية التجارية واألعمالألفراد اقطاع  
يات واإلدارة المرتبطة بھم. يتم ھيكلة ھذا القطاع يستھدف ھذا القطاع العمالء من األفراد والشركات إلى جانب العمل

تجاري القطاع الالنخبة وو والتي تشمل العمومعلى أساس االحتياجات المختلفة لقاعدة العمالء العريضة لدى المجموعة 
  ة.سالميباإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإل

  
 المركز الرئيسي  

لبشرية المركزية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل وعالقات المستثمرين الموارد االدعم من خالل أقسام  جموعةوفر المت
قسم و المشترياتوإدارة المخاطر واالتصاالت التجارية والممتلكات والشؤون القانونية والتدقيق الداخلي وااللتزام و

  إلى جانب الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة. الخزينة
  
  

   



  
 

     
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٥
  

  
  (تابع)ليل القطاعي التح  ٤١

  
  القطاعات الجغرافية

  
سوف تقوم اإلدارة بإدارة قطاعات األعمال المختلفة لديھا من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل 

  العربية المتحدة والخليج والقطاع الدولي. ماراتداخل ثالث قطاعات جغرافية محددة وھي اإل
  
 العربية المتحدة ماراتاإل  

  لمتحدة.العربية ا ماراتالسبع التي تشكل دولة اإل ماراتإن الشبكة المحلية لبنك أبوظبي الوطني متاحة حالياً في اإل
  
 الخليج  

يتواجد بنك أبوظبي الوطني في منطقة الخليج من خالل أفرعه في البحرين والكويت وعمان، ويمتد ھذا القطاع ليشمل 
  األردن أيضا.

  
 القطاع الدولي  

رة الشبكة الدولية لبنك أبوظبي الوطني من خالل التواجد التشغيلي في كل من البرازيل والصين ومصر وفرنسا تتم إدا
  وھونج كونج ولبنان وليبيا وماليزيا والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.

  
. تم إجراء المعامالت بين القطاعات ٣و ٢ي اإليضاحين تتشابه السياسات المحاسبية لتقارير القطاعات مع تلك المبينة ف

وبين الفروع داخل القطاع الواحد وفق معدالت السوق أو بناًء على معدالت متفق عليھا من قبل اإلدارة. يتم تحميل أو 
ن تقدير لتكلفة يقيد الفوائد بين القطاعات والفروع على أساس النسبة المتعاقد عليھا أو نسبة إجمالية وھي في كلتا الحالت

  استبدال األموال.
  

تم فيما يلي تضمين البيانات الخاصة بنتائج كل قطاع من القطاعات. يتم قياس األداء بناءاً على أرباح القطاع قبل 
ً لما ھو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة التي تم مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة.  الضرائب، وفقا

األكثر صلة بتقييم نتائج بعض  ھيباح القطاع في قياس األداء، حيث ترى اإلدارة أن ھذه المعلومات ُتستخدم أر
  القطاعات ذات الصلة بمؤسسات أخرى تعمل في ھذه المجاالت.



  
 

     
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٦
  

  

  (تابع)معلومات حول القطاعـات   ٤١
  

    الفطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
        ماراتاإل      المصرفي القطاع   القطاع المصرفي   
        العربية    المركز  األعمال و لألفراد  قطاع إدارة  و للمؤسسات  
  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  

                   

                :٢٠١٤ديسمبر  ٣١ھية في كما في وللسنة المنت
                   

  ٧٫٠١٨٫٠١٨  ١٫٠٤٧٫٠٨٨  ٢٠٩٫٩٢٢  ٥٫٧٦١٫٠٠٨  ٧٫٠١٨٫٠١٨  ٧٩٨٫١٣٣  ٢٫٢٠٠٫٧٣٤  ٦٧٩٫٢٤٩  ٣٫٣٣٩٫٩٠٢  صافي إيرادات الفائدة
  ٣٫٣٩٦٫٦٩٩  ٥٢٢٫٥٤١  ٧٩٫٥٢٧  ٢٫٧٩٤٫٦٣١  ٣٫٣٩٦٫٦٩٩  ٢٥١٫٠٨٤  ١٫١٤٣٫١٠٥  ٣٨٣٫٦٧٠  ١٫٦١٨٫٨٤٠  صافي اإليرادات غير إيرادات الفائدة

  ---------------------------  --------------------------  ---------------------------  --------------------------  --------------------------- ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ١٠٫٤١٤٫٧١٧  ١٫٥٦٩٫٦٢٩  ٢٨٩٫٤٤٩  ٨٫٥٥٥٫٦٣٩  ١٠٫٤١٤٫٧١٧  ١٫٠٤٩٫٢١٧  ٣٫٣٤٣٫٨٣٩  ١٫٠٦٢٫٩١٩  ٤٫٩٥٨٫٧٤٢  التشغيل  إيرادات

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  المصروفات العمومية واإلدارية 

  خرىوالمصروفات التشغيلية األ  
  

١٫٠٦٠٫٤٦١  
  

٣٣٠٫٦٥٣  
  

١٫٧٣٧٫٥٩٣  
  

٥٦٧٫٣٢٦  
  

٣٫٦٩٦٫٠٣٣  
  

٣٫٠٣١٫٢٧٩  
  

١٣٣٫٠٧٠  
  

٥٣١٫٦٨٤  
  

٣٫٦٩٦٫٠٣٣  
  ===========  ===========  ===========  ===========   ===========  ===========  ===========    

  ٨٦٨٫١٢٧  ١٥٠٫١٤٠  ٥٦٫٧٧٣  ٦٦١٫٢١٤ ٨٦٨٫١٢٧  ٧٤٫٦٩٣  ٣٣٧٫٢٦٨  ٢٤٫٣٩٩  ٤٣١٫٧٦٧  صافي مخصص انخفاض القيمة
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٥٫٨٥٠٫٥٥٧  ٨٨٧٫٨٠٥  ٩٩٫٦٠٦  ٤٫٨٦٣٫١٤٦  ٥٫٨٥٠٫٥٥٧  ٤٠٧٫١٩٨  ١٫٢٦٨٫٩٧٨  ٧٠٧٫٨٦٧  ٣٫٤٦٦٫٥١٤  األرباح قبل الضرائب
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٢٧١٫٦٨٨  ٢٦٠٫٤٤٠  ١٣٫٨٤٨  )٢٫٦٠٠(     ٢٧١٫٦٨٨  -     ٤٨٫٥٧٦  ٨١٫٩١٦  ١٤١٫١٩٦  ضرائب خارجية
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ٦٢٧٫٣٦٥  ٨٥٫٧٥٨  ٤٫٨٦٥٫٧٤٦  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  ٤٠٧٫١٩٨  ١٫٢٢٠٫٤٠٢  ٦٢٥٫٩٥١  ٣٫٣٢٥٫٣١٨  لسنةا صافي أرباح
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٣٩٦٫١٨٤٫٠٢٣  ٨٠٫١٩٨٫٥٢٥  ٩٫٥٥٧٫١٨٧ ٣٠٦٫٤٢٨٫٣١١  ٤٣٠٫٩٦٦٫٩٢٣  ٤٧٫٤٢٥٫٥٣٣  ٨٩٫٢٧٤٫٣٩٩  ٣٢٫٩٧٠٫١٨١ ٢٦١٫٢٩٦٫٨١٠  إجمالي موجودات القطاع 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )٢٠٫٠٨٥٫٣١١(       )٥٤٫٨٦٨٫٢١١(          القطاعاتفيما بين  رصدةاأل
         ---------------------------        -----------------------------  

  ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢        ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢          إجمالي الموجودات
          ============        ============= 

  ٣٥٨٫٢٢٠٫٦٤١  ٧٧٫٧٩٥٫٠٦٤  ٨٫٢٣٩٫٦٢١ ٢٧٢٫١٨٥٫٩٥٦  ٣٩٣٫٠٠٣٫٥٤١  ١٩٫٩٠٧٫٦٧٥  ٨٥٫٦٨٠٫٤٤٩  ٣١٫٨٠٩٫٣٤٢ ٢٥٥٫٦٠٦٫٠٧٥  إجمالي مطلوبات القطاع
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )٢٠٫٠٨٥٫٣١١(        )٥٤٫٨٦٨٫٢١١(          القطاعات فيما بين  رصدةاأل
          ------------------------------        -----------------------------  

  ٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠        ٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠          إجمالي المطلوبات
          =============        =============  



  
 

     
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٧
  

 

                (تابع)عـات معلومات حول القطا  ٤١
    الفطاع الجغرافي    قطاع األعمال  
       اإلمارات   المصرفيالقطاع  القطاع المصرفي  
        العربية    المركز  لألفراد واألعمال   قطاع إدارة  للمؤسسات و  
  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  

                   

                :٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في 
                   

  ٦٫٥٠٩٫٦٥٧  ٨٣٥٫٣٩٧  ١٦٨٫٣٦٤  ٥٫٥٠٥٫٨٩٦  ٦٫٥٠٩٫٦٥٧  ٦٥٩٫٥٦٩  ٢٫٢٣١٫٧٦٥  ٤٤٢٫٤٧٩  ٣٫١٧٥٫٨٤٤  صافي إيرادات الفائدة
  ٢٫٨٨٨٫٣٣١  ٤٣١٫٠٥١  ٥٥٫٨٩٠  ٢٫٤٠١٫٣٩٠  ٢٫٨٨٨٫٣٣١  ٤٣٨٫٩١١  ٨٦٣٫٠٣٨  ٢١٦٫٣٦٩  ١٫٣٧٠٫٠١٣  غير إيرادات الفائدةصافي اإليرادات 

  ---------------------------  --------------------------  ---------------------------  --------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٩٫٣٩٧٫٩٨٨  ١٫٢٦٦٫٤٤٨  ٢٢٤٫٢٥٤  ٧٫٩٠٧٫٢٨٦ ٩٫٣٩٧٫٩٨٨  ١٫٠٩٨٫٤٨٠  ٣٫٠٩٤٫٨٠٣  ٦٥٨٫٨٤٨  ٤٫٥٤٥٫٨٥٧  التشغيل  إيرادات

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  المصروفات العمومية واإلدارية 

  والمصروفات التشغيلية األخرى  
  

٨٤٧٫٦٠٠  
  

٢٦٦٫٢٢٩  
  

١٫٥٣٦٫٤٢٧  
  

٥٨٠٫١٣٢  
  

٣٫٢٣٠٫٣٨٨  
  

٢٫٦٣٤٫٩٤٧  
  

١٢٥٫٨٨٣  
  

٤٦٩٫٥٥٨  
  

٣٫٢٣٠٫٣٨٨  
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ١٫٢٠٥٫٩٠٦  ٢١٥٫٠٦٥  ٢٢٫١٠٧  ٩٦٨٫٧٣٤  ١٫٢٠٥٫٩٠٦  ٣١٫٠٣٥  ٣٩٧٫٠٤٥  ١٥٫١٧١  ٧٦٢٫٦٥٥  صافي مخصص انخفاض القيمة
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٤٫٩٦١٫٦٩٤  ٥٨١٫٨٢٥  ٧٦٫٢٦٤  ٤٫٣٠٣٫٦٠٥  ٤٫٩٦١٫٦٩٤  ٤٨٧٫٣١٣  ١٫١٦١٫٣٣١  ٣٧٧٫٤٤٨  ٢٫٩٣٥٫٦٠٢  األرباح قبل الضرائب
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٢١٨٫١٣٩  ٢٠٥٫٦٠١  ١٢٫٥٣٨  -     ٢١٨٫١٣٩  -     ٦٤٫٨٤٩  ٤٥٫٨٧٧  ١٠٧٫٤١٣  ضرائب خارجية
  ===========  ===========  ===========  ===========   ===========  ===========  ===========    

  ٤٫٧٤٣٫٥٥٥  ٣٧٦٫٢٢٤  ٦٣٫٧٢٦  ٤٫٣٠٣٫٦٠٥ ٤٫٧٤٣٫٥٥٥  ٤٨٧٫٣١٣  ١٫٠٩٦٫٤٨٢  ٣٣١٫٥٧١  ٢٫٨٢٨٫١٨٩  لسنةا صافي أرباح
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٣٤٠٫٩٦٩٫٧٣٩  ٧٦٫٤٩٩٫١٧٩  ٧٫٩٦١٫٦٤٥  ٢٥٦٫٥٠٨٫٩١٥  ٣٩٥٫٧٦٧٫٩٨٦  ٥٠٫٧٨٦٫٥٢٣  ٨٥٫٤٠٨٫٣٦١  ٢٨٫١٦٩٫٩٤٢  ٢٣١٫٤٠٣٫١٦٠  إجمالي موجودات القطاع 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )١٥٫٩٠٨٫٠٨٣(        )٧٠٫٧٠٦٫٣٣٠(          القطاعاتفيما بين  رصدةاأل
          ---------------------------        -----------------------------  

  ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦        ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦          إجمالي الموجودات
          ============        ============= 

  ٣٠٦٫٢٩٨٫٣٤٨  ٧٣٫٨٦٨٫١٨٢  ٦٫٦٦٣٫١٨١  ٢٢٥٫٧٦٦٫٩٨٥  ٣٦١٫٠٩٦٫٥٩٥  ٢٦٫٣٨٠٫٢٩٥  ٨٨٫٧٢٤٫٥٥٧  ٢٦٫٩٥٧٫٦٤٢  ٢١٩٫٠٣٤٫١٠١  إجمالي مطلوبات القطاع
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )١٥٫٩٠٨٫٠٨٣(        )٧٠٫٧٠٦٫٣٣٠(          القطاعات فيما بين  رصدةاأل
          ------------------------------        -----------------------------  

  ٢٩٠٫٣٩٠٫٢٦٥        ٢٩٠٫٣٩٠٫٢٦٥          وباتإجمالي المطل
          =============        =============  



 
 

  وحدةايضاحات حول البيانات المالية الم

٨٨
  

  
  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:
  

  ٢٠١٣   ٢٠١٤   
     ربحية السھم األساسية:

  ٤٫٧٤٣٫٥٥٥  ٥٫٥٧٨٫٨٦٩  صافي أرباح السنة (ألف درھم)
  )٢٤٠٫٠٠٠(  )١٨٧٫٤٩٥(  ناقصاً: دفعات سندات الشق األول الرأسمالية (ألف درھم)

  ------------------------  ------------------------  
      صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول

  ٤٫٥٠٣٫٥٥٥  ٥٫٣٩١٫٣٧٤  الرأسمالية (ألف درھم)   
  ===========  ===========  

      المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
  ٣٫٨٧٤٫٥٥٨  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  يناير (باآلالف) ١األسھم العادية كما في 

  ٤٢٨٫٢١٢  ٤٢٨٫٢١٢  (باآلالف) ٢٠١٤تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة 
  ٣٨٨٫٤٣٠  -     (باآلالف) ٢٠١٣ة الصادرة خالل سنة تأثير أسھم المنح

  من خالل برنامج  ةالمتوسط المرجح لعدد األسھم المشترا
  ١١٫٤٦٢  ٨٫١٧٣  خيارات األسھم (باآلالف)   
  ------------------------  ------------------------  

  ٤٫٧٠٢٫٦٦٢  ٤٫٧١٦٫٨٥٥  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)
  ===========  ===========  

  ٠،٩٦  ١،١٤  ربحية السھم األساسية (درھم)
  =====  =====  

  ربحية السھم المخفضة:
        صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول

  ٤٫٥٠٣٫٥٥٥  ٥٫٣٩١٫٣٧٤  الرأسمالية (ألف درھم)   
       القابلة زائداً : الفائدة على السندات

  ٢٦٫٥٩٢  ٤٤٫٥٤٧  للتحويل (ألف درھم)   
  ------------------------  ------------------------  

      صافي أرباح السنة الحتساب ربحية السھم 
 ٤٫٥٣٠٫١٤٧  ٥٫٤٣٥٫٩٢١  المخفضة (ألف درھم)   
  ===========  ===========  
      

  ٤٫٧٠٢٫٦٦٢  ٤٫٧١٦٫٨٥٥  )باآلالفالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (
  ٧٥٫٨٤٣  ١١٧٫٦٥٥  )باآلالفتأثير األسھم العادية المحتملة المخفضة المصدرة (

  المتوسط المرجح لعدد األسھم المخففة من خالل 
  ٧٫٩٤٠  ١١٫٢٤٤  )باآلالف( برنامج خيارات األسھم   
  ------------------------  ------------------------  

      سھم العادية المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األ
  ٤٫٧٨٦٫٤٤٥  ٤٫٨٤٥٫٧٥٤  )باآلالفالحتساب الربحية المخفضة للسھم (   
  ===========  ===========  

  ٠،٩٥  ١،١٢  ربحية السھم المخفضة (درھم)
  =====  =====  
  
  

    



 
 

  وحدةايضاحات حول البيانات المالية الم

٨٩
  

  
  أنشطة ائتمانية  ٤٣

  

بقيمة  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الئھا كما في تحتفظ المجموعة بموجودات برسم األمانة أو بصفة ائتمانية عن عم
. باإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات الحفظ األمين مليون درھم) ٧٫٩٠٦: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٠٫٢٧٤

  لبعض عمالئھا.
  

  يتم استبعاد الموجودات المعنية المحتفظ بھا كأمانات أو وكاالت من البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
  

  ت األغراض الخاصةالشركات ذا  ٤٤
  

قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأھداف محددة لكي تقوم بمزاولة إدارة الصناديق وأنشطة 
االستثمار نيابة عن العمالء. إن حقوق الملكية واالستثمارات التي تقوم بإدارتھا ھذه الشركات ذات األغراض 

تنتفع المجموعة من عملياتھا بخالف إيرادات العموالت الخاصة ال تخضع لسيطرة المجموعة وبالتالي ال 
والرسوم. إضافة إلى ذلك، ال تقدم المجموعة أية ضمانات وال تكون مسؤولة عن أية مطلوبات من ھذه الشركات. 
ونتيجة لذلك لم يتم ادراج موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات 

  وحدة للمجموعة. وتشمل ھذه الشركات ما يلي:المالية الم
  

  نسبة  بلد التأسيس األنشطة الملكية االسـم القانونـي
   ٢٠١٤  

  

 -     انجلترا تسجيل أسھم *مرشحي بنك أبوظبي الوطني المحدود

  ملكية /حقوق   *) المحدود(جيرنسي مدراء صندوق بنك أبوظبي الوطني
  -      نسيمنطقة بايليويك، جير  إدارة موجودات   

 حقوق ملكية/   العالمي صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو
  -      منطقة بايليويك، جيرنسي  إدارة الموجودات      *بي سي سي المحدود   

  ٪١٠٠  جھورية أيرلندا  شركة استثمار  وان شير بي ال سي

  ٪٥٨  جزر الكايمان   إدارة الصناديق  )١( حقوق الملكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني

  ٪١٠٠  جزر الكايمان  إدارة الصناديق  ن) المحدود ابنك أبوظبي الوطني (كايم

  الصندوق العالمي  –بنك أبوظبي الوطني 
  ٪١٠٠  جزر الكايمان  إدارة الصناديق  المتعدد االستراتيجيات   

    

  الفترة خالل تصفيتھا تم* 
  

  أرقام المقارنة  ٤٥
  

المتبعة  السياسات المحاسبيةتغير ان ذلك مناسبا لتتوافق مع العرض وتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما ك
  إن التغيرات المحاسبية التي تمت خالل السنة موضحة أدناه: في ھذه البيانات المالية الموحدة.

  
ً سبية الخاصة بالزكاة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. االسنة، قامت المجموعة بتغيير السياسة المح خالل  ياسةلسل وفقا

ً  كان السابقة، المحاسبية  ،يتم تحميل الزكاة على بيان األرباح أو الخسائر الموحدة كمصروفات، بينما سوف تشكل حاليا
 .كمعامالت مع مالك المجموعة الموحدفي حقوق الملكية  التغيراتجزءاً من بيان لسياسة المحاسبية الجديدة، ا بموجب
 تأثيراتأي  التغيير لھذا ليس. )درھم مليون ١٧،٦: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٨،٠٧زداد صافي األرباح بمبلغ ا وبالتالي،
  .الموحدة المالية البيانات ھذه على أخرى

  
اً من حاسبية السابقة جزءمفي السياسة التشكل كانت حيث بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة،  ،النقيض وعلى

تشكل بموجب السياسة المحاسبية الجديدة جزءاً من بيان األرباح  سوف بينما، الموحد لشاملة األخرىبيان اإليرادات ا
نتيجة  )درھم مليون ٧،١٥: ٢٠١٣(أرباح السنة الحالية  صافييوجد تأثير على  الفات. وأو الخسائر الموحد كمصر

 ٢٠١٣ ةلسن األخرى المطلوبات وأرصدة والختامية االفتتاحية المحتجزة األرباح بيان إعادة تم ذلك ومعلھذا التغيير. 
 كما ھو مبين في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وبيان المركز المالي الموحد على التوالي.


