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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،

ي�سرين اأن اأرحب بكم باإ�سمي ونيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة يف الجتماع رقم 40 للجمعية العمومية العادية، معربًا لكم عن اإمتناننا العميق 

لدعمكم املتوا�سل ملوؤ�س�ستنا الوطنية.

واأود بداية اأن اأتقدم باإ�سمكم وباإ�سم اأع�ساء املجل�س، باأ�سمى ايات ال�سكر والإحرتام والتقدير اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو احلكام اأع�ساء املجل�س الأعلى للإحتاد وذلك لروؤيتهم الثاقبة وقيادتهم 

الر�سيدة لوطننا احلبيب نحو مزيد من التقدم والإزدهار.

و�سوف  كما  قريبًا،  اخلان  منطقة  يف  اجلديد  الرئي�سي  املركز  اإفتتاح  يتم  �سوف  املنا�سبة  وبهذه  لتاأ�سي�سه.  الأربعني  بالذكرى  البنك  اإحتفل 

يتم و�سع احلجر الأ�سا�سي ملبنى البنك الرئي�سي امل�ستقبلي يف منطقة التعاون والذي �سوف ي�سكل لدى اإجنازه اإ�سافة معمارية مميزة للفن 

الهند�سي الراقي الذي طاملا حتلت به اإمارة ال�سارقة.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام

كان العام 2013 حافًل بالتطورات الأمنية وال�سيا�سية والإقت�سادية التي توؤ�سر اىل بداية حتول يف امل�سهدين الإقليمي والعاملي ويف العلقات 

الدولية التي قد تكون مبثابة توطئة لت�سكيل نظام عاملي تعددي جديد، وظلت منطقتنا العربية تعاين من الإ�سطرابات والأزمات املتنقلة واأحيانا 

املواجهات الدامية.

غري اأن العام املن�سرم و�سع حدًا للركود الإقت�سادي الذي خلفته الأزمة املالية العاملية عام 2008، اإذ متكن الإقت�ساد العاملي من حتقيق منو 

بارز خا�سة يف قطاع الأعمال ويف اأداء الأ�سواق املالية العاملية.

الأحداث  اأهم  اأحد  باإ�ست�سافة  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  دبي  امارة  بفوز   ،42 ال  الوطني  العيد  باإحتفالت  الفرحة  ت�ساعفت  حمليًا، 

العاملية، وهو املعر�س التجاري الدويل اأو ما يعرف باإك�سبو 2020. وجاء هذا الفوز تتويجًا مل�سرية حافلة بالإجنازات ول�سل�سلة جناحات كبرية 

خلل فرتة ال 42 عاما على قيام دولة الإحتاد. 

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

ي�سرين اأن اأبلغكم باأن 2013 كان عامًا مميزًا للبنك حيث حقق اأرباحًا جممعة �سافية بلغت 353 مليون درهم باإرتفاع 27% عن العام ال�سابق يف 

حني �سجل جمموع الدخل ال�سامل اإرتفاعًا بن�سبة 59% لي�سل اىل 433 مليون درهم. وو�سل اإجمايل الأ�سول اىل عتبة ال 25 مليار درهم بنمو 

9% عن الر�سيد امل�سجل يف العام ال�سابق.

وعلى �سوء هذه النتائج اجليدة، قرر جمل�س الإدارة اأن يتقدم منكم طالبًا موافقتكم الكرمية على توزيع اأرباحًا نقدية بواقع 9،116%، وتوزيع 

60 مليون �سهم من الأ�سهم املعاد �سراوؤها اأو ما ميثل 2،86% من راأ�س املال، اأي ما يعادل 16% اذا اأخذنا بعني الإعتبار �سعر ال�سهم احلايل، 

مقارنة ب 10% نقدًا لعام 2012.

اإن بنك ال�سارقة، واإدراكًا، منه باأهمية امل�سوؤولية الإجتماعية ودوره يف تاأدية واجبه جتاه املجتمع يف اإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات، داأب خلل 

الرعاية،  وال�سحية من خلل  البيئية  امل�سوؤولية  تدعم  التي  واملنظمات  والإن�سانية  الهيئات اخلريية  العديد من  الناجحة على دعم  م�سريته 

التربعات وامل�ساهمات التي يتم توزيعها كل عام. كما وي�ساند بنك ال�سارقة عدة موؤ�س�سات اإن�سانية مبا فيها مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية، 

التي تتكفل بالإهتمام بالأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�سة، والتعليمية مثل اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة وعددًا من املوؤ�س�سات يف الدولة التي 

تركز اهتمامها على الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�سة، املكفوفني، الأ�سرة والريا�سة .

باإ�سمكم جميعًا، اأود ان اأخ�س بال�سكر والعرفان �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى للإحتاد حاكم 

اإمارة ال�سارقة، رئي�سنا الفخري، على رعايته ودعمه الدائم.

وهيئة  املركزي،  املتحدة  العربية  الإمارات  بالذكر م�سرف  واأخ�س  الدولة،  املالية يف  ال�سلطات  والتقدير اىل  ال�سكر  اأتقدم بجزيل  اأن  واأود 

الأوراق املالية وال�سلع و�سوق اأبو ظبي للأوراق املالية. كما واأ�سكر عملئنا ومرا�سلينا يف كافة اأنحاء العامل.

واأتوجه بال�سكر والتقدير لإدارة البنك وموظفيه على اإجتهادهم واإخل�سهم.

اأخريًا، ي�سرفني اأن اأقدم لكم تقرير جمل�س الإدارة عن العام 2013.

واهلل ويل التوفيق.
اأحمد عبداهلل النومان

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سارقة، 2014/03/15

خطاب الرئي�س
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تقرير جمل�س الإدارة 

للجمعية العمومية

كان العام 2013 حافل بالتطورات الأمنية وال�سيا�سية والإقت�سادية التي توؤ�سر اىل بداية حتول يف امل�سهدين الإقليمي والعاملي ويف العلقات 

الدولية التي قد تكون مبثابة توطئة لت�سكيل نظام عاملي تعددي جديد، بعد ت�سجيل انكفاء اأمريكي يف اأكرث من موقع وتقدم دول عاملية اأخرى مثل 

رو�سيا وال�سني والربازيل يف امل�ساركة يف �سناعة احللول. وظلت املنطقة العربية يف 2013 تعاين من الإ�سطرابات والأزمات املتنقلة واأحيانا 

على خلفيات  واحيانا حروب  ومواجهات  تظاهرات  �سهدت  واآ�سيا،  اأفريقيا  العامل خ�سو�سا يف  دول  العديد من  ان  كما  الدامية.  املواجهات 

�سيا�سية واإقت�سادية واإثنية.

اإقت�ساديا، و�سع عام 2013 حدًا للركود الإقت�سادي الذي خّلفته الأزمة املالية العاملية عام 2008، مع متكن الإقت�ساد العاملي من حتقيق منو 

بارز خا�سة يف قطاع الأعمال ويف اإداء الأ�سواق املالية العاملية.

على ال�سعيد ال�سيا�سي ، �سكلت الأزمة ال�سورية املحور الأول يف العامل مع اإ�ستداد املواجهة الدولية على خلفية اإ�ستعمال الأ�سلحة الكيمائية يف 

املعارك الدامية التي متزق هذا البلد. فبعد تاأكيد الأمم املتحدة على اإ�ستعمال غاز ال�سارين ال�سام يف املعارك التي دارت يف �سواحي دم�سق 

خلل اغ�سط�س، اأعلن الرئي�س اوباما عن نيته الإيفاء بالتزامه اعتبار ا�ستعمال الأ�سلحة الكيمائية خطا اأحمرا والقيام ب�سربة ع�سكرية تاأديبية 

�سد نظام ال�سد. وا�ستدت املواجهة الدولية مع قيام رو�سيا بدور حموري لرف�س تبني جمل�س الأمن الدويل لعملية ع�سكرية �سد �سوريا. وبعد 

توجه البوارج احلربية المريكية والرو�سية اىل �سواطئ البحر املتو�سط وازدياد حالة القلق من مواجهة دولية بدت حتمية، متكن اجلانبني 

الأمريكي والرو�سي من التو�سل اىل اإتفاق يتم مبوجبه ت�سليم خمزون الأ�سلحة الكيمائية اىل هيئة الرقابة الدولية بهدف تدمريها.

من ناحيته اإعترب التفاق بني املجموعة الدولية اأي الدول اخلم�س ذات الع�سوية الدائمة يف جمل�س الأمن زائد املانيا او ما يعرف مبجموعة ال 

5 زائد 1، وايران من اأهم احداث عام 2013، ملا يحمل يف طياته من عنا�سر �ستلقي بظللها على م�ستقبل الأو�ساع يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سرق اآ�سيا. وقد اأتى هذا الإتفاق غداة اإنتخاب ح�سن روحاين، املعروف باعتداله وواقعيته، رئي�سا ليران خلفا ملحمود احمدي جناد، املو�سوف 

بالتطرف. ومنذ توقيع الإتفاق النووي املرحلي يف 24 نوفمرب، واللقاءات التي متت بني عدة دول منها اأمريكا مع ايران والتي هياأت الجواء 

املنا�سبة لتحقيق اخرتاق يف امللف النووي اليراين مبوافقة ايران على خف�س تخ�سيب اليورانيوم اىل درجة متنعها من انتاج اأ�سلحة نووية وعلى 

فتح كافة من�ساآتها النووية للتفتي�س الدويل املتوا�سل، قررت املجموعة الدولية وقف فر�س عقوبات جديدة وتخفي�س بع�س العقوبات املعمول بها 

ب�سكل تدريجي لفرتة جتريبية متتد اىل 6 اأ�سهر، والتي يف حال جناحها �سوف تفتح الباب اأمام اإتفاق نهائي واأ�سمل. وقد رحبت دول املنطقة 

بالإتفاق على الرغم من احلذر ال�سديد من نوايا ايران، داعية اإياها اىل العمل على اإعادة بناء ج�سور الثقة، خا�سة من خلل وقف تدخلتها 

يف �سوؤون جريانها.

2013. فمع اإ�ستمرار الإ�سطرارات وا�ستفحالها يف دول الربيع العربي،  عرفت الأو�ساع ال�سيا�سية العاملية ب�سكل عام، توترات متنقلة خلل 

�سهدت القارة الإفريقية العديد من الأزمات التي اأدت اىل مواجهات ع�سكرية على خلفية اإنقلبات وخلفات اثنية مزمنة وعمليات اإرهابية 

متنقلة.

يف كوريا، و�سل التوتر اىل اأ�سده بعد اإعلن كوريا ال�سمالية عن نيتها اإنهاء العمل باتفاقية احلد من الت�سلح واإعادة تن�سيط برناجمها النووي، 

واأتى ذلك غداة مناورات ع�سكرية م�سرتكة بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية. 

يف افغان�ستان، ا�ستدت حدة املواجهات الع�سكرية مع تفاقم العمليات الإرهابية حلركة طالبان. وازداد موقف الوليات املتحدة تخبطا مع اتهام 

حليفها الأ�سا�سي الرئي�س الأفغاين كارزاي لها باأنها تهدف اىل اإطالة اأمد تواجدها الع�سكري يف بلده، من خلل متكينها حركة طالبان وقوى 

التمرد الأخرى من الإ�ستمرار باأعمالهم التخريبية.

بالعودة اىل الربيع العربي، اأخذت املواجهات الع�سكرية بني الف�سائل والقبائل امل�سلحة يف ليبيا نهجا ت�ساعديا مع اإ�ستمرار الهجمات على 

املن�ساآت احلكومية وتراجع �سلطة احلكومة املركزية. ويف تون�س تدرج التوتر نحو ا�ستباكات دامية على خلفية اأزمة �سيا�سية مفتوحة.
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امل�سلمني. وتدخل  الأخوان  الرئي�س مر�سي وحكم  القاهرة واملدن امل�سرية باملليني املطالبني ب�سقوط  اأما يف م�سر، فقد احت�سدت �ساحات 

اجلي�س امل�سري وعزل مر�سي وعني رئي�سا موؤقتا وحكومة تتوىل الإعداد لد�ستور جديد واإنتخابات رئا�سية وبرملانية جديدة. ونتج عن ذلك 

مواجهات دامية اأدت اىل العديد من اخل�سائر الب�سرية، غري ان اجلي�س امل�سري متكن من فر�س �سلطة الدولة وعمدت ال�سلطات الق�سائية 

اىل اإنهاء الوجود ال�سيا�سي للإخوان.

يف الوليات املتحدة الأمريكية، وعلى خلفية رف�س جمل�س النواب مل�سروع امليزانية الفدرالية لعام 2014، ا�سطرت حكومة اأكرب اإقت�ساد يف 

العامل اىل اإغلق جزئي لبع�س دوائرها الفدرالية، وعطلت اأكرث من 800 الف موظف. ومرت علقات اأمريكا ببع�س حلفائها بفرتة من التوتر 

بعد الك�سف عن قيام ال�سلطات الأمريكية بالتن�ست على عدد من القادة ال�سيا�سيني والدوائر احلكومية يف بع�س الدول الأوروبية ودول اأمريكا 

اللتينية.

و�سهد القت�ساد الأمريكي انتعا�سا ملحوظا خلل عام 2013 مع النمو القوي الذي �سجلته موؤ�سرات الأ�سواق املالية الرئي�سية، والذي كان دليًل وا�سحًا على 

الأزمة  اإندلع  اإرتفاع موؤ�سر داو جونز ال�سناعي اىل ما فوق م�ستويات ما قبل  العام،  الأبرز خلل  الإقت�سادي  التطور  حت�سن اداء قطاعات الأعمال. وكان 

املالية عام 2008. غري ان الإنتعا�س الإقت�سادي تاأثر ب�سكل �سلبي باعتماد الإدارة الأمريكية منذ �سهر مار�س �سيا�سة تخفي�س املوازنة يف خمتلف القطاعات 

الإقت�سادية على �سوء ف�سل الكونغر�س بالإتفاق على جمالت التخفي�س. ومن اجلدير تبيانه، ان �سيا�سة التخفي�س هذه ل ت�سبه بتاتا �سيا�سة التق�سف القا�سي 

يف الدول الأوروبية اإذ ان جممل تخفي�سات املوازنة ل ت�سكل اإل جزء مئوي �سغري من اإجمايل الناجت القومي للوليات املتحدة.

اأغلقت ا�سواق املال الأمريكية واحدة من ال�سنوات الأكرث جناحًا يف تاريخها وارتفعت جميع املوؤ�سرات الرئي�سية حيث اأقفل موؤ�سر نا�سداك على 4،176 نقطة 

بارتفاع 35%، يف حني اأقفل موؤ�سر داو جونز على �سعر 16،576 نقطة بارتفاع %26.

من  عنها  نتج  وما  العاملية  املالية  الأزمة  العاملي عر�سة لمتدادات  امل�سريف  القطاع  ا�ستمر  امللمو�س  الإقت�سادي  النتعا�س  من  الرغم  وعلى 

تطورات وقيود رقابية جديدة. فقد وافق بنك جي بي مورغان على دفع غرامات بلغت مليار دولر اأمريكي لت�سوية ق�سية التلعب بالإف�ساحات 

عن خ�سائر يف فروعه يف لندن، يف حني غرم باركليز بنك مببلغ 50 مليون جنيه ا�سرتليني لتخلفه عن الإف�ساح عن ا�ستثمار قطري يف راأ�سماله 

بقيمة 322 مليون جنيه ا�سرتليني، كما وغرم ات�س ا�س بي �سي مببلغ جتاوز 1،9 مليار دولر لدوره يف عمليات غ�سل اأموال يف املك�سيك.

يف اوروبا، مل تتمكن القارة العجوز بعد من الإفلت من حالة الركود، وعرفت �سيا�سة التق�سف الوروبية حتديا متجددًا مع ن�سوء الأزمة املالية 

يف قرب�س. وقامت املجموعة الأوروبية بالتعاون مع �سندوق النقد الدويل بتقدمي �سندوق دعم لقر�س بقيمة 10 مليار يورو، فار�سة مبوجبه 

�سريبة مرتفعة على الودائع امل�سرفية التي تفوق 100 الف يورو. وقد اأدت التجاذبات قبل اإقرار خطة الدعم اىل اإغلق امل�سارف يف قرب�س 

خا�س  ب�سكل  امل�سرفية  الودائع  على  املفرو�سة  ال�سرائب  ا�سابت  وقد  البلد.  يف  م�سرف  اأكرب  ثاين  ت�سفية  ومتت  كاملني،  ا�سبوعني  ملدة 

املودعني الرو�س الذين تبلغ جممل ودائعهم 31 مليار دولر، اأي حوايل 35% من جمموع الودائع امل�سرفية يف قرب�س.

وللمرة الأوىل منذ ان�سائه، رف�س الربملان الأوروبي اعتماد املوازنة املقدمة لفرتة ال 7 �سنوات املقبلة. وتعترب موازنة الإحتاد الأوروبي، والتي 

تقل قليل عن الف مليار يورو فر�سة للدول الأع�ساء ملمار�سة ال�سغوط من اأجل حت�سني التقدميات التي ميكن ان ي�ستحوذوا عليها. وا�ستمرت 

الفوز يف  الإقت�سادي. وقد متكنت اجنيل مريكل من  الإنتعا�س  املالية وتزخيم  الأوروبي على جتاوز امل�ساعب  الت�ساوؤلت عن قدرة الحتاد 

الإنتخابات الت�سريعية الأملانية لت�ستمر يف من�سبها كم�ست�سارة لقيادة املانيا لفرتة 4 �سنوات، غري ان هام�س الإنت�سار كان �سيقا مما ي�سري اىل 

تزايد التعاطف ال�سعبي مع ال�سيا�سات التي تنتقد الأداء الإقت�سادي للإحتاد الوروبي. ومن اجلدير ذكره انه بعد فرتة الت�سدد حيال املوافقة 

 2015 2014، وليثوانيا يف يناير  اإن�سمام كرواتيا يف يوليو2013، ولتفيا يف يناير  على دخول دول جديدة، عاد الإحتاد الأوروبي ووافق على 

بعد ان رف�ست من قبل يف عام 2007. ورفع الإحتاد الأوروبي بالإتفاق مع الوليات املتحدة الر�سوم اجلمركية على بع�س املنتجات ال�سينية بهدف 

حماية ال�سناعة املحلية . ومت التوافق �سمن الإحتاد على ان يقوم امل�سرف املركزي الأوروبي بدور الإ�سراف والرقابة على امل�سارف الأوروبية 

الكربى.

ا�ستمر يف  الدولر  اليورو مقابل  �سعر �سرف  ان  ال  اليورو،  الأع�ساء ملنطقة  الدول  بع�س  الإقت�سادية يف  امل�ساكل  ا�ستمرار  الرغم من  وعلى 

الرتفاع خلل عام 2013. 
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بعد �سل�سلة من ارتفاع الأ�سعار ا�ستمرت 12 عاما غاب بريق املكا�سب عن الذهب خلل العام املا�سي حيث تراجع �سعر الأون�سة بن�سبة 29%، لي�سل اىل 1،204 

التدريجي  للتخفيف  الأمريكي جدول  الفدرايل  الإحتياط  اعتماد جمل�س  باحتمال  التوقعات  الرتاجع  اأ�سباب هذا  اأهم  دولر للأون�سة. ومن 

لربنامج التي�سري الكمي الذي اأقره يف دي�سمرب، ا�سافة اىل الإرتفاع القوي لأ�سواق وول �سرتيت وموا�سلة دول عدة يف مواجهة خطر انكما�س 

الأ�سعار مما خفف كثريا من جاذبية الذهب كاأدات حتوط �سد الت�سخم.

اقليمًيا عقدت خلل دي�سمرب القمة الدورية ملجل�س التعاون لدول اخلليج يف الكويت، وعلى جدول اأعمال القمة التي تراأ�س وفد المارات فيها 

5+1 املعنية بامللف النووي اليراين، وم�سروع  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، اتفاق جنيف بني ايران وجمموعة الدول ال 

اعتماد عملة خليجية موحدة مرتبط �سعر �سرفها بالدولر الأمريكي، والتي �ست�سم الدول الأع�ساء ما عدا دولة المارات و�سلطنة عمان، 

وموؤمتر جنيف 2 الرامي اىل ايجاد ت�سوية ووقف القتال الدامي يف �سوريا.

على �سعيد المارات، ت�ساعفت الفرحة باحتفالت العيد الوطني ال 42، بفوز امارة دبي با�ست�سافة اأحد اأهم الأحداث العاملية، وهو املعر�س 

التجاري الدويل او ما يعرف باك�سبو 2020. وجاء هذا الفوز تتويًجا مل�سرية حافلة بالإجنازات ول�سل�سلة جناحات كبرية خلل فرتة ال 42 عاما 

على قيام دولة الحتاد. وقد تغلبت دبي على كل من ايكاترينربغ الرو�سية، و�ساوباولو الربازيلية وازمري الرتكية بتفوق كبري قل نظريه.

بقيت ا�سعار النفط م�ستقرة ن�سبًيا خلل عام 2013، حيث منا الطلب العاملي بنحو 1،2 مليون برميل يف اليوم، يف حني خف�ست منظمة اوبك 

انتاجها للنفط خلل العام بنحو 900 الف برميل يومًيا.

 

15% عن فرتة  140 مليار درهم بزيادة  2014 – 2016 بقيمة اجمالية بلغت   وافق جمل�س الوزراء على امليزانية الإحتادية للأعوام الثلث 

الثلث اأعوام املن�سرمة. واأقرامليزانية الإحتادية لعام 2014 بقيمة 46،2 مليار درهم، خ�س�س 51% منها مل�ساريع التنمية واملنافع الإجتماعية 

بتكلفة تقديرية 23،5 مليار درهم. ت�سدر قطاع التعليم امليزانية الإحتادية باعتماد 9،8 مليار درهم للتعليم العايل واجلامعي 9،8 مليار درهم، 

3،7 مليار درهم للقطاع ال�سحي 1،6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية. 

وتعك�س  الدولة،  يف  امل�سريف  للنظام  ال�سلبية  نظرتها  تغيري  �سنوات،   4 منذ  الأوىل  للمرة  »موديز«  العاملية  الئتماين  التقييم  وكالة  واأعلنت 

هذه اخلطوة التح�سن امل�ستمر يف البيئة الت�سغيلية، خا�سة على م�ستوى القطاعات الإقت�سادية الرئي�سية مثل التجارة والنقل وال�سياحة. كما 

و�سرحت وكالة »فيت�س« عن ازدهار القطاعات الرئي�سية التي تدعم منو الئتمان امل�سريف يف المارات، وتوقعت منو الناجت املحلي الجمايل 

مبعدل %4،1.

وا�سلت الدولة �سيا�سة تطوير نوعية احلياة من اأجل تاأمني الرخاء الإجتماعي والتقدم والنمو الإقت�سادي. واأعلنت حكومة ابو ظبي عن عدة 

م�ساريع تنموية تطويرية بقيمة 330 مليار درهم على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة. وبداأ العمل على البنية التحتية ملدينة خليفة »اأ« بكلفة 396 

مليون درهم، وعلى م�سروع تو�سعة 80 كلم من طريق مدينة زايد اىل غياثي بكلفة 267 مليون درهم.

ومن �سمن بروتوكول ال�سراكة الإ�سرتاتيجية، وقعت دولة المارات وفرن�سا على م�سروع لإن�ساء مركز ف�سائي متطور ملراقبة كوكب الأر�س، 

و�سوف ت�سمح هذه املبادرة برت�سيخ التعاون الإماراتي الفرن�سي نحو تطوير �سراكة ا�سرتاتيجية واعدة لكل من البلدين. 

واأعلنت م�سدر، وهي ال�سركة الرائدة يف تطوير الطاقة النظيفة، عن بدء العمل يف م�سروع ان�ساء املعمل الأول من نوعه لإنتاج الطاقة املتجددة 

يف جزر ال�سي�سل. و�سوف يقوم �سندوق ابو ظبي للتنمية بتمويل امل�سروع الذي �سوف ينتج حوايل 8% من الطلب على الطاقة يف جزيرة ماهي 

التي حتوي 90% من ال�سكان.

واأ�سدر امل�سرف املركزي لدولة المارات تعميمه املنتظر بخ�سو�س تنظيم الرهن العقاري وذلك بهدف حماية القطاع املايل وتعزيز الإ�ستقرار 

املايل وتعزيز حماية امل�ستهلك، وحدد ن�سب التمويل للمواطنني ب 80% و 75% لغري املواطنني من قيمة العقار كحد اأق�سى.

كما واأ�سدر امل�سرف املركزي تعميما معدل بخ�سو�س نظام مراقبة حدود الرتكزات الئتمانية وذلك بعد الت�ساور مع جمعية امل�سارف. وحدد 

10% من قاعدة  التعميم ن�سب الئتمان امل�سموح بها لكافة فئات املقرت�سني. واألزم البنوك بالت�سريح عن كافة املديونيات التي تفوق ن�سبة 

راأ�س املال اأو 750 مليون درهم كحد اأق�سى، وو�سع حد اأق�سى للرتكزات الئتمانية بن�سبة 25% لكافة اأنواع الت�سهيلت املمولة وغري املمولة 

بعد تخفي�س ال�سمانات املقبولة واعتماد اوزان معينة للت�سهيلت غري املمولة. وحدد ن�سب الت�سهيلت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة ب %5 

مبا�سرة وغري مبا�سرة. واأعطى البنوك فرتة 5 �سنوات للإلتزام التام باملعايري اجلديدة على اأن تخف�س املديونيات التي تفوق الن�سبة امل�سموحة 

ال�سريبي للح�سابات الأمريكية )فاتكا( يف دولة  اأي�سا تعميما بتطبيق متطلبات قانون المتثال  واأ�سدر  الأقل كل عام. كما  20% على  بواقع 

المارات.

وا�ست�سافت اأبو ظبي املوؤمتر الدويل للأمن وال�سلمة من الإ�سعاع النووي �سارك فيه اكرث من 400 خبري من 100 دولة، للبحث يف اأعلى املعايري 

التي تكفل ال�سلمة النووية و�سحة البيئة املحيطة باملفاعلت النووية الوطنية. وقد كانت الدولة قد وقعت عدة اتفاقيات مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية ت�سمل تعهد �سيا�سة الإلتزام ب�سلمة امل�سادر امل�سعة واتفاقيات تعاون يف جمال الطاقة النووية ال�سلمية.
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من ناحية اخرى، اختريت ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، حرم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة منا�سرة بارزة للمفو�سية ال�سامية للأمم 

اجلهود  ح�سد  اىل  الدويل  املجتمع  �سموها  دعت  ال�سامية،  املفو�سية  لربنامج  التنفيذية  للجنة   64 ال  الدورة  يف  م�ساركتها  وخلل  املتحدة. 

لتخفيف اأعباء اللجئني ال�سوريني وتقدمي امل�ساعدة والدعم للبلد املجاورة التي ت�ستقبلهم. وا�ستجابة لنداء منظمة الأمم املتحدة للجئني 

لتوفري امل�ساعدة لأكرث من مليون طفل �سوري اأجربوا على النزوح من بلدهم ب�سبب احلرب الطاحنة، اأطلقت �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 

القا�سمي، حملة »القلب الكبري« مل�ساعدة الأطفال املهجرين.

واأعلنت هيئة ال�سارقة للإ�ستثمار والتطوير – �سروق – عن البدء يف تنفيذ م�سروع فندق البيت فئة 5 جنوم يف منطقة الآثار، �سمن م�سروع 

مليون درهم على   100 للم�سروع  الكاملة  الكلفة  و�ستبلغ  لل�سارقة.  التاريخي  الإرث  يهدف اىل احلفاظ على  والذي  التوجيهي،  ال�سارقة  قلب 

2014. كما واأطلقت �سروق بالتعاون مع �سي وينجز جولت الطائرة املائية ان�سجاما مع الإ�سرتاتيجية الرامية  ان يتم اإجناز الأعمال بنهاية 

من  كل  زيارة  املتحدة مت خللها  الوليات  الرتويجية يف  ال�سارقة  �سروق جولة  واختتمت   . فريدة  �سياحية  كوجهة  ال�سارقة  اإمارة  ابراز  اىل 

وا�سنطن ونيويورك، واأعرب ال�سيخ �سلطان بن احمد القا�سمي رئي�س الوفد عن �سعادته مبا حظي به الوفد من ترحيب واإهتمام من قبل اجلانب 

المريكي. وبدا خلل اللقاءات والجتماعات التي متت خلل الزيارة اهتمام اجلانب المريكي بالتعرف اأكرث وبعمق على اإمارة ال�سارقة وما 

حتتويه من فر�س اإ�ستثمارية واإ�ستك�ساف ملختلف �سبل التعاون بني اجلانبني. 

و�سهدت فعاليات معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات الذي اأقيم يف مركز اك�سبو، حيث تناف�س اأكرث من 450 عار�سا على تقدمي 

اأحدث الت�سكيلت جلذب الزوار اىل من�ساتهم، اأكرث من 30 الف زائر. ولقى املعر�س جناحا يف املبيعات.

 واأعلنت اللجنة املنظمة ملعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب عن اإختيار جمهورية لبنان �سيف �سرف الدورة ال 32 لعام 2013. وقد لقي املعر�س 

جناحا باهًرا مت خلله اأي�سا تكرمي لبنان ملا متيز به من اإثراء للثقافة العربية. كما وا�ست�سافت الإمارة معر�س التجارة البحرية التا�سعة يف 

نوفمرب ولقى هذا املعر�س رواًجا كبرًيا. 

من ناحية اأخرى، تتوقع دولة المارات بعد �سدور قرار اعفاء مواطني الدولة من التقدم امل�سبق للح�سول على تاأ�سرية لدخول اململكة املتحدة، 

الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2014، اإرتفاع الطلب على ال�سفر اىل لندن لأغرا�س الأعمال والرتفيه والعلج بن�سب ترتاوح بني 40 و %50. 

ومن املتوقع ان يقوم الإحتاد الأوروبي باإعفاء مواطني دولة المارات من تاأ�سريات الدخول. 

يف دبي، اأكد م�سوؤولون يف الإماراة ان حجم الإنفاق العام واخلا�س لإ�ست�سافة اك�سبو 2020 الذي فازت به اإمارة دبي على م�ساريع البنية التحتية 

والتطوير الفندقي والعقاري �سوف يبلغ حوايل 67 مليار درهم. وقد اأكد م�سرفيون قدرة البنوك املحلية على توفري التمويلت لهذه امل�ساريع 

ال�سخمة. 

ود�سن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم مطار اآل مكتوم الدويل يف جبل علي وتبلغ تكلفة مدينة املطار املتكاملة 120 مليار درهم. 

و�سوف يكون املطار جاهزا للتعامل مع اأكرث من 100 مليون م�سافر �سنويا عام 2020 و 12 مليون طن من ال�سحنات والب�سائع الأمر الذي يدعم 

ا�ست�سافة معر�س اك�سبو 2020. كما وان قطاع الطريان يعد من الأعمدة املهمة لإقت�ساد الإمارة حيث ي�سهم باأكرث من 99 مليار درهم ويوفر 

125 الف وظيفة، وي�ست�سيف اأكرث من 150 �سركة طريان. 

واأقيم خلل نوفمرب معر�س دبي للطريان الذي جذب عدة �سركات عاملية ولقى املعر�س جناحا باهرا واأبرمت �سفقات �سخمة فاقت 238 

مليار دولر، اأهمها �سراء 510 طائرة ب 196 مليار دولر من �سركتي بوينغ وايربا�س، حيث وقعت الإحتاد للطريان على �سفقات ل�سراء 87 

طائرة بقيمة 67 مليار دولر، فيما طلبت طريان الإمارات 200 طائرة بقيمة 99 مليار دولر، اأما فلي دبي فطلبت 111 طائرة بوينج بقيمة 

11،4 مليار دولر. 

اإنطلق معر�س �سيتي �سكيب غلوبال خلل �سهر اكتوبر، تخلله الك�سف عن م�ساريع جديدة تقدر بنحو 50 مليار درهم. ويعيد املعر�س ت�سكيل 

م�ستقبل القطاع العقاري يف الإمارات والرتكيز على موا�سيع هامة اأبرزها الأمان واإدارة النفايات واملياه.

يف ال�سارقة، اإعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي م�سروعا جديدا بقيمة 100 مليون درهم لتطوير �سبكة الطرق يف 

منطقة مويلح. واأمر �سموه بتخ�سي�س مبلغ 120 مليون درهم كتعوي�سات للمواطنني الذين تاأثرت ممتلكاتهم مب�ساريع البنية التحتية اجلاري 

تنفيذها يف خمتلف اأرجاء الإمارة.

 ومت يف اكتوبر 2013 الإفتتاح الر�سمي لإعادة ترميم وتاأهيل جممع كنائ�س اغاردزين يف اأرمينيا مبكرمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي، ومثل �سموه خلل الإحتفالت التي اقيمت بهذه املنا�سبة ال�سيد حميد جعفر. وقد بلغت تكلفة هذا امل�سروع 5،5 

مليون دولر، ومت تغطية هذا احلدث الهام من قبل جميع و�سائل الإعلم املحلية والعاملية.

كما وح�سر �ساحب ال�سمو حفل افتتاح وانطلق اأعمال الدورة الثالثة للمنتدى الإقت�سادي لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا الذي عقد يف مدينة 

مار�سيليا – فرن�سا حتت �سعار »م�ساركة يف الروؤية والإزدهار«. كما و�سهد �سموه توقيع اتفاقية تعاون م�سرتك بني اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة 

وكلية كيدج للأعمال - فرن�سا.

بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  للعلوم  ل�سبونة  اكادميية  كرمت  ل�سبونة،  الثقافية يف  ال�سارقة  اأيام  فعاليات  اإفتتاح  وخلل 

القا�سمي ومنحته و�سام وع�سوية الأكادميية ، واأكد �سموه خلل حفل اأقيم بهذه املنا�سبة على اأهمية الثقافة يف حتقيق املهام احلياتية اليومية 

واأهمية التوا�سل الثقايف وبناء اجل�سور املعرفية والفكرية بني ال�سعوب.

كما وافتتح �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة دورة خليفة للموؤمتر العام لإحتاد كتاب واأدباء الإمارات، حتت عنوان »ثقافة وتراث الإمارات – تقومي 

اأ�سيل تتكامل به جممل عملية النه�سة  جهود التوثيق«، تقديًرا واإمتنانا ل�سموه على ما يقدمه من دعم للثقافة الإماراتية بو�سفها عن�سًرا 

احل�سارية التي يقودها. وتلقى �سموه اأي�سا تكرميا من قبل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية خلل احتفالتها بيوم الوثيقة العربية كونه من 

اأهم ال�سخ�سيات التي تعتني وتهتم بالوثيقة العربية.
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ن�شاطات البنك وال�شركات التابعة وبنك الإمارات ولبنان

ادناه ر�سم تطور امليزانية املجمعة منذ عام 2008.

بلغ جمموع املوجودات 24،973 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 22،833 مليون درهم، كما يف 2012/12/31، بارتفاع %9.

بلغ جمموع املطلوبات 20،620 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 18،651 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %11.

بلغت حقوق امل�ساهمني 4،353 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 4،182 مليون درهم يف 2012/12/31، بارتفاع %4.

بلغ جمموع ودائع العملء 18،374 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 16،476 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %12.

بلغت الت�سهيلت 13،135 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 12،444 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %6.

بلغت احل�سابات النظامية 5،844 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 5،714 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %2.

بلغت ال�سيولة ال�سافية 7،414 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 6،019 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %23.

الت�سهيلت/ ن�سبة  الت�سهيلت، مما ادى اىل حت�سن يف  العملء وبدرجة اقل على  ال�سنوات على زيادة ال�سول وودائع  البنك خلل  حافظ 

الودائع التي انخف�ست من 1،02 يف عام 2008 اىل 0،71 يف عام 2013. 

ان م�ساهمة بنك المارات ولبنان يف امليزانية املجمعة قد تغريت ن�سبيا حيث بلغت ن�سبة الودائع 22% مقابل 25% من جمموع الودائع وبلغت 

الأ�سول 20% مقابل 23% من جمموع الأ�سول.

 

بيان الدخل املوحد

بلغ �سايف ايرادات الفوائد 453 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 520 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بانخفا�س %13.

وبلغت اليرادات الت�سغيلية 610 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 495 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %23.

حقق البنك اأرباحا جممعة �سافية بلغت 353 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 277 مليون درهم كما يف 2012/12/31، بارتفاع %27.

بلغ املجموع ال�سامل للأرباح 433 مليون درهم كما يف 2013/12/31، مقابل 273 مليون درهم 2012/12/31، بارتفاع %59.
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يظهر البيان ادناه ن�سبة م�ساهمة بنك المارات ولبنان يف بيان الدخل املجمع لعام 2013.

 

 

اإف�شاحات كفاية راأ�س املال

لقد مت الإعلن عن هذه الإف�ساحات كّمًا ونوعًا ح�سب الإر�سادات املعلنة من قبل امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة. اإن هذه 

الإر�سادات تعتمد على املعايري ال�سادرة عن جلنة بازل للإ�سراف امل�سريف التابعة لبنك الت�سويات الدولية )بازل 2(. تهدف هذه الإر�سادات 

اإىل تعزيز ان�سباط ال�سوق من خلل تزويد امل�ساركني يف ال�سوق بالإف�ساحات ال�سرورية مل�ساعدتهم على تقييم التعر�س للمخاطر، وكيفية 

تقييم واإدارة هذه املخاطر من قبل الإدارة وهيكلية راأ�س املال وكفاية راأ�س املال. 

اإدارة املخاطر

تتطلب اإر�سادات اتفاقية بازل 2 من البنوك و�سع اآلية فّعالة ون�سطة للك�سف عن املخاطر لكافة الأن�سطة البنكية، بالإ�سافة اإىل قيا�س ور�سد 

بتطبيق  البنك  قام  العمليات.  ال�سيولة وخماطر  ال�سوق وخماطر  الئتمان وخماطر  اإىل: خماطر  املخاطر  اأهم هذه  ت�سّنف  املخاطر.  هذه 

الهيكلية امللئمة لإدارة هذه املخاطر وغريها من املخاطر واحلد منها.

هيكلية اإدارة املخاطر

ت�سكل اإدارة املخاطر جزء من اإطار هيكل احلوكمة يف البنك وتهدف اإىل حماية البنك وكافة اجلهات املعنية به من التعر�س ملخاطر ل داعي 

لها، وذلك من خلل التاأكد من اأن الأن�سطة الئتمانية والت�سغيلية تتم اإدارتها ومراقبتها ب�سكل دائم �سمن ال�سيا�سات املو�سوعة واملقايي�س 

التي مت التفاق عليها.

والإ�سراف  بالرقابة  تعنى  كي  اإدارية  هيئات  باإن�ساء  البنك  قام  املعنية،  اجلهات  وكافة  امل�ساهمني  جتاه  بالتزاماته  الإيفاء  من  يتمكن  وكي 

على اإدارة املخاطر. قامت اللجنة التنفيذية وبتفوي�س من جمل�س الإدارة بو�سع �سيا�سات حمددة بالإ�سافة اإىل الإجراءات والنظم الكفيلة 

مبراقبة واإدارة خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر العمليات وخماطر ال�سيولة. ت�سم اللجنة التنفيذية رئي�س جمل�س الإدارة وثلثة 

ح�سب  وذلك  يومًا   45 كل  اأكرث  اأو  مرة  التنفيذية  اللجنة  وجتتمع  العام.  واملدير  التنفيذي  املدير  اإىل  بالإ�سافة  الإدارة  جمل�س  من  اأع�ساء 

ان�ساء جلنة جمل�س  بالإجماع. كذلك مت  القرارات  اللجنة وت�سدر  الأع�ساء اجتماعات  القانوين ح�سور جميع  الن�ساب  ويتطلب  املتطلبات. 

التاأكد ان البنك يطبق �سيا�سة وخمطط فعالني لإدارة املخاطر، مما يعزز قدرة البنك على  الدارة للمخاطر، مل�ساعدة جمل�س الدارة من 

حتقيق اهدافه ال�سرتاتيجية، والك�سف عن اية خماطر ب�سكل �سامل ويف الوقت املنا�سب. كما ي�سم البنك اأي�سًا ق�سمًا خا�سًا باإدارة خماطر 

الئتمان والذي يقوم مبراقبة ومراجعة مدى اللتزام باإجراءات و�سيا�سة اإدارة املخاطر. كما يقوم ق�سم التدقيق الداخلي للبنك ب�سكل رئي�سي 

بتقييم مدى فعالية �سوابط خماطر الت�سغيل. مت تفوي�س هذه املهمة اإىل واحدة من اأكرب اأربع ال�سركات يف جمال التدقيق يف املنطقة حر�سا 

على ال�ستقللية واملو�سوعية. 

اإدارة خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف تعرّث اأحد اأطراف عقود الأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سائر مالية. يحاول 

البنك التحكم يف خماطر الئتمان من خلل متابعة املخاطر الئتمانية واحلد من الرتكيز على التعامل مع اأطراف حمددة، والتقييم امل�ستمر 

للقدرة الئتمانية املتعلقة بالأطراف التي يتعامل معها البنك. اإ�سافة اإىل مراقبة حدود الئتمان، يقوم البنك باإدارة املخاطر املتعلقة باأن�سطة 

املتاجرة عن طريق الدخول يف اتفاقيات الت�سوية وترتيبات ال�سمان مع الأطراف الأخرى ح�سبما تقت�سيه الظروف للحد من فرتة التعر�س 

للمخاطر. وقد يقوم البنك يف بع�س احلالت باإلغاء معاملت اأو حتويلها لأطراف اأخرى لتخفي�س خماطر الئتمان.

تنتج تركزات خماطر الئتمان عندما تتعامل جمموعة من الأطراف يف اأن�سطة جتارية مت�سابهة اأو يف اأن�سطة �سمن منطقة جغرافية واحدة، 

اأو عندما تكون لها نف�س ال�سمات القت�سادية مما يوؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ب�سكل م�سابه يف حالة بروز تغريات 

اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اأي تغريات اأخرى. وت�سري تركزات الئتمان اإىل ح�سا�سية اأداء البنك جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال 

معني اأو منطقة جغرافية معينة. 

تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للبنك مبراجعة وت�سديق ال�سيا�سات املتعلقة بالئتمان. يتم املوافقة على جميع حدود الئتمان وذلك مبوجب 

اأق�سام الئتمان والت�سويق بالإ�سافة اإىل ذلك وحني يكون ذلك  �سيا�سة البنك الئتمانية املبينة يف دليل �سيا�سات الئتمان. يتم الف�سل بني 

ممكن، اإن القرو�س م�سمونة باأنواع رهونات مقبولة وذلك ملقابلة خماطر الئتمان. ويقوم البنك مبزيد من احلّد من املخاطر بتوزيع موجوداته 

على قطاعات اقت�سادية و�سناعية وجتنب الرتكيز على قطاع حمدد. 

تتم اإدارة جميع الت�سهيلت الئتمانية ومراقبتها من قبل ق�سم اإدارة الئتمان. وجتري مراجعة دورية من قبل ق�سم اإدارة الئتمان ويتم ت�سنيف 

خماطر الت�سهيلت بناًء على املقايي�س املبينة يف دليل �سيا�سات الئتمان. 

يتم املوافقة على حدود التعر�سات اخلارجية وحدود تعر�سات املوؤ�س�سات املالية للأ�سواق املالية واخلزينة مبوجب املبادىء التوجيهية املعدة 

من قبل اللجنة التنفيذية للبنك ويتم مراقبتها من قبل املدراء الرئي�سيني ب�سكل يومي. 

وجتري  لل�سيا�سات  ال�ستثناءات  على  وتوافق  الإقت�سادية  للقطاعات  حدود  بو�سع  وتقوم  للبنك  الئتمانية  ال�سيا�سة  التنفيذية  اللجنة  ت�سع 

مراجعة دورية للمحافظ للتحقق من جودتها. 

تعهد الإقرا�س التجاري/ املوؤ�س�سي 

تخ�سع جميع طلبات الئتمان للإقرا�س التجاري واملوؤ�س�سات ل�سيا�سات البنك الئتمانية وملعايري التعهدات وحدود القطاعات )اإن وجدت( 

معرفة  تتطلب  او  خطرة  البنك  يعتربها  قطاعات  يف  تعمل  �سركات  باإقرا�س  البنك  يقوم  ل  لآخر.  حني  من  املطبقة  القانونية  واملتطلبات 

متخ�س�سة للقطاع. كما ي�سع البنك حدود ائتمان جلميع العملء بناًء على ملءتهم املالية. 

متنح جميع الت�سهيلت الئتمانية من البنك وفقًا للموافقة امل�سبقة مبوجب نظام التواقيع املعتمد وحتت امل�سوؤولية النهائية للجنة التنفيذية 

واملدير العام للبنك وحتت مراقبة جمل�س الإدارة. يلزم اإم�سائني للموافقة على اأي طلب ائتماين لإقرا�س جتاري اأو للموؤ�س�سات. 

اإجراءات مراجعة الئتمان وت�سنيف القرو�س

يقوم ق�سم خماطر الئتمان للبنك باإخ�ساع موجودات البنك اخلطرة اإىل تقييم جودة م�ستقل ب�سورة منتظمة وذلك كما هو مطلوب مبوجب 

توجيهات البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة و�سيا�سات البنك الداخلية وذلك للم�ساعدة يف الك�سف املبكر لل�ستحقاقات وم�ساكل 

الأداء املحتملة. يقوم ق�سم خماطر الئتمان بتدقيق ت�سنيف املخاطر جلميع الزبائن التجاريني ويعطي تقييمه ملخاطر املحافظ لكل منتج 

وقطاع ويراقب اإتباع جميع ال�سيا�سات الئتمانية املعتمدة والتوجيهات والإجراءات لتكامل قطاعات البنك. 

 )I( ممتاز وت�سنيف )A( حيث يكون ت�سنيف )A-I( تن�سب ت�سهيلت القرتا�س التجارية/ املوؤ�س�سية للبنك اإىل واحد من ت�سعة ت�سنيفات

خ�سارة بدون ملءة لل�سرتداد ويكّون خم�س�س لكامل املبلغ. يخ�سع نظام ت�سنيف املخاطر لتقوية مهمة وذلك لإعطاء مو�سوعية ودقة اأكرث 

.)IRB( ولللتزام مبتطلبات بازل 2 وتوجيهات معايري الت�سنيف الداخلية
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اإّن املقاربة التي يعتمدها البنك لإدارة ال�سيولة ترتكزعلى التاأكد ب�سورة م�ستمرة من توافر ال�سيولة الكافية لدى البنك للوفاء بالتزاماته عند 

ا�ستحقاقها يف الأو�ساع العادية والإجهادية وذلك بدون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو اأ�سرار حمتملة ل�سمعة البنك. 

يقوم ق�سم اخلزينة بالت�سال باأق�سام البنك الأخرى بخ�سو�س ملخ�سات ال�سيولة للموجودات واملطلوبات املالية وتفا�سيل التدفقات النقدية 

املتوقعة التي �ستنتج من الأعمال امل�ستقبلية املتوقعة. ويحتفظ ق�سم اخلزينة مبحفظة موجودات م�سيلة ق�سرية الأجل للتاأكد من اأن ال�سيولة 

متوافرة من خلل اأعمال البنك ككل. 

تتم مراقبة و�سع ال�سيولة اليومي ويتم اإجراء اختبار خطورة بطرق متعددة تغطي كل من ظروف ال�سوق العتيادية وغري العتيادية. تخ�سع 

كافة ال�سيا�سات والإجراءات ملراجعة وموافقة اللجنة التنفيذية. تقوم الإدارة العليا مبراجعة جدول الو�سع اليومي الذي يبني اأو�ساع ال�سيولة 

والعملت الأجنبية لدى البنك. ويتم اإعداد تقرير ملخ�س ي�سم اأية ا�ستثناءات واخلطوات التي يجب اإتباعها لت�سحيح الو�سع ويتم تقدمي هذا 

التقرير اإىل اللجنة التنفيذية. 

اإدارة خماطر ال�سوق 

اإن خماطر ال�سوق هي تلك املخاطر التي ينتج عنها تقلبات يف القيم العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نظرًاً للتغريات يف 

ال�سوق مثل معدلت الفوائد واأ�سعار العملت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم. يقوم البنك بت�سنيف التعر�س اإىل خماطر ال�سوق اإما ملخاطر املحافظ 

التجارية اأو املحافظ غري التجارية. 

اأ( خماطر ال�سوق – املحافظ التجارية

ا�ستثمارية متنوعة ب�سورة  البنك مبحفظة  التجارية. يحتفظ  املقبولة لإدارة املحفظة  التنفيذية بو�سع حدود لدرجة املخاطر  اللجنة  قامت 

جيدة. لإدارة خماطر ال�سوق يف املحافظ التجارية، يحتفظ البنك بدرجة حمدودة من خماطر ال�سوق بناًء على ال�سيا�سات املف�سلة والتي تقوم 

البنك  البنك اخلا�س بوا�سطة و�سع حدود لعمليات املتاجرة حل�ساب  العليا مبراقبتها ب�سكل م�ستمر. تدارعمليات املتاجرة حل�ساب  الإدارة 

اخلا�س مع حد لإيقاف اخل�سائر. 

تتكون املحفظة التجارية للبنك ب�سكل رئي�سي من اأدوات حقوق امللكية يف �سركات مدرجة بالأ�سواق املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.  

ولهذا فاإن خماطر ال�سوق للمحفظة التجارية مقت�سرة على خماطر اأ�سعار الأ�سهم. 

متثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم خماطر انخفا�س القيمة العادلة للأ�سهم املدرجة �سمن املحافظ التجارية للبنك نتيجة للتغريات يف م�ستويات 

موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. 

ب( خماطر ال�سوق – املحافظ غري التجارية اأو البنكية

تن�ساأ خماطر ال�سوق للح�سابات غري التجارية اأو البنكية ب�سكل رئي�سي من تغريات يف �سعر الفائدة، تقلبات اأ�سعار العملت الأجنبية وتغريات 

اأ�سعار الأ�سهم.

1( خماطر اأ�سعار الفائدة 

اأ�سعار  تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من الحتمال يف اأن التغريات يف �سعر الفائدة قد توؤثر على قيم الأدوات املالية. يتعر�س البنك ملخاطر 

الفائدة نتيجة عدم مطابقة اأو الفجوات بني قيمة املوجودات واملطلوبات.

ي�ستخدم البنك مناذج املحاكاه لقيا�س ومراقبة ح�سا�سية معدلت الفوائد ب�سورة دورية ويتم حتليل ومراجعة النتائج من قبل الإدارة العليا. 

اإعادة ت�سعريها ب�سكل  حيث اأن معظم موجودات ومطلوبات البنك املالية هي مبعدلت عائمة، بالتايل فاإن القرو�س واإيداعات العملء يتم 

متزامن ويتم احل�سول على حتوط طبيعي وبالتايل يتم تقليل خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة. اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه يتم اإعادة ت�سعري موجودات 

ومطلوبات البنك املالية �سنويًا وبالتايل يتم احلد من خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة. 

عندما يتاأخر �سداد الئتمان يتم تعليق الفوائد ول تدرج يف بيان الدخل. يتم تكوين املخ�س�سات املحددة للديون امل�سكوك يف حت�سيلها بناًء 

على اإمكانية حت�سيل الر�سيد القائم وت�سنيف خماطر املوجودات.

وميتثل البنك ملتطلبات املعيار املحا�سبي الدويل IAS 39 والذي يقّيم مبوجبه البنك اأية خ�سائر للنخفا�س يف قيمة حمفظة القرو�س وذلك 

باحت�ساب �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ولكل قر�س. وفقًا ملتطلبات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية 

املتحدة، ياأخذ البنك الر�سيد الأعلى ملخ�س�سات اخل�سائر الناجتة عن تطبيق املعيار املحا�سبي الدويل IAS 39 ومتطلبات امل�سرف املركزي.

القرو�س والأوراق املالية املنخف�سة

اإن القرو�س والأوراق املالية املنخف�سة هي قرو�س واأوراق مالية يرى البنك احتمالية عدم حت�سيل املبلغ الأ�سا�سي والفائدة امل�ستحقة مبوجب 

�سروط اتفاقيات التعاقد وت�سنف هذه القرو�س �سمن ت�سنيف G اإىل I مبوجب ت�سنيف البنك الداخلي. 

خم�س�س انخفا�س القيمة

يقوم البنك باأخذ خم�س�س خل�سائر النخفا�س يف القيمة والذي ميثل تقديره للخ�سائر املحتملة على حمافظ القرو�س وال�سلفيات لديه. يتكون 

هذا املخ�س�س ب�سورة رئي�سية من خ�سائر حمددة تتعلق مبخاطر جوهرية فردية، وخم�س�س خ�سارة جماعية مت اأخذه ملجموعات موجودات 

متجان�سة ملقابلة اخل�سائر املتكبدة والتي مل يتم حتديدها كقرو�س تخ�سع لتقدير اخل�سائر الإفرادية. 

�سيا�سة �سطب القرو�س

القرو�س/ اأن  البنك  القيمة( عندما يحدد  املالية )واأي خم�س�سات متعلقة بخ�سائر النخفا�س يف  الأوراق  اأو  القر�س  البنك ب�سطب  يقوم 

املايل  املوقف  املعلومات مثل ظهور تغيريات جوهرية يف  الأخذ بعني العتبار  بعد  يتم  التحديد  اإن هذا  للتح�سيل.  قابلة  املالية غري  الأوراق 

للمقرت�س/ امل�سدر حيث يتبني عدم متكن املقرت�س/امل�سدر من ت�سديد اللتزام، اأو اأن تكون املتح�سلت من الرهونات غري كافية لت�سـديد 

كامل التعر�س. 

يحتفظ البنك ب�سمانات مقابل القرو�س وال�سلف تتمثل يف الرهن على العقارات، اأو املركبات والآليات، اأو الهوام�س النقدية، اأو الودائع الثابتة، 

الدولية  اأو  املحلية  املوؤ�س�سات  اأو  املرموقة  ال�سمعة  دولية ذات  اأو  بنوك حملية  ال�سادرة عن  ال�سمانات  البنك  يقبل  اأو غريها.  ال�سمانات  اأو 

الرا�سخة اأو الأفراد ذوي القدرة الئتمانية العالية. 

اإدارة خماطر ال�سيولة

متطلبات  مبوجب  �سيولته  البنك  ويدير  التمويلية.  بالتزاماته  الوفاء  على  البنك  مقدرة  عدم  عن  الناجتة  باملخاطر  ال�سيولة  خماطر  تتمثل 

املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  امل�سرف  حدد  للبنك.  الداخلية  والتوجيهات  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  امل�سرف 

متطلبات معدل النقد على اإجمايل الودائع على اأن يرتاوح بني 1% للودائع لأجل و 14% للودائع حتت الطلب وذلك ح�سب فرتة الإيداعات. كما 

ويفر�س امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة معدل ا�ستخدام اإلزامي يبلغ 1:1 حيث اأن القرو�س وال�سلفيات )ت�سم اإيداعات بني 

البنوك التي لديها تاريخ اإ�ستحقاق اأكرث من ثلثة اأ�سهر( ل يجب اأن تزيد عن الأموال الثابتة. 

البنوك  بني  الإيداعات  للبنك،  احلرة  الأموال  اأنها  على  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  امل�سرف  قبل  من  الثابتة  الأموال  وتعرف 

والتي لديها فرتة ا�ستحقاق تزيد عن �ستة اأ�سهر وودائع العملء الثابتة. وللحماية مقابل خماطر ال�سيولة لقد نوع البنك م�سادر اأمواله ويدير 

موجوداته اآخذًا بعني العتبار ال�سيولة، وحماولة احلفاظ على اأف�سل الن�سب ما بني النقد وما يعادله والأرواق املالية القابلة للتداول. تقوم 

اللجنة التنفيذية بو�سع ومراقبة معدلت ال�سيولة كما وتعمد ب�سكل دوري اىل مراجعة وحتديث �سيا�سات البنك لإدارة ال�سيولة للتاأكد باأن البنك 

يقوم بالوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها. وقد اأوكلت م�سوؤولية اإدارة خماطر ال�سيولة، وفقًا للمعايري التي و�سعتها اللجنة التنفيذية، اإىل جلنة 

املوجودات واملطلوبات )ALCO( والتي تتاألف من نائب املدير العام وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف اق�سام اخلزينة والتمويل وال�ستثمارواملخاطر. 
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اإن �سعر الفائدة الفعلي )العائد الفعلي( للأداة املالية النقدية هو املعدل الذي عندما يتم ا�ستخدامه حل�ساب القيمة احلالية، ينتج عنه القيمة 

املدرجة للأداة بدون البنود اخلا�سعة للفوائد. اإن املعدل هو معدل تاريخي للأدوات ذات املعدل الثابت التي تظهر بالتكلفة املطفاأة ومعدل 

ال�سوق احلايل للأدوات ذات معدل الفائدة العائم اأو الأدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

2( خماطر العمالت الأجنبية

متثل خماطر العملت الأجنبية خماطر تغري قيم الأدوات املالية نتيجة تغري يف معدلت العملت الأجنبية. ي�سع جمل�س الإدارة حدود مل�ستويات 

الرتكيزات لكل عملة والتي يتم مراقبتها ب�سكل يومي، كما يتم ا�ستخدام اأدوات حتوط للتاأكد من اإبقاء تركيزات البنك يف العملت الأجنبية 

�سمن احلدود. 

متّول موجودات البنك ب�سورة رئي�سية بنف�س العملت التي يتم التعامل بها وذلك للتقليل من تعر�س البنك ملخاطر اأ�سعار �سرف العملت 

التنفيذية بو�سع  اللجنة  تقوم  ن�ساطات عملئه.  بتمويل  اأعماله العتيادية  �سياق  الأجنبية �سمن  العملت  البنك ملخاطر  يتعر�س  الأجنبية. 

حدود مل�ستوى التعر�س لكل عملة وذلك للمراكز الليلية واليومية والتي يتم مراقبتها من قبل الإدارة العليا. 

3( خماطر اأ�سعار الأ�سهم

متثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم خماطر انخفا�س القيمة العادلة للأ�سهم املدرجة �سمن املحافظ غري التجارية للبنك نتيجة للتغريات يف م�ستويات 

موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. 

املخاطر الت�سغيلية

تعّرف خماطر الت�سغيل على اأنها املخاطر الناجتة عن م�ساكل اأنظمة الت�سغيل والأخطاء الب�سرية اأو الغ�س والحتيال اأو العوامل اخلارجية. ويف 

حالة ف�سل ال�سوابط بالعمل كما ينبغي، فاإن خماطر الت�سغيل قد ت�سبب ت�سويه لل�سمعة وعواقب قانونية وتنظيمية وبالتايل توؤدي اإىل خ�سارة 

مالية. ل ي�ستطيع البنك التخل�س من جميع املخاطر الت�سغيلية، ولكن بوجود اإطار لل�سوابط الرقابية ومن خلل املراقبة وال�ستجابة للمخاطر 

املحتملة، فاإن البنك ي�ستطيع تقليل هذه املخاطر. ت�ستمل ال�سوابط الرقابية وجود ف�سل فّعال يف املهام، والإ�ستخدام واإجراءات الت�سويات 

وتدريب املوظفني واإجراءات التقييم. لقد قام البنك بتطوير نظام لت�سجيل واقتفاء اثر املخاطر/ الأخطاء الفردية الداخلية )اخل�سارة الفعلية، 

واخل�سارة املتحملة، واحلوادث الو�سيكة وحماولت التزوير( ور�سم خريطة تف�سيلية تخ�س الوحدات الت�سغيلية والأن�سطة التجارية. يتم حتليل 

حالت فقدان البيانات وتتم معاجلة اأية ثغرات يف اإجراءات البنك. 

اإدارة وتخ�شي�س راأ�س املال 

يلزم نظام بازل 2 ومتطلبات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة البنوك بالحتفاظ بقدٍر كاٍف من راأ�س املال النظامي ملواجهة 

املخاطر املتعلقة باملوجودات املعر�سة للمخاطر والبنود خارج امليزانية العمومية. 

التجارية. وفقًا ملتطلبات امل�سرف املركزي لدولة  ال�سوق املرافقة للأن�سطة  الت�سغيلية وخماطر  راأ�سمال ملواجهة املخاطر  كما يتم تخ�سي�س 

الإمارات العربية، تلتزم البنوك بالحتفاظ مبعدل كفاية راأ�س املال بن�سبة 12% كحد ادنى )مقارنة مع احلد الأدنى املتفق عليه دوليًا بن�سبة %8(. 

هيكلة كفاية راأ�س املال )بازل 2(

ت�سمن نظام بازل 2 ثلث دعائم مت�ساوية يف اأهميتها يعزز بع�سها بع�سًا: 

الدعامة الأوىل 

متطلبات احلد الأدنى لكفاية راأ�س املال للموجودات املرجحة ح�سب املخاطر الئتمانية، وال�سوقية والت�سغيلية. 

يتم قيا�س املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر الئتمانية عن طريق الت�سل�سل الهرمي حلجم املخاطر امل�سنفة وفقًا لطبيعة كل اأ�سل منها )يف 

اأو خارج امليزانية العمومية( والأطراف امل�ساركة فيها مع الأخذ بعني العتبار الكفالت وال�سمانات املوؤهلة. 

حتدد املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر ال�سوقية عن طريق الأخذ بعني العتبار املخاطر املتعلقة بال�سوق مثل اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية 

ومعّدلت الفائدة وخماطر مركز الأ�سهم. 

خماطر الئتمان

حدّد نظام بازل 2 ثلث طرق حل�ساب متطلبات راأ�س املال الإلزامي ملخاطر الئتمان: )1( املنهج املعياري، )2( طريقة التقييم الداخلي، و 

)3( طريقة التقييم الداخلي املتقّدم.  

يتبع بنك ال�سارقة طريقة املنهج املعياري والتي ت�ستخدم معّدلت الئتمان اخلارجية التي توفرها وكالت التقييم اخلارجي ملخاطر الئتمان 

الأطراف امل�سنفة.   التي �سيتم تطبيقها على  اأحجام املخاطر  املتحدة، لتحديد  العربية  الإمارات  املعتمدة من قبل امل�سرف املركزي لدولة 

وحتدد ن�سبة املخاطر املتعلقة بالأطراف غري امل�سنفة بـ %100 . 

خماطر ال�شوق

يقّيم البنك خماطر ال�سوق باتباع طريقة املنهج املعياري. حيث تنح�سر خماطر ا�سعار الفائدة وحمفظة الأ�سهم باملحفظة التجارية فقط، 

بينما ت�سمل خماطر العملت الأجنبية وغريها مثل خماطر ال�سلع واخليارات املحافظ البنكية. 

املخاطر الت�شغيلية

يتبع البنك طريقة املوؤ�سرات الأ�سا�سية. 

 الدعامة الثانية - املراجعة من قبل ال�سلطات الرقابية

تطلب »املراجعة من قبل ال�سلطات الرقابية« من البنوك تطبيق طريقة تقييم كفاية راأ�س املال مبا يتلءم مع اخلطوط العري�سة للمخاطر 

البنك  اإجراءات  ت�سمن  اأن  الدعامة، يجب  املال. مبوجب هذه  راأ�س  للحفاظ على م�ستويات  ا�سرتاتيجية  اإىل تطبيق  بالإ�سافة  به،  اخلا�سة 

وتدابري )1( التحديد والقيا�س امللئم للمخاطر املتعلقة باأن�سطتها، )2( م�ستوى كاٍف من راأ�س املال الداخلي لتغطية هذه املخاطر، و )3( 

تطبيق الأنظمة املنا�سبة لإدارة املخاطر وتطويرها.  

يجب على امل�سرفني التدخل يف مراحل مبكرة ملنع هبوط راأ�س املال دون احلد الأدنى اللزم ملواجهة املخاطر التي يتعر�س لها البنك. 

الدعامة الثالثة - ان�سباط ال�سوق

الهدف من هذه الدعامة هو حت�سني م�ستويات ال�سفافية عن طريق ن�سر تقارير عامة حول و�سع خماطر البنوك وبالتايل رفع م�ستويات القدرة على املقارنة 

بني البنوك. 

يطبق بنك ال�سارقة الدعائم الثلث لإطار بازل 2
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2012 2013

األف درهم األف درهم

الدعامة الأوىل

16،841،145 18,058,801 خماطر الئتمان

97،399 5,448 خماطر ال�سوق

834،356 886,973 املخاطر الت�سغيلية

17,772,900 18,951,222 جمموع املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر

  

هيكلة راأ�س املال

ان راأ�سمال البنك من امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 يتكون من الآتي: 

اإي�ساح 1: 

يجب األ تزيد املخ�س�سات العامة عن 1،25% من املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر

اإي�ساح 2:  

حتدّد بحد اأق�سى 45% من فائ�س القيمة ال�سوقية على �سايف القيمة الدفرتية  )1

عدم اإدراج احتياطيات اإعادة التقييم املتعلقة مبوجودات البنك العقارية  )2

يتم خ�سم الحتياطيات ال�سالبة بن�سبة %100  )3

اإدارة راأ�س املال

يتم  للأعمال.  امل�ستقبلي  التطوير  وتعزيز  ال�سوق  ثقة  للمحافظة على  وذلك  قوية  مال  راأ�س  قاعدة  املحافظة على  البنك على  �سيا�سة  تعتمد 

حتديد املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لراأ�س املال على اأ�سا�س توقعات تزايد القرو�س يف كل قطاع اأعمال، والتزايد يف الت�سهيلت على البنود 

خارج امليزانية العمومية واأن�سطة املتاجرة )خماطر ال�سوق(، وامل�سادر وال�ستخدامات امل�ستقبلية للتمويل و�سيا�سة توزيع الأرباح امل�ستقبلية 

للبنك. يتم توزيع راأ�س املال على جمموعات الأعمال املختلفة وي�ستخدم اختبار الإجهاد للتاأكد من توافق اأهداف البنك الداخلية لراأ�س املال 

مع حمفظة املخاطر التي يتعر�س لها البنك. 

كفاية راأ�س املال

يظهر اجلدول اأدناه املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر، ومتطلبات راأ�س املال ون�سب راأ�س املال النظامي لبنك ال�سارقة كما يف 31 دي�سمرب 2013. 

1-املوجودات املرجحة ح�شب املخاطر

2012 2013 ) Tier 1 ( 1 رأس املال من املستوى
األف درهم األف درهم

راأ�س املال الأ�سا�سي

2،100،000 2,100,000 راأ�س املال

)327،792( )327,792( اأ�سهم خزينة

1،085،357 1,085,357 الحتياطي القانوين

441،303 506,125 الحتياطيات العامة

519،305 579,129 اأرباح م�ستبقاة

257،742 210,455 حقوق امللكية غري امل�سيطرة

4,075,915 4,153,274 جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي

)257،586( )249,802( يطرح: ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة الأخرى

3,818,329 3,903,472 )1 Tier( 1 جمموع راأ�س املال املوؤهل من امل�ستوى

   )2 Tier( 2 رأس املال من املستوى

222،161 236,890 احتياطيات/ خم�س�سات عامة غري معلن عنها

47،760 89,706 التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة )اإي�ساح 2(

269,921 326,596  )2 Tier( 2 جمموع راأ�س املال املوؤهل من امل�ستوى

4،088،250 4,230,068 جمموع راأ�س املال النظامي املوؤهل
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2- ن�شب راأ�س املال

2012 2013 )1 Tier( 1 معدل امل�شتوى

األف درهم األف درهم

3،818،329 )اأ( 3,903,472 )اأ( )1 Tier( 1 رأس املال من املستوى

17،772،900 )ب( 18,951,222 )ب( جمموع املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر

%21.48 %20.60 معّدل املستوى Tier( 1 1(  )أ(/)ب(

2012 2013 معّدل كفاية راأ�س املال

األف درهم األف درهم

4،088،250 )اأ( 4,230,068 )اأ( قاعدة راأ�س املال

17،772،900 )ب( 18,951,222 )ب( جمموع املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر

%23.00 %22.32 معّدل كفاية راأ�س املال )اأ(/)ب(

2012 2013 خماطر ال�شوق

األف درهم األف درهم

99 249 خماطر اأ�سعار الفائدة - املحافظ التجارية

1،147 405 خماطر اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية

10،446 - خماطر التعر�س للأ�سهم - املحافظ التجارية

11،692 654 جمموع خماطر ال�سوق املحملة على راأ�س املال

97,399 5,448 املوجودات املرجحة ح�سب خماطر ال�سوق )املجموع اأعله × 8،33(

2012 2013 املخاطر الت�شغيلية

األف درهم األف درهم

667،752 709,863 متو�سط اإجمايل الدخل لثلث �سنوات

100،163 106,479 الأعباء الراأ�سمالية )عامل بيتا )%15(( 

834,356 886,973 املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر الت�سغيلية )املجموع اأعله ×8،33(

األف درهم

املوجودات 

املرجحة 

ح�شب املخاطر

)CRM( التخفيف من خماطر الئتمان
خارج امليزانية 

العمومية

داخل امليزانية 

العمومية
فئات املوجودات

بعد التخفيف 

من املخاطر

التخفيف من 

املخاطر

التعر�س قبل 

التخفيف من 

املخاطر

�شايف التعر�س 

بعد تطبيق/ 

عامل التحويل 

الئتماين 

)CCF(

اإجمايل 

املوجودات 

القائمة

2013

1,798,301 4,413,364    - 4,413,364 8,815 4,404,549 املطالبات ال�سيادية

- 950,286 - 950,286 89,326 860,960 املطالبات على من�ساآت القطاع العام احلكومية غري املركزية

1,188,472 4,462,142 - 4,462,142 353,438 4,108,704 املطالبات على البنوك

505 2,526 - 2,526 - 2,526 املطالبات على �سركات الو�ساطة املالية

11,064,630 11,064,630 2,452,807 13,517,437 3,507,010 10,170,384 املطالبات على ال�سركات

345,422 359,727 64,862 424,589 2,679 421,910 مطالبات مدرجة يف حمفظة قرو�س التجزئة النظامية

787,643 1,034,822 171,384 1,206,206 55,001 1,151,205 مطالبات م�سمونة مقابل عقارات �سكنية

117,807 117,807 - 117,807 551 117,256 مطالبات م�سمونة مقابل عقارات جتارية

288,836 275,640 - 275,640 37 1,098,424 قرو�س متاأخرة

706,348 470,899    - 470,899 - 470,899 فئات عالية املخاطر

1,760,837 1,989,706                  - 1,989,706 - 1,989,706 موجودات اأخرى

18,058,801 25,141,549 2,689,053 27,830,602 4,016,857 24,796,523 جمموع املطالبات

                      - - - - - - خماطر الت�سوية

18,058,801 جمموع املخاطر الئتمانية

2012

1,936,087 3,891,520    - 3,891,520    - 3,891,520 املطالبات ال�سيادية

- 1,122,679 - 1,122,679 73,296 1,049,383 املطالبات على من�ساآت القطاع العام احلكومية غري املركزية

918,261 4,089,686 - 4,089,686 365,560 3,724,125 املطالبات على البنوك

380 1,900 - 1,900 - 1,900 املطالبات على �سركات الو�ساطة املالية

11,219,715 11,219,715 2,542,863 13,762,578 3,391,795 10,728,282 املطالبات على ال�سركات

514,126 529,239 85,736 614,975 2,135 612,840 مطالبات مدرجة يف حمفظة قرو�س التجزئة النظامية

32,183 32,183 - 32,183 - 32,183 مطالبات م�سمونة مقابل عقارات �سكنية

114,341 114,341 - 114,341 551 113,790 مطالبات م�سمونة مقابل عقارات جتارية

122,440 119,360 - 119,360 72 402,369 قرو�س متاأخرة

547,050 364,700    - 364,700 - 364,700 فئات عالية املخاطر

1,436,562 1,637,377 -- 1,637,377 - 1,637,377 موجودات اأخرى

16,841,145 23,122,700 2,628,599   25,751,299 3,833,409 22,558,469 جمموع املطالبات

- - - - - - خماطر الت�سوية

16,841,145 جمموع املخاطر الئتمانية

خماطر الئتمان
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قرارات اجلمعية العمومية العادية

1 - �سادقت اجلمعية العمومية العادية على تقرير جمل�س الدارة لعام 2013.

2 - �سادقت اجلمعية العمومية العادية على تقرير مدقق احل�سابات والبيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013.

3 – وافقت اجلمعية العمومية العادية على البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013.

4 -  وافقت اجلمعية العمومية العادية على تخ�سي�س اأرباح عام 2013 كالآتي:

5 - �سادقت اجلمعية العمومية العادية على ابراء ذمة جمل�س الدارة ومدقق احل�سابات عن اأعمالهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012.

6 - �سادقت اللجنة على مكافاآت جمل�س الدارة لعام 2013.

7 - وافقت اجلمعية العمومية على اعادة تعيني ال�سادة ديلويت اأند تو�س كمدقق ح�سابات البنك لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، وحددت 

بدل اتعابها.

8 - انتخبت اجلمعية العمومية جمل�س ادارة جديد ملدة ثلث �سنوات مكون من:

ال�سيد اأحمد عبداهلل النومان

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي

ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي ال حامد

معايل حميد نا�سر العوي�س

ال�سيد عبد الرحمن بوخاطر

ال�سيد عبد العزيز ح�سن املدفع

ال�سيد عبد العزيز مبارك احل�ساوي

ال�سيد �سعود الب�سارة

ال�سيد فران�سوا دوج

ال�سيد جان-جاك �سانتيني

ال�سيد فاروج نركيزيان

2012 2013

األف دزهم األف دزهم

- )35,357( حتويل اىل الحتياطي القانوين

 26,660  71,262 حتويل اىل احتياطي الطوارىء

 23,340  14,095 حتويل اىل احتياطات اأخرى

 7,500  7,500 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

 193,500 176,395 اأن�سبة اأرباح نقدية مقرتحة )2012 - %10( / )2013 – %9,116(

-  119,197 توزيع 60 مليون �سهم من الأ�سهم امل�سرتاة من قبل البنك اأي ما ميثل 2.86% من راأ�س املال املدفوع 

 2,500  2,500 تربعات للجمعيات اخلريية

 292,465 265,020 الرباح امل�ستبقاة

 545,965  620,612



تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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اإىل ال�شادة امل�شاهمني

بنك ال�شارقة – �شركة م�شاهمة عامة 

ال�شارقة, الإمارات العربية املتحدة 

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك ال�شارقة - �شركة م�شاهمة عامة )»البـنك«( وال�شركات التابعة له )ي�سار اإليها 

معًا بـ »املجموعة«(، والتـي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2013، وبيان الدخل املوحد، وبيان الدخل ال�سامل املوحد، 

وبيان التغيـرات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة، 

ومعلومات تف�سريية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن اإدارة املجـموعة م�سوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية، وعن تلك 

الرقابة الداخلية التـي حتددها الإدارة لتتمكن من اإعداد بيانات مالية موحدة خالية من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو 

خطاأ. 

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املوحدة اإ�ستنادًا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب 

تلك املعايري اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات 

املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية.

الإجراءات  ت�ستند  املوحدة.  املالية  البيانات  والإف�ساحات يف  للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بّينات  للح�سول على  باإجراءات  القيام  التدقيق  يت�سمن 

املختارة اإىل تقدير مدقق احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال 

اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، ياأخذ مدقق احل�سابات يف الإعتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة واملتعلقة بالإعداد 

راأي حول  اإبداء  املنا�سبة ح�سب الظروف، ولي�س لغر�س  التدقيق  اإجراءات  املالية املوحدة، وذلك لغر�س ت�سميم  للبيانات  العادل  والعـر�س 

التقديرات املحا�سبية  ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية  التدقيق كذلك تقييم ملئمة  فعالية الرقابة الداخلية لدى املجموعة. يت�سمن 

املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�س الإجمايل للبيانات املالية املوحدة. 

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التـي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا لراأينا حول التدقيق.

الـراأي

يف راأينـا، اإن البيانـات املاليـة املوحدة تظهـر ب�سورة عادلـة، من جميع النواحي اجلوهريـة، الو�سع املايل لبنك ال�سارقة – �سركة م�ساهمة 

عامة وال�سركات التابعة له كما يف 31 دي�سمرب 2013 والأداء املايل للمجموعة، وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري 

الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وبراأينا اأي�سًا، اأن البنك مي�سك ح�سابات منتظمة واأن املعلومات املت�سمنة يف تقرير جمل�س الإدارة املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة تتوافق 

مع ال�سجلت املحا�سبية. لقد ح�سلنا على كافة املعلومات والإي�ساحات التـي راأيناها �سرورية لأغرا�س التدقيق. من خلل املعلومات التـي 

توفرت لنا، مل تقع خلل ال�سنة خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )8( ل�سنة 1984 

)وتعديلتـه(، اأو للنظـام الأ�سا�سـي للبنك مما قد يوؤثر ب�سكل جوهري على املركز املايل للبنك اأو اأدائه املايل.

ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط(

اأني�س �سـادق

رقم القيد 521

1 فبـراير 2014
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بيان املركز املايل املوحد

كما يف 31 دي�سمرب 2013

ال�سيد فاروج نركيزيان  ال�سيد اأحمد النومان 

ع�سو تنفيذي ومدير عام رئي�س جمل�س الإدارة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

2012 2013

األف درهم األف درهم

املوجـودات

2،738،642 3,400,245 5 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

3،726،026 4,111,230 6 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك 

12،444،339 13,134,749 7 قرو�س و�سلف، �سايف 

1،069،913 1,217,330  8 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

746،434 539,645  8  موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

230،821 303,678 9 اإ�ستثمارات عقارية

257،586 249,802 10 ال�سهرة وموجودات غيـر ملمو�سة اأخرى

1،347،998 1,504,605 11  موجودات اأخرى

270،929 279,694 13  ممتلكات ومعدات

- 231,530 14 موجودات غيـر متـداولة م�سنفة كمحتفظ بها للبيع

22،832،688 24,972,508 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

16،476،374 18,374,066 16  ودائع العملء

445،512 97,336 17 ودائع واأر�سدة م�ستحقة للبنوك

1،232،898 1,394,870 18  مطلوبات اأخرى

495،855 734,600 19  قر�س م�سرتك 

- 19,015 14 مطلوبات مرتبطة مبا�سرة باملوجودات غيـر املتداولة امل�سنفة كمحتفظ بها للبيع

18،650،639 20,619,887 جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 

راأ�س املال والإحتياطيات

2،100،000 2,100,000 20 )ا( راأ�س املال

)327،792( )327,792( 20 )ا( اأ�سهم خزينة

1،085،357 1,085,357 20 )ب(  احتياطي قانوين

378،738 413,126 20 )ج( احتياطي طوارئ

62،565 92,999 20 )د(  احتيـاطي عام

106،134 199,347  احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات

519،305 579,129  الأرباح امل�ستبقاه

3،924،307 4,142,166 حقوق ملكية عائدة اإىل مالكي البـنك

257،742 210,455 الأطراف غيـر امل�سيطرة

4،182،049 4,352,621 جمموع حقوق امللكية

22،832،688 24,972,508 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اإي�ساحات



التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

بيان الدخل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

2012 2013 اإي�ساحات

األف درهم األف درهم

1،007،323 972,135 26 اإيرادات الفوائد

)486،898( )518,655( 27 م�ساريف الفوائد 

520،425 453,480 �شايف اإيرادات الفوائد 

110،592 121,586 28 �سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

21،189 23,426 اأرباح عملت اأجنبية 

12،455 116,908 29  اإيرادات ا�ستثمارات

- 48,475 9 ربح اإعادة تقييم اإ�ستثمارات عقارية

9،090 23,881  اإيرادات اخرى

673،751 787,756 اإيرادات العمليات 

)179،166( )177,820( 30 �سايف خ�سارة انخفا�س قيمة املوجودات املالية

494،585 609,936 �شايف اإيرادات العمليات

)202،741( )239,650( 31 م�ساريف اإدارية وعمومية

)7،784( )7,784( 10 )ب( اإطفاء موجودات غيـر ملمو�سة

284،060 362,502 الربح قبل ال�شرائب

)6،947( )9,661( م�ساريف �سريبة الدخل - خارجية

277،113 352,841 ربـح ال�شنة

موزعة كما يلي:

266،605 343,878  مالكي البـنك

10،508 8,963  الأطراف غيـر امل�سيطرة

277،113 352,841

0.13 0.17 21 العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم )درهم(



التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

بيان الدخل ال�سامل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

2012 2013 اإي�ساحات

األف درهم األف درهم

277،113 352,841 الربح لل�سنة

بـنود الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى

بنود لن يتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإىل الأرباح اأو اخل�سائر

9،390 93,213
�سايف التغيـرات يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل الدخل 

ال�سامل الآخر 

)2،500( )2,500( 22 تبـرعات 

)10،585( )10,588(  22 مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 

)3،695( 80,125 جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

273،418 432,966 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

موزعة كما يلي:

263،901 424,621 مالكي البـنك

9،517 الأطراف غيـر امل�سيطرة 8,345

273،418 432,966



التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

بيان التدفقات النقدية املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

2012 2013

األف درهم األف درهم

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

277،113 352,841 الربح لل�سنة

تعديالت لـ:

22،104 22,827 ا�ستهلك املمتلكات واملعدات واإطفاء املوجودات غيـر امللمو�سة

5،622 2,141 اطفاء العلوة على اأدوات الدين 

- 16 اخل�سارة من بيع ممتلكات ومعدات 

)3،283( - الربح من بيع ا�ستثمارات 

)78( )44,221( ربح قيمة عادلة لل�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر 

- )48,475( ربح قيمة عادلة من اإعادة تقييم اإ�ستثمارات عقارية

179،166 177,820 �سايف خ�سارة انخفا�س قيمة موجودات مالية

480,644 462,949 اأرباح العمليات قبل التغيـرات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)702،306( )95,505( الزيادة يف الودائع والأر�سدة امل�ستحقة من بنوك والتـي ت�ستحق بعد ثلثة اأ�سهر

)27،688( )83,927( الزيادة يف الإحتياطات الإلزامية لدى بنوك مركزية

)584،180( )1,068,230( الزيادة يف القرو�س وال�سلف

)275،613( )156,607( الزيادة يف موجودات اأخرى

1،536،231 1,897,692 الزيادة يف ودائع العملء

399،496 161,972 الزيادة يف مطلوبات اأخرى

826,584 1,118,344 النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

)13،085( )13,088( دفع مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة والتبـرعات

813,499 1,105,256 �سـايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سـغيـلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)54،891( )28,286( �سراء ممتلكات ومعدات

377 4,462 املتح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

- )24,382( اإ�سـافات اإىل ا�ستثمارات عقارية

)168،367( )108,120( �سراء اإ�ستثمارات 

- )73,696( ال�ستحواذ على ح�سة من الأطراف غري امل�سيطرة

207،095 302,785 املتح�سل من بيع اإ�ستثمارات 

)15،786( 72,763 �سايف النقد الناجت من / )امل�ستـخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

)97،190( - ال�ستحواذ على اأ�سهم خزينة

)193،500( )201,213( توزيعات اأرباح مدفوعة 

- 238,745 �سايف احلركة يف ت�سهيل م�سرتك

)290،690( 37,532 �سايف النقد الناجت من / )امل�ستـخدم يف( الأن�سطة التمويلية 

507،023 1,215,551 �سايف الزيادة يف النقد وما يعادله

3،866،516 4,373,539 النقد وما يعادله يف بدايـة ال�سنة

4،373،539 5,589,090 النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة )اإي�ساح 24(

املعامالت غيـر النقديـة:

104،000 - حتويل اإىل اإ�ستثمارات عقارية

- 200,000 ال�ستحواذ على �سركات تـابعة )اإي�ساح 14(



التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

1. معلومات عامة 

تاأ�س�س بنك ال�سارقة )»البنك«( ك�سركة م�ساهمة عامة ذات م�سوؤولية حمدودة مبوجب مر�سوم اأمريي �سادر عن �ساحب ال�سمو حاكم اإمارة 

ال�سارقة بتاريخ 22 دي�سمرب 1973 ومت ت�سجيله يف فرباير 1993 مبوجب قانون ال�سركات التجارية رقم 8 ل�سنة 1984 )وتعديلته(. وقد بداأ 

البنك اأعماله مبوجب رخ�سة بنكية �سادرة عن امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ 26 يناير 1974. يقوم البنك بالأعمال 

امل�سرفية التجارية وال�ستثمارية.

يقع املكتب امل�سجل للبنك يف �سارع احل�سن، �س.ب: 1394 – ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة. ميار�س البنك اأن�سطته من خلل خم�سـة 

فروع يف كل من اإمارات الدولة من اإماراة ال�سارقة، دبي، اأبوظبي ومديـنة العني.

يتم اإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة للبنك بدرهم الإمارات العربية املتحدة )درهم(، وهي العملة الوظيفية وعملة العر�س للمجموعة.

لة 2. تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدهلّ

الإف�شاحات يف  اأو   / و  املدرجة  املبالغ  توؤثر على  التـي  واملعدلة  املالية اجلديدة  التقارير  الدولية لإعداد  املعايري   1-2

البيانات املالية املوحدة

طبقت املجموعة خلل ال�سنة احلالية عددًا من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة 

الدولية والتـي ت�سري ب�سكل اإلزامي للفرتة املحا�سبية التـي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املاليـة رقم 12 الإف�ساح عن احل�س�س يف املن�ساآت الأخرى

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املاليـة رقم 12 هو معيار اإف�ساح جديد ي�سري على املن�ساآت التـي لها ح�س�سًا يف �سركات تابعة وترتيبات 

م�سرتكة و�سركات زميلة و/ اأو من�ساآت ذات بنية غيـر املوحـدة. لقد اأدى تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 اإىل اإف�ساحات 

اأكرث تو�سـعًا يف البيانات املالية املوحدة )الرجاء مطالعة اإي�ساح 15 حول هذه البيانات املاليـة املوحدة(.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 قيـا�س القيمة العادلة

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل خلل ال�سنة احلالية، وين�سئ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

13 م�سدرًا وحيدًا للتوجيهات اخلا�سة بقيا�س القيمة العادلة والإف�ساح عن قيا�س القيمة العادلة. ُتطبق متطلبات قيا�س القيمة العادلة �سمن 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 على كل من بنود الأدوات املالية وبنود الأدوات غيـر املالية التـي تتطلب اأو ت�سمح لها املعايري الدولية 

لإعداد التقارير املالية الأخرى بقيا�س القيمة العادلة والإف�ساح عن قيا�س القيمة العادلة، وذلك با�ستثناء معاملت الدفع على اأ�سا�س ال�سهم 

التـي ُت�سنف حتت نطاق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 الدفع على اأ�سا�س ال�سهم، واملعاملت الإيجارية التـي تقع �سمن نطاق املعيار 

املحا�سبي الدويل رقم 17 الإيـجار والقيا�سات التـي تت�سابه اإىل حد ما مع القيمة العادلة اإل اأنها ل تعترب قيمة عادلة )اأي القيمة القابلة للتحقيق 

لأغرا�س قيا�س املخزون اأو القيمة امل�ستخدمة لأغرا�س قيا�س انخفا�س القيمة(.

وُيعِرف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 القيمة العادلة بال�سعر الذي �سيتم قب�سه لبيع اأي من املوجودات اأو دفعه لتحويل اأي من 

املطلوبات �سمن معاملة منظمة يف ال�سوق الرئي�سي )اأو ال�سوق الأكرث اإيجابية( يف تاريخ القيا�س مبوجب اأو�ساع ال�سوق احلالية. اإن القيمة 

العادلة �سمن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 هي �سعر املغادرة لل�سوق بغ�س النظر عن ما اإذا كان ال�سعر ميكن حتقيقه بطريقة 

مبا�سرة اأو اأكان مقدرًا با�ستخدام اأ�سلوب تقييم اأخر، ويت�سمن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 كذلك متطلبات اإف�ساح مو�سـعة.

وبخلف الإف�ساحات الإ�سـافية، فلم يكن لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 اأي تاأثري جوهري على املبالغ املعرتف بها يف 

البيانات املالية املوحـدة.
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تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 عر�س البيانات املالية – عـر�س بنود الدخل ال�سـامل الأخر

قامت املجموعة بتطبيق التعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 عر�س بنود الدخل ال�سامل الأخر وذلك للمرة الأوىل يف هذه ال�سنة 

با�ستثناء تغيـرات الأ�سـماء كما هو مف�سح عنه اأدناه. وتقدم التعديلت ا�سطلحًا جديدًا لكل من بيان الدخل وبيان الدخل ال�سـامل، اإل اأن 

ا�ستخدام ذلك امل�سطلح اجلديد غيـر اإلزاميًا. ومبوجب التعديلت على املعيـار املحا�سبي الدويل رقم 1، فُيعاد ت�سمية بيان الدخل ال�سـامل اإىل 

بيان الربح اأو اخل�سـارة والدخل ال�سامل الأخر، بينما ُيعاد ت�سمية بيان الدخل اإىل بيـان الربح اأو اخل�سـارة.

حتتفظ التعديلت على املعيـار املحا�سبي الدويل رقم 1 بخيار عر�س بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الأخر اإما يف بيان واحد اأو يف 

بيانني منف�سليني متتابعيني. وعلى الرغم من ذلك، تتطلب التعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 جتميع بنود الدخل ال�سامل الأخر 

يف فئتني �سمن ق�سم الدخل ال�سامل الأخر.

)اأ( البنود التـي لن يتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة، و

)ب( البنود التـي قد يتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة عندا�ستيـفاء �سروط معينة.

ُي�ستلزم ت�سجيل �سريبة الدخل على بنود الدخل ال�سامل الأخر بناًء على نف�س الأ�سـا�س. ول تقوم التعديلت بتغيري خيار عر�س بنود الدخل 

ال�سامل الأخر اإما قبل ال�سريبة اأو �سايف ال�سريبـة.

مت تطبيق التعديلت باأثر رجعي، ومن ثم، فقد مت تعديل عر�س بنود الدخل ال�سامل الأخر ب�سكل يعك�س التغيـرات. وبخلف ما ورد اأعله ب�ساأن 

تغيـرات العر�س، ل ينتج عن تطبيق التعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 اأي تاأثري على الربح اأو اخل�سارة، الدخل ال�سامل الأخر 

وجمموع الدخل ال�سامل.

2-2 املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة املطبقة بدون تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة 

مت تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية املعدلة التالية يف هذه البيانات املالية املوحدة، ومل يكن لتطبيق تلك املعايري الدوليـة لإعداد 

التقارير املالية املعدلة اأي تاأثري جوهري على املبالغ املدرجة لل�سنة احلالية اأو ال�سنوات ال�سابقة، اإل اأنها قد توؤثر على حما�سبة املعاملت اأو 

الرتتيبات امل�ستقبلية.

الدولية  للمعايري  املطبقة  للمن�ساآت  ا�ستثناًء  تقدم  القرو�س احلكوميـة، حيث   1 املالية رقم  التقارير  الدويل لإعداد  املعيار  •  تعديلت على 
للتقارير املالية للمرة الأوىل عن طريق تعديل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1 لل�سماح بالتطبيق امل�ستقبلي للمعيار املحا�سبي الدويل 

رقم 39 اأو املعيـار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 والفقرة 10اأ من املعيـار املحا�سبي الدويل رقم 20 حما�سبة املنح احلكومية والإف�سـاح 

عن امل�ساعدات احلكوميـة اإىل القرو�س احلكوميـة غيـر امل�سـددة يف تـاريخ النتقال نحو تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املاليـة.

مقا�سة  ب�ساأن  الإف�ساحات  تعزز  والتـي  الإف�ساحات  املالية:  الأدوات   7 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  على  تعديلت    •
املوجودات واملطلوبات املالية.

املالية،  البيانات  لتوحيد  وحيد  كاأ�سا�س  ال�سيطرة  ي�ستخدم  املوحدة  املالية  البيانات   10 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار     •
ب�سرف النظر عن طبيعة املن�ساأة امل�ستثمر فيها. ويتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 التطبيق باأثر رجعي مع مراعاة تطبيق 

اأحكام انتقالية معينة توفر معاجلة بديلة يف ظل ظروف معينة. وطبقا لذلك، فقد مت تعديل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 البيانات املالية 

املنف�سلة واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة لإ�سدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 

رقم 10.

وامل�ساريع  امل�سرتكة  العمليات   : امل�سرتكة  الرتتيبات  نوعني من  يحدد  امل�سرتكة  الرتتيبـات   11 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  •  املعيار 
امل�سرتكة. ويتم متييز هذين النوعني من الرتتيبات امل�سرتكة عن طريق حقوق والتزامات الأطراف يف تلك الرتتيبات امل�سرتكة. ووفقا لذلك 

فقد مت تعديل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة لإ�سدار املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم 11.

تقوم  اأن  تتطلب  وبالتايل  النطاق«،  »نهج  التعديلت طريقة  تلغي  املوظفني، حيث  19 منافع  رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  •  تعديلت على 
املن�ساأة بالعتـراف بالتغيـرات يف متطلبات خطة املنافع املحددة وخطة املوجودات عند حدوثـها.

التف�سري  يو�سح  حيث  املعدنيـة،  املوارد  انتـاج  مرحلة  يف  التـجريد  تكاليف   20 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  جلنة  • تف�سري 
متطلبات حما�سبة تكاليف التجريد املرتبطة باإزالة النتاج الناجتة من حقول املعادن الأر�سيـة، مبا يف ذلك عندما ينبغي العتـراف بتكاليف 

مرحلة النتاج كاأ�سل وكيفية العتـراف بالأ�سل ب�سكل مبدئي والقيـا�س اللحق.

2011-2009 لدورة  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  على  ال�سنوية  •  التح�سينات 

تت�سمن التح�سينات ال�سنوية تعديلت على خم�سة معايري دولية لإعداد التقارير املالية مف�سلة كما يلي:

للمعيار  املكرر  – التطبيق  الأوىل  للمرة  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  تطبيق   1 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  • املعيار 
    الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1.

القرتا�س. – تكاليف  الأوىل  للمرة  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  تطبيق   1 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  • املعيار 
املقارنة. املعلومات  متطلبات  – تو�سيح  املالية  البيـانات  عر�س   1 رقم  الدويل  املحا�سبي  • املعيار 

اخلدمة. معدات  – ت�سنيف  والآلت  املعدات  املمتلكات،   16 رقم  الدويل  املحا�سبي  • املعيار 
امللكيـة. حقوق  اأدوات  حلاملي  التوزيع  على  ال�سرائب  – تاأثري  العر�س  املالية:  الأدوات   32 رقم  الدويل  املحا�سبي  • املعيار 
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ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية   .3

3-1 بيان الإلتزام 

مت اإعـداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

3-2 اأ�ش�س الإعـداد

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية، با�ستثناء بع�س الأدوات املالية املُ�سنفة كمبالغ ُمعاد تقييمها اأو قيم عادلة 

يف نهاية كل فرتة تقرير، كما هو مو�سح يف ال�سيا�سات املحا�سبية اأدناه. 

ت�ستند التكلفة التـاريخية ب�سكل عام اإىل القيمة العادلة للمقابل املمنوح مقابل املوجودات اأو الب�سائع اأو اخلـدمات.

ُتعرف القيمة العادلة بال�سعر الذي �سيتم قب�سه لبيع اأي من املوجودات اأو دفعه لتحويل اأي من املطلوبات �سمن معاملة منظمة بني املت�ساركني 

يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س، بغ�س النظر عن ما اإذا كان ال�سعر ميكن حتقيقه بطريقة مبا�سرة اأو اأكان مقدرًا با�ستخدام اأ�سلوب تقييم اأخر. 

وعند تقدير القيمة العادلة لأي من املوجودات اأو املطلوبات، تاأخد املجموعة بعني العتبار تلك العوامل عند ت�سعري الأ�سل اأو املطلوب يف تاريخ 

القيا�س. مت حتديد القيمة العادلة لأغرا�س القيا�س و/اأو الإف�ساح يف هذه البيانات املالية املوحدة على ذلك الأ�سا�س، با�ستثناء القيا�سات التـي 

تت�سابه مع القيمة العادلة ولكنها لي�ست قيمة عادلة، مثل القيمة امل�ستخدمة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 36.

اإ�سافة اإىل ذلك، ُت�سنف قيا�سات القيمة العادلة، لأغرا�س اإعداد التقارير املالية، اإىل امل�ستوى ا اأو 2 اأو 3 بناًء على مدى و�سوح املدخلت 

بالن�سبة لقيا�سات القيمة العادلة واأهمية املدخلت بالن�سبة لقيا�سات القيمة العادلة بالكامل، وهي حمددة كما يـلي:

مدخلت امل�ستوى 1 وهي املدخلت امل�ستنبطة من الأ�سعار املدرجة )غيـر املعّدلة( ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة يف اأ�سواق ن�سطة والتـي   -

ميكن للمن�ساأة احل�سول عليها يف تاريخ القيا�س؛

مدخلت امل�ستوى 2 وهي املدخلت امل�ستنبطة من البيانات عدا عن الأ�سعار املدرجة امل�ستخدمة يف امل�ستوى 1 وامللحظة للموجودات اأو   -

املطلوبات، �سواء بطريقة مبا�سرة اأو غيـر مبا�سرة؛ و

مدخلت امل�ستوى 3 وهي مدخلت للموجودات اأو املطلوبات ل تعتمد على اأ�سعار ال�سوق امللحوظة.  -

ُتعر�س البيانات املالية املوحدة بالدرهم الإماراتي )الدرهم( وُتقرب كافة القيم الأخرى اإىل اأقرب األف درهم، با�ستثناء ما يتم حتديده على 

خلف ذلك.

فيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية.

3-3 اأ�شـا�س التـوحيد

تت�سمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك واملن�ساآت اخلا�سعة ل�سيـطرته. تتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبـنك:

• ال�سلطة على املن�ساأة امل�ستثمرة،

• التعر�س لـ / احلقوق يف العوائد املتغيـرة، من ارتباطها باملن�ساأة امل�ستثمرة، و 

• القدرة على ممار�سة ال�سلطة على املن�ساأة امل�ستثمَرة للتاأثري على قيمة عوائد املن�ساأة امل�ستثِمرة.

يقوم البنك باإعادة تقييم ما اإذا كان ي�سيطر على املن�ساأة امل�ستثمَرة اأم ل اإذا ما كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل اأن هناك تغيـرات على 

عن�سر اأو اأكرث من عنا�سر ال�سيـطرة الثلثة املو�سحـة اأعله.

2-3 املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة امل�شدرة والتـي مل يحن 

موعد تطبيقها بعد وغري مطبقة ب�شكل م�شبق

 

 مل تقم املجموعة بالتطبيق امل�سبق للمعايري والتعديلت والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية التـي مت اإ�سـدارها ومل يحن موعد تطبيقها بعد:

 مطبقة للفرتات ال�سـنوية التـي تبداأ يف

اأو بعد

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة

1 يوليو 2014

• تعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 19 منافع املوظفني – حيث تو�سح التعديلت املتطلبات املتعلقة بالطريقة التـي 
ُتعزى بها امل�ساهمات من املوظفني اأو من اأطراف اأخرى تتعلق باخلدمة اإىل فرتات اخلدمة.

1 يناير 2014 تعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 32 الأدوات املالية: العر�س واملتعلقة بتطبيق التوجيهات حول مقا�سة املوجودات املالية 

واملطلوبات املالية.

1 يناير 2014 • تعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 36 – الإف�ساح عن املبالغ القابلة لل�سرتداد
تقيد التعديلت متطلبات الإف�ساح عن القيمة القابلة لل�سرتداد للأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد للفرتة التـي مت خللها 

العتـراف بانخفا�س القيمة اأو عك�سها. اإىل جانب ذلك، فاإن تلك التعديلت تو�سح وتو�سع مدى متطلبات الإف�ساح القابلة 

للتطبيق عندما يكون قد مت حتديد القيمة القابلة لل�سرتداد للأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد على اأ�سا�س القيمة العادلة ناق�سًا 

تكاليف ال�ستبـعاد.

1 يناير 2014 • تعديلت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 الأدوات املالية: العتـراف والقيـا�س، وجتديد امل�ستقات وا�ستمرار حما�سبة 
التحوط ت�سمح التعديلت مبتابعة حما�سبة التحوط اإذا ما مت جتديد الأدوات امل�ستقة، �سريـطة ا�ستيفاء معايري حمددة.

1 يناير 2014 • تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم 21 – اجلبايات ال�سريبية
لقد مت تو�سيع نطاق التف�سري لتناول املخاوف حول كيفية حما�سبة اجلبايات ال�سريبية التـي تعمتد على البيانات املالية لفرتة 

تختلف عن الفرتة التـي ن�ساأ فيها ذلك الن�ساط الذي اأدى اإىل دفع تلك اجلبايات ال�سريبـية.

1 يناير 2014 • تعديلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10، املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 واملعيار املحا�سبي 
الدويل رقم 27 – اإر�سـادات حول املن�ساآت امل�ستثَمرة.

يف 31 اأكتـوبر 2012، اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيارًا نهائيـًا ب�سـاأن من�ساآت ال�ستثمار، والذي يعدل املعيـار الدويل 

لإعداد التقارير املالية رقم 10، واملعيـار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12، واملعيـار املحا�سبي الدويل رقم 27، ويقدم كذلك 

مفهومًا للمن�ساأة امل�ستثَمرة يف املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. تن�سـئ هذه التعديلت ا�ستثناًء على مبـداأ توحيد البيانات 

املالية العام للمن�ساآت امل�ستثَمرة املت�سمن يف املعيـار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10، والتـي تـكون تلك املن�سـاآت مطالبة 

مبوجبه بـ« قيا�س �سركات تابعة حمددة بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سـائر بدًل من توحيدها«. وعلوة على ذلك، فاإن 

التعديلت حتدد الإف�ساحات املطلوبة لإعداد التقارير ب�سـاأن املن�ساآت التـي ت�ستويف تعريف من�ساأة م�ستثَمرة.

1 يوليو 2014 • التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2010 – 2012
     • املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 الدفعات على اأ�سا�س ال�سهم – تعريف »�سرط املنح«.

     • املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 اندمـاج الأعمال – حما�سبة العتبـار الطارئ.

     • املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8 القطاعات الت�سغيـلية – جتميع القطاعات وت�سوية قطاعات املوجودات.

     • املعيار املحا�سبي الدويل رقم 16 الآلت، املمتلكات واملعدات – اإعادة �سياغة منا�سبة لل�ستهلك املرتاكم من اإعادة التقييم.

     • املعيار املحا�سبي الدويل رقم 24 اإف�ساحات الأطراف ذات العلقة – من�ساآت الإدارة.

     • املعيار املحا�سبي الدويل رقم 38 املوجودات غيـر امللمو�سـة – ن�سبة اإعادة ت�سنيف لل�ستهلك املرتاكم من اإعادة التقييم.

1 يوليو 2014

• التحسينات السنوية عىل دورة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 2011 – 2013
     • املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 1 تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املاليـة للمرة الأوىل - معنى املعايري

   الدولية لإعداد التقارير املالية املطبقة.

     • املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 اندماج الأعمال – نطاق ا�ستثنائي للم�ساريع امل�سرتكة.

     • املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 قيـا�س القيمة العادلة – نطاق ا�ستثناء املحفظة.

 3 –العلقة املتبادلة بني املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  40 ال�ستثمارات العقارية  • املعيار املحا�سبي الدويل رقم      

واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 40.
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عندما تقل حقوق الت�سويت اخلا�سة بالبـنك يف اأي من املن�ساآت امل�ستثمَرة عن غالبية حقوق الت�سويت، تتحقق ال�سيطرة للبنك عندما تكون 

حقوق الت�سويت كافية ملنحها قدرة عملية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة باملن�ساآت امل�ستثمَرة ب�سكل منفرد. ياأخذ البـنك بعني العتبار كافة 

احلقائق والظروف ذات ال�سلة عند تقييم ما اإذا كان للبنك حقوق الت�سويت يف املن�ساأة امل�ستثمَرة اأم ل ب�سكل يكفي ملنحها ال�سيـطرة، ومن 

بني تلك احلقائق والظروف:

• حجم حقوق الت�سويت التـي يحوزها البنك باملقارنة مع حجم حقوق الت�سويت حلاملي حقوق الت�سويت الأخرين؛

• حقوق الت�سويت املحتملة للبنك وحاملي حقوق الت�سويت الأخرين والأطراف الأخرى؛

• احلقوق النا�سئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى؛ و

• غيـرها من احلقائق والظروف الأخرى التـي ت�سري اإىل اأن البنك له، اأو لي�س له، القدرة احلالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة وقت احلاجة 

لتخاذ قرارات، مبا يف ذلك اأمناط الت�سويت والجتماعات ال�سابقة للم�ساهميـن.

يبـداأ توحيد اأي من ال�سركات التابعة عندما يح�سل البنك على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة، ويتوقف ذلك التوحيد بفقد البنك لل�سيطرة على 

ال�سركة التابعة. وعلى وجه اخل�سو�س، يتم ت�سمني اإيرادات وم�ساريف اأي �سركة تابعة م�ستحوذ عليها اأو م�ستبعدة خلل ال�سنة يف بيان الدخل 

املوحدمن تاريخ ح�سول البنك على ال�سيطرة وحتـى تاريخ توقف البنك عن ال�سيطرة على ال�سركة التـابعة.

توزع الأرباح اأو اخل�سائر واأي مكون للدخل ال�سامل الأخر اإىل مالكي ال�سركة الأم وللأطراف غيـر امل�سيـطرة. وُيعزى جمموع الدخل ال�سامل الأخر 

اإىل مالكي ال�سركة الأم واإىل الأطراف غيـر امل�سيـطرة حتى اإن نتج عن ذلك ت�سجيل عجز يف ر�سيد الأطراف غيـر امل�سيـطرة.

عند ال�سرورة، يتم اإدخال تعديلت على البيانات املالية لل�سركات التابعة بغية متا�سي �سيا�ساتها املالية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك.

ُتلغى جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والإيرادات وامل�ساريف والتدفقات النقدية الداخلية املرتبطة باملعاملت املتبادلة بني اأع�ساء 

املجموعة بالكامل عند توحيد البيانات املالية.

اإن التغيـرات يف ح�س�س ملكية البنك يف ال�سركات التابعة، والتـي ل توؤدي اإىل فقدان البنك لل�سيطرة على ال�سركات التابعة، يتم حما�سبتها 

يف  التغيـرات  لتعك�س  امل�سيطرة  غيـر  الأطراف  حقوق  وح�س�س  البنك  حل�س�س  الدفرتية  القيم  على  تعديل  اإجراء  يتم  ملكية.  كمعاملت 

التابعة. يتم العتـراف مبا�سرة يف حقوق امللكية بالفرق بني مبالغ تعديل ح�س�س حقوق الأطراف غيـر امل�سيطرة  ح�س�سهم يف ال�سركات 

والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع/ الواجب دفعه، اأو املبلغ امل�ستلم/ املتوقع ا�ستلمه، وت�سجل يف حقوق امللكية مبا�سرة وتوزع على مالكي ال�سركة 

الأم.

عندما يفقد البنك �سيطرته على اأحد ال�سركات التابعة، يتم العتـراف بالربح اأو اخل�سارة يف بيان الدخل املوحد ويحت�سب كالفرق بني )1( 

اإجمايل القيمة العادلة للمبلغ املقبو�س والقيمة العادلة للح�س�س املتبقية و )2( القيمة الدفرتية ال�سابقة للموجودات )ومن �سمنها ال�سهرة(، 

ومطلوبات ال�سركة التابعة وح�س�س اأي من الأطراف غيـر امل�سيطرة. حتت�سب كافة املبالغ املعرتف بها م�سبقًا يف بيان الدخل ال�سامل الأخر 

والتـي يتم حما�سبة ال�سركة التابعة على اأ�سا�سها كما لو اأن البنك قد ا�ستبعد املوجودات واملطلوبات ذات ال�سلة باملن�ساأة ب�سكل مبا�سر )اأي 

مت اإعادة ت�سنيفها يف الأرباح اأو اخل�سائر اأو حتويلها اإىل فئة اأخرى من فئات امللكية ح�سب ما هو حمدد / م�سموح به من قبل املعايري الدولية 

لإعداد التقارير املالية ال�سارية.(. تعترب القيمة العادلة لأي اإ�ستثمارات م�ستبقاة يف �سركات تابعة �سابقة بتاريخ فقدان ال�سيطرة مكافئة للقيمة 

العادلة عند العتـراف املبدئي للحت�ساب اللحق وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية اأو، اإن اأمكن التطبيق، التكلفة عند 

العتـراف املبدئي لل�ستثمار يف ال�سركات الزميلة اأو امل�ساريع امل�سرتكة.

3-4 النقد وما يعادله

يتكون النقد وما يعادله املبني يف بيان التدفقات النقدية املوحد من النقد يف ال�سندوق، وح�سابات جارية، واأر�سدة اأخرى لدى بنوك مركزية، 

و�سهادات الإيداع واأر�سدة لدى بنوك وودائع بتاريخ ا�ستحقاق اأ�سلي اأقل من ثلثة اأ�سهر.

3-5 م�شتحق من البنوك

يتم اإظهار امل�ستحق من البنوك بالتكلفة بعد خ�سم اأية مبالغ قد مت �سطبها وخم�س�س النخفا�س يف القيمة، اإن وجدت.

3-6 املوجودات املاليـة

يتم العتـراف واإلغاء العتـراف بكافة الطرق العتيـادية مل�سرتيات اأو بيع املوجودات املالية على اأ�سـا�س تاريخ املتـاجرة. اإن الطرق العتيـادية 

اإطـاٍر زمنـي حتدده التفاقيات واللوائح يف  اأو مبيعات املوجودات املالية التـي تتطلب ت�سليم املوجودات خلل  اأو البيع هي م�سرتيات  لل�سراء 

ال�سـوق.

ُتقا�س كافة املوجودات املالية املعرتف بها لحقًا يف جمملها اإما بالتكلفة املطـفاأة اأو بالقيمة العادلة، بـناءًا على ت�سنيف املوجوات املالية.

طريقة الفائدة الفعالة 

اإن معدل  املعنية.  الفرتة  الفوائد على  وتوزيع م�ساريف  املالية  للموجودات  املطفاأة  التكلفة  الفعالة هي طريقة لإحت�ساب  الفائدة  اإن طريقة 

الفائدة الفعال هو املعدل الذي ي�ستخدم وب�سكل حمدد خل�سم الدفعات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة يف اإطار العمر الزمنـي املتوقع للموجود 

املايل اأو فرتة اأق�سر، اإذا كان ذلك منا�سبًا.

يتم العتـراف بالدخل على اأ�سا�س ن�سبة الفائدة الفعلية لأدوات الدين فيما عدا املوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خلل الأرباح 

اأو اخل�سائر.

ت�سنيف املوجودات املالية:

بغر�س ت�سنيف املوجودات املالية ت�سنف الأداة كـ«اأداة ملكية« اإذا كانت غيـر م�ستقة وكانت تطابق تعريف »امللكية« جلهة الإ�سدار، با�ستثناء 

بع�س الأدوات غيـر امل�ستقة املطروحة للتداول والتـي مت عر�سها كاأداة ملكية من قبل اجلهة امل�سدرة. وت�سنف باقي املوجودات املالية غيـر 

امل�ستقة كـ »اأداوت دين«. 

املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

ُتقا�س اأدوات الدين، مبا فيها القرو�س وال�سلف، بالتكلفة املطفاأة يف حال توافر ال�سرطني الآتيني: 

• اإذا كان الأ�سل حمتفظًا به وفقًا لنموذج اأعمال يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات بغر�س جمع التدفقات النقدية املتعاقد عليها؛ و 

• اإذا كان ين�ساأ عن البنود التعاقدية للموجودات املالية مواعيد حمددة للتدفقات املالية املتعلقة ح�سريًا باأ�سل املبالغ غيـر امل�سددة والفوائد 
عليها.

يتم قيا�س اأدوات الدين التـي ت�ستويف هذه املعايري مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافا اإليها تكاليف املعاملت )اإل اإذا مت ت�سنيفها على اأنها بالقيمة 

العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة(. وتقا�س فيما بعد بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناق�سا اأي انخفا�س يف القيمة، مع 

اإيرادات الفوائد املعرتف بها على اأ�سا�س العائد الفعلي يف الإيرادات الأخرى يف بيان الدخل املوحد.

تكون املجموعة مطالبة، عقب العتـراف املبدئي، باإعادة ت�سنيف اأدوات الدين من التكلفة املطفاأة اإىل القيمة العادلة من خلل الأرباح اأو 

اخل�سائر ب�سبب تغيري منوذج الأعمال بحيث مل يعد هناك توافق مع معايري التكلفة املطفاأة.

ميكن للمجموعة اأن تختار ب�سكل نهائي، عند العتـراف الأويل، اأن ت�سنف اأدوات الدين التـي ت�ستويف معيار التكلفة املطفاأة اأعله باأنها بالقيمة 

العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر اإذا كان هذا الت�سنيف ُيلغي اأو ُيقلل ب�سكل كبري من عدم التطابق املحا�سبي فيما لو مت قيا�س املوجودات 

املالية بالتكلفة املطفاأة.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

يتم قيا�س اأداوت الدين التـي ل تتطابق مع معايري التكلفة املطفاأة املو�سحة اأعله، اأو التـي تتطابق مع املعيار ولكن قامت املجموعة بت�سنيفها 

بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر عند العتـراف الأويل، بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر.

عقب العتـراف املبدئي، يتعني على املجموعة اإعادة ت�سنيف اأداوت الدين من القيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر اإىل التكلفة املطفاأة 

اإذا تغيـر منوذج الأعمال بحيث يبداأ التوافق مع معايري التكلفة املطفاأة واأن تتطابق التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات مع معايري التكلفة 
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املطفاأة. من غيـر امل�سموح اأن يتم اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين امل�سنفة بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر عند العتـراف الأويل.

يتم ت�سنيف الإ�ستثمار يف اأدوات امللكية باأنها موجودات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر، اإل اإذا قامت املجموعة 

بت�سنيف الإ�ستثمارات باأنه غيـر حمتفظ بها لغر�س املتاجرة بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الآخر عند العتـراف الأويل.

يتم قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر بالقيمة العادلة، ويتم العتـراف بالأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن 

اإعادة القيا�س يف بيان الدخل املوحد. ويتم ت�سمني �سايف الأرباح اأو اخل�سائر املعرتف بها يف بيان الدخل املوحد حتت بند »الإيرادات الأخرى« 

يف بيان الدخل املوحد. يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مبني يف الإي�ساح 37.

يتم العتـراف بالدخل من الفوائد على اأدوات الدين كما بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سارة يف الإيرادات الأخرى. يتم العتـراف 

يثبت حق  املوحد عندما  الدخل  بيان  واخل�سائر يف  الأرباح  العادلة من خلل  بالقيمة  امللكية  اأدوات  ال�ستثمارات يف  على  الأرباح  باإيرادات 

املجموعة يف ا�ستلم هذه التوزيعات.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

اأداة على حدة(  اأ�سا�س كل  اأدوات امللكية )على  اأن ت�سنف  اأن تختـار ب�سكل ل ميكن الرجوع فيه  ميكن للمجموعة، عند العتـراف املبدئي، 

بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الآخر. ول ي�سمح الت�سنيف بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الآخر اإذا كان ال�ستثمار باأداة 

امللكية حمتفظ به لغر�س املتاجرة. 

  

تعترب املوجودات املالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة اإذا:

• مت �سراوؤها اأ�سا�سًا لغر�س بيعها يف امل�ستقبل القريب، اأو

• كانت عند العتـراف املبدئي جزء من حمفظة اأدوات مالية حمددة تديرها املجـموعة ولها منط فعلي حديث للح�سول على اأرباح يف فرتات 

ق�سرية، اأو

•  كانت اأدوات م�ستقة غيـر م�سنفة وفّعالة كاأداة حتوط اأو ك�سمان مايل.

يتم قيا�س ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الآخر مبدئيًا بالقيمة العادلة م�ساف اإليها تكاليف املعاملة. 

ويتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة ويتم العتـراف بالأرباح واخل�سائر النا�سئة عن التغيـر يف القيمة العادلة حتت بند الدخل ال�سامل الأخر 

اإىل  م�سبقًا  اإ�سافتها  والتـي مت  اخل�سائر  اأو  الأرباح  تراكم  فاإن  مايل،  اأ�سل  ا�ستبعاد  عند  ال�ستثمارات.  تقييم  اإعادة  احتياطي  اإىل  وت�ساف 

احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات ل يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل بيان الدخل املوحد ولكن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل اأرباح م�ستبقاة. 

ُت�سجل توزيعات الأرباح على هذه ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية يف بيان الدخل املوحد عندما ين�ساأ حق املجموعة يف ا�ستلم هذه التوزيعات، اإل 

اإذا كانت هذه التوزيعات متثل ب�سكل وا�سح ا�سرتداد جلزء من تكاليف ال�ستثمار.

اأرباح وخ�سائر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية 

حُتدد القيمة العادلة للموجودات املالية بالعملت الأجنبية بتلك العملة ويتم حتويلها على اأ�سا�س ال�سعر احلايل يف نهاية الفرتة املحا�سبية. 

وت�سّكل مكونات اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية جزءًا من القيمة العادلة للأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عنها. بالن�سبة للموجودات املالية بالقيمة 

العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر، يتم العتـراف مبكونات اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية يف بيان الدخل املوحد، اأما بالن�سبة للموجودات 

املالية بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الآخر، فيتم العتـراف مبكونات اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية يف الدخل ال�سامل الآخر.

بالن�سبة لأدوات الدين املقيمة بالعملت الجنبية واملقا�سة بالتكلفة املطفاأة، يتم حتديد اأرباح اأو خ�سائر اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية على 

اأ�سا�س التكلفة املطفاأة للأ�سل املايل ويتم العتـراف بها حتت بند »اإيرادات اأخرى« يف بيان الدخل املوحد. 

3-7 القيم العادلة

ُتقيـد جميع الأدوات املالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. اإن القيمة العادلة للأدوات املالية، عند العتـراف املبدئي، تتمثل عادًة ب�سعر املعاملة وهي 

القيمة العادلة للثمن امل�سدد اأو امل�ستلم.

• اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية مع �سروط عادية ويتم املتاجرة بها يف اأ�سواق ن�سطة ذات �سيولة يتم حتديدها بالرجوع اإىل 

اأ�سعار ال�سوق املدرجة.

• اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى )فيما عدا الأدوات املالية امل�ستقة( يتم حتديدها بناًء على مناذج الأ�سعار املقبولة 

اأ�سعار من معاملت ال�سوق احلالية املنظورة والأ�سعار املقدمة من و�سطاء  ب�سكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي املخ�سوم باإ�ستخدام 

لأوراق مماثلة.

• يتم اإحت�ساب القيمة العادلة للأدوات املالية امل�ستقة بناًء على الأ�سعار املدرجة. ويف حالة عدم وجود هذه الأ�سعار يتم اإ�ستعمال التدفق النقدي 

املخ�سوم بالإ�ستناد اإىل منحنى العائد املتعلق بها وذلك على فرتة الأداة املالية دون اخليار ومناذج ت�سعري اخليار للأوارق املالية الإختيارية.

3-8 القرو�س وال�شلف

القرو�س وال�سلف هي موجودات مالية غيـر م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها مت منحها اأو اإقتنائها بوا�سطة املجموعة.

تدرج القرو�س وال�سلف بالتكلفة املطفاأة بعد خ�سم اأية مبالغ مت �سطبها وخم�س�س القرو�س وال�سلف امل�سكوك يف حت�سيلها. يتم تعديل القيم 

املدرجة للقرو�س وال�سلف التـي مت التحوط لها بفعالية للتغيـرات يف قيمها العادلة اإىل حد التغيـرات يف القيمة العادلة التـي مت التحوط لها 

وتدرج التعديلت الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل املوحد.

يتم اأخذ خم�س�س الإنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلف عند وجود �سك يف حت�سيلها اأو ا�سرتدادها مع الأخذ بعني العتبار متطلبات املعايري 

واملتاحة  املمكنة  ال�سبل  جميع  ا�ستنفاذ  حالة  يف  فقط  وال�سلف  القرو�س  �سطب  يتم  العادلة.  القيمة  بقيا�س  املتعلقة  املالية  للتقارير  الدولية 

ل�سرتدادها.

3-9 اإ�شتثمارات عقارية

يتم الحتفاظ بالإ�ستثمارات العقارية للح�سول على اإيرادات اإيجار و/اأو زيادة يف قيمتها. ت�سمل الإ�ستثمارات العقارية تكلفة ال�سراء الأويل، 

تطويرات حمولة من عقارات قيد التطوير، تكلفة التطويرات اللحقة والتعديلت على القيمة العادلة. تدرج الإ�ستثمارات العقارية بناًء على 

تقييم على القيمة العادلة لتلك الإ�ستثمارات كما يف نهاية فرتة التقرير. اإن القيم العادلة هي املبالغ املقّدرة والتـي من خللها ميكن اإ�ستبدال 

العقار يف تاريخ التقييم ما بني م�سرتي وبائع لديهما الرغبة يف معاملت جتارية بحتة. يتم حتديد القيمة العادلة ب�سكل دوري من قبل مقّيمني 

اأو اخل�سائر الناجتة من التغيريات يف القيمة العادلة للعقارات الإ�ستثمارية يف بيان الدخل املوحد يف  مهنيني م�ستقلني. يتم ت�سجيل الأرباح 

الفرتة التـي يحدث فيها التغيري.

3-10 ممتلكات ومعدات

يتم اظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�سًا الإ�ستهلك املتـراكم وخم�س�س اإنخفا�س القيمة. تت�سمن التكلفة التاريخية امل�ساريف 

املتعلقة مبا�سرًة بامتلك الأ�سل.

ُيحت�سب ال�ستهلك لتنزيل تكلفة اأو تقييم املمتلكات واملعدات على اأعمارها الإنتاجية املقّدرة، على اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت كما يلي:

ال�سنوات   

40 - 20 مباين 

6 – 2 اأثاث ومعدات مكتبية 

4 -3 الرتكيبات، والقواطع والديكورات  

10 - 5 التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة 

3 ال�سيارات 
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ُيحت�سب الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد اأو �سطب اأي من املمتلكات واملعدات على اأ�سا�س الفرق ما بني عائدات البيع والقيمة املدرجة 

بها كما يف ذلك التاريخ ويتم ت�سجيل الربح اأو اخل�سارة الناجتة يف بيان الدخل املوحد.

ُتقا�س الأعمال الراأ�سمالية قيد التطوير ب�سعر التكلفة، ناق�سًا اأي خ�سارة مرتاكمة يف انخفا�س القيمة. وت�سمل تكلفة الر�سوم املهنية، وبالن�سبة 

للموجودات املوؤهلة، يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة. يبداإ اإ�ستهلك هذه املوجودات عندما تكون املوجودات 

جاهزة لل�ستخدام املق�سود منها.

3-11 موجودات غيـر ملمو�شة مت اإمتالكها ب�شورة منف�شلة

ال�سهرة )التـي تعترب  اإندماج الأعمال ب�سكل منف�سل عن  بتاريخ الإقتناء من خلل عمليات  العادلة  تدرج املوجودات غيـر امللمو�سة بالقيمة 

تكلفتها(. 

للقيا�س املبدئي، يتم ت�سجيل املوجودات غيـر امللمو�سة والتـي مت امتلكها من خلل اندماج الأعمال بالتكلفة مطروحَا منها الإطفاء  لحقَا 

املرتاكم وخ�سائر انخفا�س القيمة املرتاكمة. يتم العتـراف بالإطفاء على فرتة اأعمارها الإنتاجية املقّدرة وفقًا لطريقة الق�سط الثابت. يتم 

مراجعة فرتة العمر الإنتاجي املقّدر وطريقة الإطفاء يف نهاية كل �سنة مالية ويتم اإحت�سابها بتعديل فرتة الإطفاء اأو طريقته كما هو منا�سب  

ويتم معاجلتها كتغيري يف التقديرات احل�سابية. 

ُيحت�سب الإطفاء ل�سطب تكلفة املوجودات غيـر امللمو�سة على اأعمارها الإنتاجية املقّدرة، على اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت كما يلي:

ال�سنوات   

غيـر حمددة رخ�سة بنكية 

 10 التاأ�سي�س القانوين لل�سركات يف لبنان 

 10 قاعدة العملء 

 10 �سبكة الفروع 

3-12 انخفا�س قيمة املوجودات امللمو�شة وغيـر امللمو�شة

يف تـاريخ كل بيان مركز مايل، جتري املجموعة مراجعة على القيم املدرجة ملوجوداتها امللمو�سة وغيـر امللمو�سة وذلك لتحديد اإن كان هنالك ما 

ي�سري اإىل اأن هذه املوجودات قد تعر�ست اإىل خ�سائر انخفا�س القيمة. اإذا وجد ما ي�سري اإىل ذلك يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�سل 

وذلك لتحديد خ�سائر اإنخفا�س القيمة، اإن وجدت. يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأ�سل حمدد، تقوم املجـموعة 

بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد التـي يعود اإليها الأ�سل نف�سه. 

اإن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�سل ناق�سًا تكلفة البيع اأو القيمة الناتـجة عن الإ�ستخدام، اأيهما اأعلى. عند تقدير قيمة 

الأ�سل الناجتة من ال�ستـخدام، فان التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�سل يتم خ�سمها لقيمتها احلالية باإ�ستخدام �سعر خ�سم ما قبل 

ال�سريبة يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنـية للنقد واملخاطر املرتبطة بذلك الأ�سل.

يف حال مت تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأ�سل )اأو لوحدة منتجة للنقد( مبا يقل عن القيمة املدرجة، يتم تخفي�س القيمة املدرجة للأ�سل 

)الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة القابلة للإ�سرتداد. يتم العتـراف بخ�سائر الإنخفا�س الدائم مبا�سرًة يف بيان الدخل املوحد، اإل اإذا كان 

الأ�سل معاد تقييمه فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر الإنخفا�س كتنزيل من خم�س�س اإعادة التقييم.

يف حالة اإ�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�س القيمة تتم زيادة القيمة املدرجة للأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة املعدلة القابلة للإ�سرتداد، 

بحيث ل تزيد القيمة املدرجة املعدلة عن القيمة املدرجة للأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( فيما لو مل يتم اإحت�ساب خ�سائر اإنخفا�س القيمة يف 

ال�سنوات ال�سابقة. يتم ت�سجيل اإ�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�س القيمة مبا�سرًة يف بيان الدخل املوحد اإل اإذا كان الأ�سل قد مت ت�سجيله بالقيمة املعاد 

تقييمها ويف هذه احلالة يتم ت�سجيل اإ�سرتجاع خ�سائر اإنخفا�س القيمة كزيادة يف خم�س�س اإعادة التقييم.

3-13 انخفا�س قيمة املوجودات املالية 

يف تـاريخ كل بيان مركز مايل، يتم تقييم املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة لإنخفا�س القيمة. يتم خف�س قيمة املوجودات املالية عندما 

يكون هناك دليل مو�سوعي باأنه نتيجَة حلدث اأو عدة اأحداث كانت قد حدثت بعد العتـراف املبدئي للأ�سل املايل تكون قد اأثرت على التدفقات 

النقدية امل�ستقبلية للإ�ستثمار. 

قد يت�سمن الدليل املو�سوعي للإنخفا�س يف القيمة ما يلي:

• �سعوبة مالية كبرية للُم�سدر اأو الطرف املقابل، اأو

• الإخلل بالعقد، مثل التق�سري اأو التاأخر يف �سداد مدفوعات الفائدة اأو املدفوعات الرئي�سية، اأو

• اأن ي�سبح من املحتمل اأن يكون املقتـر�س �سوف ُيقدم على الإفل�س اأو اإعادة هيكلة مالية، اأو

• اختفاء �سوق ن�سطة لهذا الأ�سل املايل ب�سبب �سعوبات مالية.

قيمة النخفا�س يف القيمة هو الفرق بني قيمة املوجودات املالية الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة التـي تعك�س 

ال�سمانات، خم�سومة بن�سبة الفائدة الفعلية الأ�سلية.

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة مبا�سرًة مبقدار خ�سارة النخفا�س يف القيمة، با�ستثناء القرو�س وال�سلف 

حيث يتم تخفي�س القيمة الدفرتية با�ستخدام ح�ساب املخ�س�س. ويف حال كان حت�سيل الدفعات املقّدمة املدينة اأمرًا م�سكوكًا فيه، فيتم �سطب 

هذه الذمم مقابل ح�ساب املخ�س�س. ويتم اإ�سافة املبالغ امل�سرتدة عن ذمم مت �سطبها يف وقت �سابق اإىل ح�ساب املخ�س�س. ويتم العتـراف 

بالتغيـرات على القيمة الدفرتية حل�ساب املخ�س�س يف بيان الدخل املوحد. 

اإذا، يف فرتة لحقة، اإنخف�س مبلغ خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة، وكان من املمكن اأن يكون الإنخفا�س ذو �سلة ب�سكل مو�سوعي بحدث وقع بعد 

العتـراف بالإنخفا�س يف القيمة، يتم عك�س خ�سارة النخفا�س يف القيمة املعرتف بها يف ال�سابق وذلك من خلل بيان الدخل املوحد اإىل حد 

اأن تكون القيمة الدفرتية للموجودات املالية يف تاريخ عك�س الإنخفا�س يف القيمة ل تتجاوز التكلفة املطفاأة يف حالة عدم العتـراف بالإنخفا�س 

يف القيمة.

تقوم املجموعة بتقييم اإنخفا�س قيمة القرو�س وال�سلف بالتكلفة املطفاأة على النحو التايل:

القرو�س املقيهلّمة اإفرادياً

تتمثل القرو�س املقّيمة اإفراديًا ب�سكل رئي�سي من قرو�س ال�سركات والقرو�س التجارية والتـي يتم تقييمها اإفراديًا ملعرفة اإن كان هنالك اأي 

دليل مو�سوعي يوؤ�سر اإىل اإنخفا�س دائم يف قيمة القر�س. ت�سّنف القرو�س كمنخف�سة القيمة حاملا يوجد �سك يف قدرة املقتـر�س على الوفاء 

بالتزامات الدفعات امل�ستحقة للمجموعة وفقًا لل�سروط الأ�سليـة الواردة بالعقد. ين�ساأ ال�سك يف قدرة املقتـر�س على الوفاء بالدفعات امللتزمة 

عامًة عندما:

ل يتم �سداد القيمة الإ�سمية والفائدة كما يف �سروط العقد، و اأ( 

ب(عند وجود تدهور مهم يف الو�سع املايل للمقرت�س ومن غيـر املحتمل اأن تكون املبالغ املتوقع حت�سيلها من ت�سييل ال�سمانات املرهونة، اإن 

وجدت، كافية لتغطية القيمة املدرجة للقر�س.

يتم تقييم القرو�س املنخف�سة القيمة على اأ�سا�س القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ويتم خ�سمها على اأ�سا�س معدل الفائدة 

اأو القيمة العادلة  اأو يتم تقييم القرو�س املنخف�سة القيمة كبديل عملي منا�سب، بناًء على القيمة ال�سوقية املنظورة للقر�س  الفعال للقر�س 
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لل�سمان املرتبط بالقر�س، اإذا كان القر�س يخ�سع ل�سمانات. 

يتم اإحت�ساب خ�سارة اإنخفا�س القيمة على اأ�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية للقر�س وقيمته املنخف�سة احلالية.

القرو�س املقيهلّمة كمجموعة 

ت�سمل خ�سائر اإنخفا�س القيمة للقرو�س املقّيمة كمجموعة من املخ�س�سات املحت�سبة على:

القرو�س العاملة اأ( 

ب(قرو�س اأفراد ذات ميزات م�سرتكة ولي�ست مهمة اإفراديًا.

القرو�س العاملة

ُت�سّنف القرو�س املقّيمة اإفراديًا والتـي مل ينتج عن تقييمها دليل بوجود خ�سارة كمجموعة القرو�س العاملة بخ�سائ�س اإئتمان م�سرتكة بناًء 

على القطاع ال�سناعي اأو املنتج اأو ت�سنيف القر�س. تغطي خ�سائر اإنخفا�س القيمة اخل�سائر التـي قد تنتج عنها، بنهاية فرتة التقرير، قرو�س 

فردية عاملة مل يتم حتديدها كذلك اإل يف وقت لحق يف امل�ستقبل. يتم تقدير خ�سائر اإنخفا�س القيمة بوا�سطة اإدارة املجموعة لكل جمموعة 

من القرو�س بناًء على اخلربة التاريخية ال�سابقة واخل�سائر املتاأ�سلة والتـي تتاأثر بالبيئة الإقت�سادية والإئتمانية ال�سائدة.

قرو�س اأفراد ذات ميزات م�سرتكة ولي�ست مهمة اإفرادياً

يتم اإحت�ساب خم�س�س اإنخفا�س القيمة لقرو�س الأفراد بتطبيق منهج معاديل يحمل معدلت خ�سارة متزايدة تتوافق مع تواريخ التاأخر يف 

�سداد الدفعات امل�ستحقة.

القرو�س املعاد التفاو�س حولها

اإن قرو�س الأفراد اخلا�سعة ملراجعة اإنخفا�س القيمة كمجموعة والتـي قد مت اإعادة التفاو�س حولها، ل تعترب متاأخرة ال�سداد ونتيجًة لذلك 

يعترب وجود اإنخفا�س فيها فقط عندما مل يتم اإ�ستلم احلد الأدنى من الدفعات املطلوبة مبوجب الإتفاقيات اجلديدة وعدم اإلتزام املقتـر�س 

بال�سروط والأحكام املعدلة.

تظل القرو�س اخلا�سعة لتقييم اإنخفا�س القيمة اإفراديًا والتـي مت اإعادة التفاو�س حول �سروطها خا�سعة ملراجعة م�ستمرة لتحديد اإذا ما بقيت 

منخف�سة القيمة اأو معتبـرة متاأخرة ال�سداد بناًء على قيام املقتـر�س بالإلتزام بال�سروط والأحكام املعدلة وت�سديد احلد الأدنى من الدفعات 

املطلوبة ليتم حتويل القرو�س اإىل جمموعة القرو�س العاملة.

اإن القرو�س اخلا�سعة لتقييم اإنخفا�س القيمة كمجموعة والقرو�س الإفرادية الهامة والتـي مت اإعادة التفاو�س حول �سروطها ل تعترب متاأخرة 

ال�سداد ولكنها تعترب قرو�س جديدة. ويف ال�سنوات اللحقة يتم اإعتبار الأ�سل متاأخر ال�سداد والإف�ساح عنه كذلك اإذا مت اإعادة التفاو�س عليه 

لحقًا.

3-14 اإلغاء العتـراف باملوجودات املالية

ل تلغي املجموعة العتـراف باأي اأ�سل مايل اإل عند انتهاء احلق املتعاقد عليه املتعلق با�ستلم التدفقات النقدية من الأ�سل املايل؛ اأو عندما 

اإذا مل تقم املجموعة بتحويل  اأخرى.  اإىل من�ساأة  تقوم املجموعة بتحويل الأ�سل املايل وجميع خماطر ومزايا ملكية الأ�سل ب�سورة جوهرية 

كافة خماطر ومزايا امللكية اأو حتويلها ب�سورة جوهرية وا�ستمرت بال�سيطرة على الأ�سل املحولة ملكيته، تقوم املجموعة بالعتـراف باحل�سة 

املحتـفظ بها من الأ�سل املايل واملطلوبات امل�ساحبة عن املبـالغ التـي قد تدفعها. اإذا احتفظت املجموعة ب�سورة جوهرية بكافة خماطر ومزايا 

لة.  الأ�سل املايل املحولة ملكيته، فت�ستمر املجموعة يف العتـراف بالأ�سل املايل والعتـراف كذلك بالقرتا�س امل�سمون ل�سايف املبالغ املح�سّ

اأو  املقبو�س  واملقابل  للأ�سل  الدفرتية  القيمة  بني  بالفرق  العتـراف  يتم  املطفاأة،  بالتكلفة  املقا�سة  املالية  باملوجودات  العتـراف  اإلغاء  عند 

امل�ستحق يف بيان الدخل املوحد.

عند اإلغاء العتـراف باملوجودات بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الأخر، ل يعاد ت�سنيف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة �سابقا يف بيان 

الدخل املوحد، بل ُيعاد ت�سنيفه اإىل الأرباح امل�ستبقاة.

3-15 اأ�شول م�شتـحوذ عليها مقابـل �شداد ديـون

اأخرى للمجموعة كت�سوية لبع�س القرو�س وال�سلف. تدرج هذه العقارات وال�سمانات على  توؤول ملكية عقارات و�سمانات  يف بع�س الأحيان، 

اأ�سا�س �سايف القيمة القابلة للتح�سيل للقرو�س وال�سلف اأو القيمة العادلة لتلك املوجودات عند تاريخ احل�سول عليها، اأيهما اأقل. يتم ادراج 

الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد وكذلك اخل�سائر غيـر املحققة الناجتة عن اإعادة تقييمها �سمن بيان الدخل املوحد.

3-16 الأدوات املالية امل�شتقة

اإن الأدوات املالية امل�ستقة هي اأدوات مالية تتغيـر قيمتها تبعًا لإعتبارات متغيـرة ول تتطلب اإ�ستثمار اأويل اأو اإ�ستثمار اأويل مبدئي ويتم �سدادها 

يف تاريخ م�ستقبلي.

تبـرم املجموعة معاملت متنوعة لأدوات مالية م�ستقة لإدارة التعر�سات املتعلقة مبخاطر �سرف العملت الأجنبية وتت�سمن عقود عملة اأجنبية 

اآجلة ومقاي�سات اأ�سعار عملة. 

تدرج جميع  العادلة.  بالقيمة  قيا�سها  اإعادة  ويتم لحقا  العقد  بتاريخ  العادلة  القيمة  التـي متثل  بالتكلفة  املالية مبدئيًا  امل�ستقات  ادراج  يتم 

امل�ستقات التـي حتمل قيم عادلة موجبة �سمن املوجودات بينما تدرج امل�ستقات التـي حتمل قيم عادلة �سالبة �سمن املطلوبات.

بها  املعرتف  الت�سعري  النقدية ومناذج  التدفقات  املدرجة ومناذج خ�سم  ال�سوق  اأ�سعار  اإىل  بالرجوع  العادلة  القيم  يتم احل�سول عادًة على 

ح�سبما هو منا�سب. 

لأغرا�س حما�سبة التحوط، ت�سنف املجموعة معاملت التحوط اإىل فئتني: )اأ( معاملت حتوط القيمة العادلة والذي يوفر حتوط لتعر�سات 

التغيـرات يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات مثبتة ومعرتف بها، )ب( معاملت حتوط التدفقات النقدية والذي يوفر حتوط لتعر�سات 

تغيـرات التدفقات النقدية املرتبطة �سواء مبخاطر معينة متعلقة مبوجودات اأو مطلوبات معرتف بها اأو مبعاملة متوقعة �ستوؤثر على �سايف الدخل 

امل�ستقبلي امل�سرح به.

التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  التغيـرات يف  اأن  اأي  التحوط فّعال ب�سورة عالية،  اأن يكون  اأن يكون متوقعًا  التحوط تتطلب  اإن �سروط حما�سبة 

النقدية من الأداة املتحوط بها تقوم بفعالية مبقابلة التغيـرات يف البند املتحوط له واأن يكون قيا�سها موثوق. عند بداأ التحوط، يتم تثبيت غر�س 

امل�ستعملة والبند املتحوط له وطبيعة املخاطر املتحوط لها وكيفية قيام املجموعة بتقييم فعالية  الأداة  واإ�سرتاتيجيته وحتديد  اإدارة اخلطر 

علقة التحوط. ويتم لحقًا تقييم التحوط والتاأكد باأنه حتوط فّعال ب�سورة م�ستمرة. 

حتوطات القيمة العادلة

اإذا كانت علقة التحوط قد حددت كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند املتحوط له للتغيـرات يف القيمة العادلة املتعلقة باملخاطر املتحوط 

اإن  اإعادة قيا�س كٍل من الأداة امل�ستقة والبند املتحوط له يتم العتـراف بها يف بيان الدخل املوحد.  اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن  لها. 

تعديلت القيمة العادلة املتعلقة بالأداة امل�ستقة يتم حتميلها اإىل نف�س الفئة املتعلقة للبند املتحوط له يف بيان الدخل املوحد. اإن اأية عدم فعالية 

�سيتم اأي�سًا حتميلها اإىل نف�س الفئة املتعلقة للبند املتحوط له يف بيان الدخل املوحد. اإذا اإنتهت �سلحية الأداة امل�ستقة، اأو مت بيعها اأو اإنهائها 

اأو اإ�ستخدامها اأو عندما ل تقابل متطلبات حما�سبة حتوطات القيمة العادلة اأو مت اإلغاء حتديدها يتم وقف اإ�ستخدام حما�سبة التحوط. يتم 

اإطفـاء اأية تعديلت حتى هذه النقطة، لبند متحوط له والتـي يتم مبوجبها اإ�ستعمال طريقة الفائدة الفّعالة يف بيان الدخل املوحد كجزء من 

معدل الفائدة الفعال املعاد احت�سابه على مدار الفرتة حتى انتهاء �سلحيتها.
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حتوطات التدفقات النقدية

للتدفقات النقدية �سمن  التـي مت حتديدها وتاأهيلها كتحوطات  العادلة للأدوات امل�ستقة  للتغيـرات يف القيمة  الفّعال  يتم العتـراف باجلزء 

اإحتياطي حتوطات التدفقات النقدية يف حقوق امللكية. ويتم العتـراف مبا�سرًة باأية اأرباح وخ�سائر للجزء غيـر الفّعال يف بيان الدخل املوحد 

كاإيرادات/ خ�سائر جتارية. اإن املبالغ املرتاكمة يف حقوق امللكية يتم حتويلها اإىل بيان الدخل املوحد يف الفرتات التـي يوؤثر فيها البند املتحوط 

له على الربح اأو اخل�سارة، ولكن عندما ينتج عن املعاملة املقّدرة املتحوط لها العتـراف باأ�سل اأو مطلوب غيـر مايل، فيتم حتويل الأرباح اأو 

اخل�سائر املرتاكمة والتـي مت تاأجيلها �سابقًا يف حقوق امللكية من حقوق امللكية واإدراجها �سمن القيا�س املبدئي لتكلفة الأ�سل اأو املطلوب. اإذا 

اإبقاء الأرباح واخل�سائر املرتاكمة  اأو عندما ل تقابل متطلبات حما�سبة التحوط، فيتم  اإنهائها  اأو  اأو مت بيعها  اإنتهت �سلحية الأداة امل�ستقة 

املعرتف بها يف الدخل ال�سامل الآخر �سمن حقوق امللكية حتى يتم العتـراف باملعاملة املقّدرة وذلك يف حالت كونها اأ�سل غيـر مايل اأو مطلوب 

الأرباح واخل�سائر  فيتم حتويل  املقّدرة  املعاملة  تتم  اأن ل  اإذا كان متوقعًا  املوحد.  الدخل  بيان  املقّدرة على  املعاملة  توؤثر  اأو حتى  غيـر مايل 

املرتاكمة املعرتف بها يف الدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الدخل املوحد مبا�سرَة وت�سنف كاإيرادات/ خ�سائر جتارية.

الأدوات امل�ستقة التـي ل تتاأهل ملحا�سبة التحوط

يتم العتـراف بكافة الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغيـرات يف القيمة العادلة للأدوات امل�ستقة غيـر املوؤهلة ملحا�سبة التحوط مبا�سرًة يف بيان 

الدخل املوحد كاإيرادات/ خ�سائر جتارية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغيـرات يف القيم العادلة للم�ستقات التـي 

يتم اإدارتها بالإ�سرتاك مع اأدوات مالية حمددة يف القيمة العادلة يتم �سمها �سمن �سايف دخل الأدوات املالية املحددة بالقيمة العادلة �سمن 

الإيرادات / واخل�سائر الأخرى غيـر اخلا�سعة للفائدة.

اإن امل�ستقات املدجمة يف اأدوات مالية اأخرى اأو يف عقود م�سيفة غيـر مالية يتم معاجلتها كم�ستقات منف�سلة عندما تكون خماطرها و�سفاتها 

غيـر ذي �سلة وثيقة مبخاطر و�سفات العقد امل�سيف وحيث ل يتم اإدراج العقد امل�سيف بالقيمة العادلة واإدراج الأرباح واخل�سائر غيـر املحققة 

يف بيان الدخل املوحد.

3-17 مطلوبات مالية اأخرى

يتم قيا�س املطلوبات املالية الأخرى مبا فيها القرو�س، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خ�سم تكاليف املعاملة. 

يتم قيا�س املطلوبات املالية الأخرى لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة، ويتم العتـراف مب�ساريف الفوائد على اأ�سا�س 

العائد الفعال.

معدل  اإن  املعنية.  الفرتة  على  الفوائد  وتوزيع م�ساريف  املالية  للمطلوبات  املطفاأة  التكلفة  لإحت�ساب  الفعالة هي طريقة  الفائدة  اإن طريقة 

الفائدة الفعال هو املعدل الذي ي�ستخدم وب�سكل حمدد خل�سم الدفعات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة يف اإطار العمر الزمنـي املتوقع للمطلوب 

املايل اأو، اإن كان منا�سبًا، عرب فرتة اأق�سر.

3-18 ودائع العمالء وقر�س م�شرتك

يتم قيا�س ودائع العملء والقر�س امل�سرتك مبدئيًا بالقيمة العادلة والتـي هي عادًة املبالغ امل�ستلمة بعد تنزيل تكاليف املعاملة املبا�سرة املتكبدة 

ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

3-19 اندماج الأعمال

يتم ت�سجيل الإ�ستحواذ على �سركات تابعة واأعمال باإ�ستخدام طريقة ال�سراء املحا�سبي. يتم قيا�س تكلفة ال�سراء باإجمايل القيم العادلة كما 

يف تاريخ مبادلة املوجودات املمنوحة واملطلوبات املتكبدة اأو املتحملة واأدوات حقوق امللكية ال�سادرة من قبل املجموعة مقابل ال�سيطرة على 

والإلتزامات  املتحملة  واملطلوبات  املحددة  الأ�سول  اإن  الأعمال.  باإندماج  املتعلقة  املبا�سرة  التكاليف  اإىل  بالإ�سافة  عليها،  امل�ستحوذ  ال�سركة 

املحتملة والتـي تتوافق مع �سروط العتـراف املن�سو�س عليها �سمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 اإندماج الأعمال يتم العتـراف بها 

بقيمتها العادلة بتاريخ ال�سراء با�ستثناء املوجودات غيـر املتداولة )اأو جمموعات للإ�ستبعاد( امل�سنفة كموجودات متاحة للبيع وفقا للمعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم 5 موجودات غيـر متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة والتـي يتم العتـراف بها وقيا�سها بالقيمة العادلة ناق�س 

تكلفة البيع.

اإن ال�سهرة الناجتة عن ال�سراء يتم ت�سجيلها كاأ�سل وقيا�سها مبدئيًا بالتكلفة والتـي متثل زيادة التكلفة لإندماج الأعمال عن ح�سة املجموعة 

يف �سايف القيمة العادلة للموجودات املحددة امل�سرتاة واملطلوبات واملطلوبات الطارئـة والتـي مت ت�سجيلها. واإذا كانت ح�سة املجموعة يف �سايف 

القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلوبات واملطلوبات الطارئـة للمن�ساأة امل�سرتاة عند اإعادة قيا�سها تزيد عن تكلفة اإندماج الأعمال فيتم 

العتـراف بالزيادة مبا�سرًة يف بيان الدخل املوحد.

اإن ح�سة حقوق امللكية غيـر امل�سيطرة يف املن�ساأة امل�سرتاة يتم مبدئيًا قيا�سها مبعدل ح�سة الأطراف غيـر امل�سيطرة يف �سايف القيمة العادلة 

للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة امل�سجلة.

3-20 ال�شهرة

يتم ت�سجيل ال�سهرة مبدئيًا كاأ�سل على اأ�سا�س التكلفة، ومن ثم يتم قيا�سها على اأ�سا�س التكلفة ناق�سًا اأية خ�سائر انخفا�س يف القيمة مرتاكمة.

لأغرا�س اإختبار اإنخفا�س القيمة، يتم توزيع ال�سهرة على كل الوحدات املنتجة للنقد يف املجموعة والتـي يتوقع اإ�ستفادتها من عملية الندمـاج. 

يتم اإجراء اإختبار �سنوي لإنخفا�س القيمة للوحدات املنتجة للنقد والتـي مت توزيع ال�سهرة عليها اأو على فرتات اأكرث تقاربًا اإذا وجد ما ي�سري اإىل 

اإنخفا�س قيمة الوحدة. اإذا كانت القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد اأقل من القيمة الدفرتية لها يتم حتميل خ�سارة الإنخفا�س 

اأوًل لتخفي�س القيمة الدفرتية لل�سهرة املوزعة على الوحدة ثم على الأ�سول الأخرى للوحدة ب�سكل متنا�سب مع القيمة الدفرتية لكل اأ�سل يف 

الوحدة. اإن خ�سائر اإنخفا�س القيمة امل�سجلة لل�سهرة ل ميكن عك�سها يف فرتات لحقة.

3-21 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها غيـر املواطنني. يتم احت�ساب هذه املكافاآت على اأ�سا�س فرتة اخلدمة للموظفني واإكمال احلد 

الأدنى لفرتة اخلدمة. يتم تكوين خم�س�سات للتكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة.

ت�ساهم املجموعة يف خم�س�س التقاعد والتاأمني الوطني ملوظفيها من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة وفقًا للقانون الإحتادي رقم 2 

ل�سنة 2000.

3-22 املخ�ش�شات واملطلوبات الطارئة

يتم العتـراف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�ستنتاجي( نتيجة اأحداث �سابقة ويكون من املحتمل اأن ُيطلب 

من املجموعة ت�سديد هذا اللتزام وميكن تقدير تكلفة هذه املخ�س�سات ب�سكل يعتمد عليه. 

 

وال�سكوك املحيطة  الأخذ يف العتبار املخاطر  التقرير مع  تاريخ  اللتزام اجلاري يف  لت�سوية  اأف�سل تقدير  به كمخ�س�س هو  املبلغ املعرتف 

باللتزام. حيث تقا�س املخ�س�سات با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة لت�سوية هذا اللتزام، ومن ثم فاإن القيمة الدفرتية هي القيمة احلالية 

لهذه التدفقات النقدية. 

عندما يكون من املتوقع اإ�سرتداد جميع املنافع الإقت�سادية اللزمة لت�سوية اأحد املخ�س�سات مع طرف ثالث، يتم اإدراج الذمة كاأ�سل اإذا اأ�سبح 

من املوؤكد بالفعل اأنه �سيتم اإ�ستلم التعوي�س واإذا كان من املمكن قيا�س مبلغ الذمة املدينة ب�سكل موثوق.

اإن املطلوبات الطارئة التـي ت�سم بع�س ال�سمانات وخطابات الإعتماد املحفوظة كرهن هي اإلتزامات حمتملة ناجتة عن اأحداث �سابقة ووجودها 

�سيتم تاأكيده فقط عند وقوع اأو عدم وقوع حدث واحد اأو عدة اأحداث م�ستقبلية غيـر موؤكدة وهي لي�ست بالكامل حتت �سيطرة املجموعة. ل 

يتم العتـراف باملطلوبات الطارئة يف البيانات املالية املوحدة بل يتم بيانها يف الإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة اإل اإذا كان احتمال 

حدوثها ناٍء.
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3-23 القبـولت

فاإن  ولذلك  العملء كموجودات مالية.  لل�سداد من  تعاقدي  املوحد مع حق  املايل  املركز  بيان  بالقبولت كمطلوبات مالية يف  العتـراف  يتم 

الإلتزامات املتعلقة باأوراق القبول قد مت اإحت�سابها كموجودات مالية ومطلوبات مالية. 

3-24 ال�شمانات املالية

اإن ال�سمانات املالية هي عقود تقت�سي من املجموعة اأن تقوم باأداء دفعات حمددة لتعوي�س حاملها عن اخل�سارة التـي يتكبدها ب�سبب ف�سل جهة 

حمددة يف اأداء الدفعات عند ا�ستحقاقها وفقًا لأحكام و�سروط العقد.

يتم اإدراج ال�سمانات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، والتـي متثل الأق�ساط امل�ستلمة عند الإ�سدار. يتم اإطفاء الق�سط امل�ستلم على مدى عمر 

الكفالت املالية. اإن مطلوبات ال�سمانات )القيمة الإ�سمية( يتم ت�سجيلها لحقًا بالقيمة املطفاأة، اأو القيمة احلالية لأي دفعات متوقعة )عندما 

ت�سبح الدفعة حتت الكفالة حمتملة( اأيهما اأعلى. اإن الأق�ساط امل�ستلمة على هذه الكفالت املالية يتم اإدراجها �سمن املطلوبات الأخرى

3-25 عقود الإيجار

يتم ت�سنيف عقود الإيجار كاإيجارات متويلية عندما تن�س عقود الإيجار على حتويل جميع خماطر ومنافع التملك اإىل امل�ستاأجر. اأما اأنواع 

الإيجارات الأخرى فيتم ت�سنيفها كعقود اإيجار ت�سـغيلية. 

املجموعة كموؤجر

يتم العتـراف باإيرادات عقود التاأجري الت�سغيلية على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. ت�ساف التكاليف املبا�سرة املتكبدة اأثناء 

املفاو�سات والرتتيبات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية اإىل القيمة الدفرتية للأ�سل املوؤجر ويتم العتـراف بها على اأ�سا�س الق�سط الثابت على 

مدى فرتة الإيجار.

املجموعة كم�ستاأجر 

يتم ت�سجيل مدفوعات الإيجار الت�سغيلي كم�سروف على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار، اإل اإذا كان هناك اأ�سا�س منهجي اآخر 

اأكثـر ملئمة لتوزيع املنافع القت�سادية من الأ�سل امل�ستاأجر على فرتة الإيجار. يتم العتـراف باللتزامات الإيجارية املحتملة التـي تظهر �سمن 

عقود الإيجار الت�سغيلية كم�سروف يف الفرتة التـي ا�ستحدثت بها.

يف حالة ا�ستلم حوافز اإيجار لإبرام عقود اإيجار ت�سغيلية، يتم العتـراف بتلك احلوافز كمطلوب. يتم العتـراف باإجمـايل املنافع من احلوافز 

اأكثـر ملئمة لتوزيع املنافع القت�سادية من  اآخر  اأ�سا�س منهجي  اإذا كان هناك  اإل  اأ�سا�س الق�سط الثابت،  كتخفي�س مل�سروف الإيجار على 

الأ�سل امل�ستاأجر على مدى فرتة الإيجار.

3-26 العتـراف واإلغاء العتـراف بالأدوات املالية

تعرتف املجموعة باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما ت�سبح طرفًا يف البنود التعاقدية للأداة. ويتم اإلغاء 

العتـراف باملوجودات املالية عندما ينتهي حق املجموعة يف اإ�ستلم التدفقات النقدية من هذه املوجودات اأو عندما حتول املجموعة حقوقها 

التعاقدية يف اإ�ستلم التدفقات النقدية يف هذه املوجودات وعدم اإبقاء جميع خماطر ومزايا امللكية ب�سورة جوهرية اأو عندما ل يكون هناك 

�سيطرة. يتم اإلغاء العتـراف باملطلوبات املالية عند اإطفائها اأي عندما يكون الإلتزام املحدد يف العقد قد مت ت�سديده اأو اإلغائه اأو اإنتهت مدته.

3-27 مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ ال�سايف يف بيان املركز املايل املوحد فقط عند وجود حق قانوين ملزم وعندما يكون لدى 

املجموعة نية لت�سوية املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�س ال�سايف، اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد.

3-28 العتـراف بالإيرادات وامل�شروفات

يتم العتـراف باإيرادات وم�ساريف الفوائد ور�سوم اإلتزامات القرو�س على اأ�سا�س الفرتات الزمنـية التـي تخ�سها مع الأخذ يف العتبار ر�سيد 

امل�ستحقة على  الفوائد  املعاملة. ل تدرج  بتاريخ حدوث  والعمولت  الر�سوم  يتم ت�سجيل  امل�ستخدم.  الفائدة  امل�سدد و�سعر  الأ�سلي غيـر  املبلغ 

اإيرادات الفوائد اإل عند حت�سيلها. يتم لحقا احت�ساب الفائدة العتبارية على  القرو�س وال�سلف والتـي تعترب م�سكوك يف حت�سيلها �سمن 

القرو�س وال�سلف امل�سكوك يف حت�سيلها واملوجودات املالية الأخرى على اأ�سا�س �سعر الفائدة امل�ستخدم لحت�ساب وخ�سم �سايف القيمة احلالية 

للتدفقات النقدية امل�ستقبيلة لها. يتم احت�ساب الر�سوم الأخرى م�ستحقة القب�س اأو الدفع عند ا�ستحقاقها.

تت�سمن الأرباح واخل�سائر من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر كافة الأرباح واخل�سائر الناجتة من التغيـرات يف 

القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سـائر، وكذلك الناجتة من ا�ستبعاد تلك املوجودات املالية. متثل الأرباح 

اأو اخل�سائر الناجتة من ا�ستبعاد املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر الفارق بني عائدات البيع والقيمة الدفتـرية لتلك 

ال�ستثمارات يف تاريخ البيع ناق�سًا تكاليف البيع املتعلقة بها.

ت�سجل توزيعات الأرباح من الإ�ستثمارات كاإيرادات عند وجود حق للمجموعة يف اإ�ستلمها.

ت�سجل الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي يف الربح اأو اخل�سارة بناًء على الق�سط الثابت على مدى عمر الإيجار. اإن حوافز الإيجارات 

امل�ستلمة ت�سجل كجزء ل يتجزاأ من جمموع م�ساريف الإيجار وذلك على فرتة الإيجار.

3-29 العمالت الأجنبية

اإن البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ساآت املجموعة يتم قيا�سها با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التـي تعمل بها املن�ساأة 

)العملة الوظيفية(. يتم عر�س البيانات املالية املوحدة للمجموعة بالدرهم الإماراتي وهي عملة العر�س للمجموعة.

تقييم  اإعادة  يتم  املعاملت.  تلك  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  اأ�سعار  اأ�سا�س  على  الوظيفية  بالعملة  الأجنبية  بالعملت  املعاملت  ت�سجيل  يتم 

يتم  املوحد.  املايل  املركز  بيان  تاريخ  ال�سائدة يف  ال�سرف  باأ�سعار  الدرهم  اإىل  الأجنبية  بالعملت  امل�سجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات 

اإدراج اأي فروقات حتويل العملة �سمن بيان الدخل املوحد. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غيـر املالية بالعملت الأجنبية التـي يتم قيا�سها 

طبقًا للتكلفة التاريخية اإىل العملة الوظيفية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف يف تاريخ املعاملة الأويل. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غيـر املالية 

بالعملت الأجنبية والتـي تظهر بقيمتها العادلة على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند حتديد القيمة العادلة. يتم العتـراف باأية عن�سر 

ربح اأو خ�سارة حتويل عملة على البنود غيـر املالية مبا�سرًة يف حقوق امللكية، اإذا كان العتـراف بالربح اأو اخل�سارة على البنود غيـر املالية 

مبا�سرًة يف حقوق امللكية. يتم العتـراف باأية عن�سر ربح اأو خ�سارة حتويل عملة على البنود غيـر املالية مبا�سرًة يف بيان الدخل املوحد، اإذا كان 

العتـراف بالربح اأو اخل�سارة على البنود غيـر املالية مبا�سرًة يف بيان الدخل املوحد.

يف البيانات املالية املوحدة، يتم حتويل املوجودات مبا فيها ال�سهرة املتعلقة بها اإن كان معمول بها، ومطلوبات الفروع وال�سركات التابعة وامل�ساريع 

العر�س  عملة  اإىل  الإماراتي،  الدرهم  غيـر  وظيفية  عملت  لديها  والتـي  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  املدرجة  الزميلة  وال�سركات  امل�سرتكة 

وال�سركات  امل�سرتكة  وامل�ساريع  التابعة  وال�سركات  الفروع  نتائج  اإن  بيان املركز املايل املوحد.  تاريخ  ال�سائدة يف  باأ�سعار ال�سرف  للمجموعة 

الزميلة والتـي لديها عملت وظيفية غيـر الدرهم الإماراتي يتم ترجمتها اإىل الدرهم الإماراتي مبتو�سط اأ�سعار ال�سرف خلل فرتة التقرير. 

اإن فروقات اأ�سعار ال�سرف الناجتة عن اإعادة ترجمة �سايف اإ�ستثمارات العملة الأجنبية الإفتتاحية، وفروق اأ�سعار ال�سرف الناجتة عن اإعادة 

ترجمة نتـائج فرتة التقرير من متو�سط �سعر ال�سرف اإىل �سعر ال�سرف بنهاية الفرتة، يتم العتـراف بها يف الدخل ال�سامل الآخر وتراكم 

امللكية يف حقوق امللكية �سمن »اإحتياطى عملت اأجنبية«.

عند الإ�ستبعاد اأو الإ�ستبعاد اجلزئي )ل�سركات زميلة اأو للمن�ساآت اخلا�سعة لل�سيطرة امل�سرتكة والتـي ل ينطبق عليها تغيري يف اأ�سا�س املحا�سبة( 

للعمليات الأجنبية، فاإن فروق اأ�سعار ال�سرف املتعلقة بها واملعرتف بها �سابقا يف الحتياطيات يتم اإدراجها يف بيان الدخل املوحد على اأ�سا�س 

تنا�سبي اإل يف حالة الإ�ستبعاد اجلزئي )لي�س فقدان ال�سيطرة( لل�سركات التابعة التـي تت�سمن عمليات اأجنبية، اإن احل�سة الن�سبية لفروقات 
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العملت املرتاكمة يعاد توزيعها اإىل الأطراف غيـر امل�سيطرة، ول يعرتف بها يف بيان الدخل املوحد.

اإن تعديلت ال�سهرة والقيمة العادلة الناجتة عن عملية �سراء عمليات خارجية يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات من العمليات اخلارجية 

ويتم ترجمتها ب�سعر الإغلق.

3-30 املوجودات غيـر املتداولة املُ�شنفة كمحتفظ بها للبيع

ُت�سنف املوجودات غري املتـداولة واملجموعات امل�ستبعدة كمحتفظ بها للبيع اإذا ما كان �سيتم ا�سرتداد قيمتها الدفتـرية ب�سكل رئي�سي من خلل 

عملية بيع ولي�س من خلل ال�ستخدام امل�ستمر. وتعتبـر تلك احلالة م�ستوفاة فقط عندما يكون الأ�سل )اأو املجموعات امل�ستبـعدة( متاحة للبيع 

الفوري على حالتها الراهنة مع مراعاة اأحكام البيع العتيادية لتلك املوجودات )اأو املجموعات امل�ستبـعدة(، وعندما تكون عمليـة البيع حمتملة 

احلدوث اإىل حد بعيد. يتوجب على الإدارة اللتـزام بالبيع الذي يكون متوقع اأن يكون موؤهًل للعتـراف به كعملية بيع مقارنة يف غ�سون �سنة 

واحدة من تاريخ الت�سـنيف.

وُت�سنف املوجودات غري املتـداولة )اأو املجموعات امل�ستبعدة( كمحتفظ بها للبيع بقيمها الدفرتية ال�سابقة اأو القيمة العادلة ناق�س تكاليف 

البيـع، اأيهما اأقل.

3-31 الأن�شطة الئتمانية

تعمل املجموعة ب�سفة اأمني/ مدير اأو ب�سفات اأخرى ينتج عنها حفظ اأو و�سع موجودات ب�سفة اأمني بالنيابة عن الأمانة وموؤ�س�سات اأخرى. اإن 

هذه املوجودات والإيرادات الناجتة عنها ل يتم �سمها يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة؛ حيث اأنها لي�ست موجودات املجموعة.

الإفرتا�سات املحا�سبية الهامة والتقديرات غيـر املوؤكدة  .4

يف طور تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة واملو�سحة يف اإي�ساح رقم 3 ، يتطلب من الإدارة القيام باأحكام، وتقديرات وافرتا�سات للقيمة 

الدفرتية للموجودات واملطلوبات لعدم وجود م�سادر اأخرى موؤكدة. يتم حتديد هذه التقديرات والفرتا�سات على اأ�سا�س اخلربة التاريخية 

والعوامل الأخرى ذات العلقة. اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة هذه التقديرات والفرتا�سات ب�سكل م�ستمر. حيث يتم ت�سجيل الختلف يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التـي يتم فيها اإعادة 

تقييم هذه التقديرات وذلك يف حالة اأن التعديلت الناجتة عن اإعادة التقييم توؤثر على تلك الفرتة، اأما يف حالة كون التعديلت الناجتة عن 

اإعادة تقييم التقديرات توؤثر يف الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية فيتم ت�سجيلها يف تلك الفرتات.

فيما يلي الأمور املهمة التـي ا�ستخدمت فيها الإدارة التقديرات، اأو الفرتا�سات اأو الأحكام:  

i( اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة وانخفا�س قيمة القرو�س وال�سلف 

يبـني الإي�ساح رقم 3 ال�سيا�سة املحا�سبيـة للمجموعة ب�ساأن املخ�س�سات التـي تتعلق باملوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة. يتم احت�ساب اإنخفا�س 

اأو  اأ�سا�س حركة ال�سوق  اأو كن�سبة معينة للقرو�س وال�سلف العاملة وغيـر امل�سنفة على  اأ�سا�س خ�سم التدفقات النقدية املقدرة  القيمة على 

موؤ�سرات عدم ال�سداد التاريخية. اأما بالن�سبة للقرو�س الفردية وال�سلف فيتم اإحت�ساب اإنخفا�س القيمة بناًء على معادلت تعتمد على الأق�ساط 

والدفعات التـي جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها.

والنق�سان يف املخ�س�س  الزيادة  اإن  الأرباح على �سكل خم�س�س.  ال�ُسلف من خلل حتميلها على  القرو�س وخ�سائر  يتم تكوين خم�س�س 

والناجتة عن التغيـرات يف تقييم القرو�س وال�سلف املتعرثة يتم اإظهارها �سمن خم�س�س خ�سارة القرو�س وال�سلف املتعرثة التـي توؤثر طبقًا 

لذلك على بيان الدخل املوحد . 

القرو�س وال�سلف

يتم اإن�ساء خم�س�س خل�سائر انخفا�س يف قيمة القرو�س بتحميله يف بيان الدخل املوحد كمخ�س�س خ�سائر القرو�س وال�سلف امل�سكوك يف 

حت�سيلها.

القرو�س املقيهلّمة فردياً

الإجراء على جميع  ويتم تطبيق هذا  التعر�س يف كل حالة على حدة.  بتقييم  اإفراديًا  املقّيمة  للقرو�س  القيمة  اإنخفا�س  يتم حتديد خ�سائر 

القرو�س وال�سلف التجارية والتـي تكون ذات قيمة مهمة فرديًا والتـي ل ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم الإدارة باعتبار العوامل التالية عند حتديد خم�س�س الإنخفا�س للقرو�س وال�سلف الإفرادية املهمة:

• املبالغ املتوقع حت�سيلها من بيع ال�سمانات املرهونة.

• قدرة املجموعة على تنفيذ حقها يف املطالبه بال�سمانات وامل�ساريف القانونية املتعلقة به.

• الفرتة الزمنـية املتوقعة لإكمال الإجراءات القانونية وبيع ال�سمانات املرهونة.

تتطلب �سيا�سة املجموعة مراجعة منتظمة لقيمة خم�س�سات الإنخفا�س للت�سهيلت الإفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة ومدى تاأثري ال�سمان.

تبقى القرو�س املنخف�سة القيمة م�سنفة كمنخف�سة القيمة اإل اإذا اأ�سبحت جارية بالكامل واأن حت�سيل الفوائد واأ�سل الدين �سمن اجلداول 

الزمنـية املحددة اأ�سبح حمتمًل.

القرو�س املقيهلّمة كمجموعة

يتم التقييم اجلماعي ملخ�س�س الإنخفا�س لقرو�س الأفراد املتاأخر ت�سديدها والتـي لها خ�سائ�س م�سرتكة والتـي ل تكون قيمها مهمة اإفراديًا 

وللقرو�س العاملة التـي مل يكن لديها اإنخفا�س يف القيمة ب�سورة اإفرادية.

يتم اإعتبار العوامل التالية من قبل الإدارة عند حتديد خم�س�س اإنخفا�س القيمة لهذه القرو�س:

تكوين  ويتم  الإئتمان  خماطر  نف�س  حتمل  اأنها  يعترب  مماثلة  ال�سداد  يف  تاأخر  فرتة  لديها  التـي  القرو�س  جميع  اإن   - ال�سخ�سية  القرو�س 

خم�س�س اإنخفا�س القيمة على اأ�سا�س اإجمايل.

القرو�س العاملة الأخرى - تقّيم اإدارة املجموعة بناًء على اخلربة ال�سابقة والظروف الإئتمانية والإقت�سادية ال�سائدة مقدار القرو�س التـي قد 

تكون منخف�سة القيمة ولكن مل يتم حتديدها بنهاية فرتة التقرير.

ii( ت�سنيف املمتلكات

يف طور ت�سنيف املمتلكات، قامت الإدارة باتخاذ اأحكام خمتلفة.، كما اأن هناك حاجة للتقدير لتحديد ما اإذا كانت امللكية موؤهلة باعتبارها 

ا�ستثمار عقاري اأو ممتلكات ومعدات و / اأو ممتلكات حمتفظ بها لغر�س اإعادة بيعها. تقوم املجموعة بتطوير املعايري حتى تتمكن من ممار�سة 

اإ�سدار  طور  يف  بيعها.  اإعادة  لغر�س  بها  املحتفظ  واملمتلكات  واملعدات  واملمتلكات  العقاري  ال�ستثمار  لتعاريف  وفقا  با�ستمرار  احلكم  هذا 

حكمها، اإعتربت الإدارة املعايري املف�سلة والتوجيهات ذات ال�سلة لت�سنيف املمتلكات على النحو املبني يف املعيار املحا�سبي الدويل IAS رقم 

2، واملعيار املحا�سبي الدويل IAS رقم 16 واملعيار املحا�سبي الدويل IAS رقم 40، على وجه اخل�سو�س، ال�ستخدام املق�سود للممتلكات على 

النحو الذي حتدده الإدارة.
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iii( القيمة العادلة لالإ�ستثمارات العقارية والإ�ستثمار يف العقارات قيد التطوير

اإن اأف�سل دليل على القيمة العادلة هي الأ�سعار احلالية يف �سوق ن�سطة لعقود اإيجار مماثلة وعقود اأخرى. يف غياب مثل هذه املعلومات، حددت 

املجموعة املبلغ �سمن نطاق معقول من تقديرات القيمة العادلة. عند قيام املجموعة باتخاذ اأحكامها، اأخذت املجموعة بعني الإعتبار الأ�سعار 

الأخرية لعقارات مماثلة يف نف�س املوقع وبظروف مماثلة، مع تعديلت لتعك�س اأية تغيريات يف املوقع، والطبيعة اأو الظروف القت�سادية منذ 

تاريخ املعاملت التـي جرت يف تلك الأ�سعار. ت�ستند هذه التقديرات على افرتا�سات معينة، والتـي تخ�سع لعدم اليقني ورمبا تختلف جوهريا 

عن النتائج الفعلية.

يتطلب حتديد القيمة العادلة للعقارات املُدرة للدخل ا�ستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية من املوجودات )مثل التاأجري، واأو�ساع 

تنطبق  التـي  واأ�سعار اخل�سم  للعقار(  ال�ساملة  والإ�سلح واحلالة  للتجهيزات،  املال  راأ�س  وقيم  امل�ستقبل  الإيرادات يف  وتيارات  امل�ستاأجرين، 

على تلك املوجودات. بالإ�سافة اإىل ذلك ، مت اأي�سا اأخذ خماطر التنمية )مثل خماطر البناء والتاأجري( يف العتبار عند حتديد القيمة العادلة 

لل�ستثمارات يف عقارات قيد التطوير. ت�ستند هذه التقديرات اإىل ظروف ال�سوق املحلية القائمة يف نهاية فرتة التقرير.

لقد �ساهم التقلب امل�ستمر يف النظام املايل العاملي وقطاع العقارات اإىل تقل�س كبري يف حجم املعاملت يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

تقديراتهم  اإىل  للتو�سل  مماثلة  تاريخية  معاملت  على  فقط  يعتمدوا  ومل  املهنـي  وتقديرهم  بال�سوق  معرفتـهم  املثمنون  ا�ستخدم  لذلك، 

بخ�سو�س القيم ال�سوقية كما يف 31 دي�سمرب 2013. ويف ظل هذه الظروف، توجد درجة من عدم اليقني اأكبـر من تلك املوجودة يف �سوق اأكرث 

ن�ساطا يف تقدير القيم ال�سوقية لل�ستثمارات العقارية.

iv( اأعمار املمتلكات واملعدات واملوجودات غيـر امللمو�سة

تقوم الإدارة مبراجعة القيم املتبقية والأعمار املُقدرة للممتلكات واملعدات واملوجودات غيـر امللمو�سة يف نهاية كل فرتة تقرير �سنوي وفقا للمعيار 

املحا�سبي الدويل رقم 16 واملعيار املحا�سبي الدويل IAS رقم 38. حددت الإدارة اأن توقعات ال�سنة احلالية ل تختلف عن التقديرات ال�سابقة ، 

ا�ستنادا اإىل ا�ستعرا�سها.

4-1 امل�شادر الرئي�شية للتقديرات غيـر املوؤكدة

فيما يلي التقديرات الرئي�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�سادر الرئي�سية الأخرى للتقديرات غيـر املوؤكدة يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير، والتـي لها 

خماطر كبيـرة توؤدي اإىل تعديل جوهري للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خلل ال�سنة املالية القادمة، كما هو مف�سل اأدناه:

تقييم ال�ستثمارات يف الأ�سهم غيـر املدرجة 

ي�ستند عادة تقييم ال�ستثمارات يف الأ�سهم غيـر املدرجة اإىل معاملت ال�سوق الأخرية على اأ�سا�س معاملة تبادلية، اأو القيمة العادلة لأداة اأخرى 

اأو مناذج تقييم اأخرى. ت�ستمد  والتـي تكون مماثلة اإىل حد كبري، والتدفقات النقدية املتوقعة املخ�سومة باملعدلت احلالية لأدوات م�سابهة 

املدخلت اإىل تلك النماذج من بيانات ال�سوق املتوقعة اإن وجدت، ويف حالة عدم وجود بيانات �سوق متوقعة، يكون من املطلوب اإبداء تقديرات 

لتحديد القيمة العادلة. تعتقد الإدارة اأن تقنيات التقييم والفرتا�سات التـي وقع عليها الختيار والتقديرات امل�ستخدمة تعد منا�سبة يف حتديد 

القيمة العادلة ل�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غيـر املدرجة. ل تختلف اأٍ�سهم حقوق امللكية غيـر املدرجة جوهريا عن قيمها العادلة.

الأدوات املالية امل�ستقة

لحقًا للعتـراف املبدئي، اإن القيم العادلة للأدوات املالية امل�ستقة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة، مناذج 

خ�سم التدفقات النقدية ومناذج الت�سعري املعرتف بها ح�سبما هو منا�سب. عند عدم تواجد اأ�سعار م�ستقلة يتم حتديد القيمة العادلة باإ�ستعمال 

طرق التقييم التـي ت�ستند على اأ�سعار ال�سوق املتواجدة. ويت�سمن ذلك املقارنة مع اأدوات م�سابهة عند توفر بيانات �سوق وحتاليل التدفقات 

النقدية املخ�سومة ومناذج ت�سعري اخليارات وطرق التقييم الأخرى امل�ستخدمة عادًة من قبل ال�سوق. اإن العوامل الرئي�سية التـي تعتربها الإدارة 

عند اإ�ستعمال اأي منوذج هي:

مدى اإمكانية وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة. اإن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقًا ل�سروط الأداة ولكن تقدير الإدارة قد يكون  اأ( 

مطلوبًا عند وجود �سكوك يف قدرة الطرف الآخر للتعاقد يف خدمة الأداة مبوجب �سروطها التعاقدية، و

ب(معدل خ�سم ملئم للأداة. تقوم الإدارة بتحديد هذا املعدل بناًء على تقييمها للفرق امللئم ملعدل الأداة عن املعدل بدون خماطر. عند تقييم 

الأداة بالرجوع اإىل اأدوات اأخرى م�سابهة، تاأخذ الإدارة بالإعتبار تاريخ اإ�ستحقاق وتركيب وت�سنيف الأداة التـي يتم مقارنتها. عند تقييم الأدوات 

املالية بناًء على مناذج باإ�ستعمال القيمة العادلة ملكوناتها تاأخذ الإدارة بالإعتبار بالإ�سافة اإىل ذلك �سرورة تعديلت تاأخذ باحل�سبان عدة عوامل 

ت�سم فرق �سعر العر�س والطلب وامللءة الإئتمانية وتكاليف خدمة املحفظة وعدم وجود التاأكيدات للنموذج امل�ستخدم. 

تقييم ال�ستثـمارات العقارية

اأ�سا�س تقييمات ال�سـوق املعدة من قبل مقيم معتـمد م�ستـقل وا�ست�ساري عقارات.  تقيم املجموعة ا�ستثماراتها العقارية بالقيمة العادلة على 

مت ا�ستـنباط القيمة العادلة با�ستـخدام طرق تقييم ملئـمة، وتـعتمد التقييمات على افرتا�سات، مثل املقارنة مع �سعر بيع الأرا�سي اخلا�سة 

بالتـطويرات املماثلة، وحـجم قطعة الأر�س والقيمة احلاليـة لأي توقيت متوقع للدفعات واملبالغ امل�ستـلمة على املدى الق�سيـر اإىل املـدى البعيد، 

والتـي تقـوم بالأ�سـا�س على اأو�ساع ال�سـوق الراهنة يف تـاريخ التقرير. وطبقًا لذلك، قد يـكون لأي تغيـر م�ستقبلي يف اأو�ساع ال�سـوق تغيـرًا جوهريًا 

على القيمة العـادلة لتلك العقارات.

5. نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

يتطلب من املجموعة الحتـفاظ باحتيـاطيات اإلزامية لدى بنوك مركزية خمتلفة وذلك كح�سابات حتت الطلب، ودائع لأجل وودائع اأخرى 

ح�سب املتطلبات الإلزامية. اإن الحتيـاطيات الإلزامية لدى البنوك املركزية غيـر متوفرة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة. ومع ذلك، 

وافق امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة مبوجب البلغ رقم 2008/4310، للبنوك بالقرتا�س اإىل حد 100% من متطلبات 

الإحتياطي بالدرهم الإماراتي والدولر الأمريكي. كما يف 31 دي�سمرب 2013، بلغ الإحتياطي الإلزامي لدى امل�سرف املركزي لدولة الإمارات 

العربية املتحدة 468 مليون درهم )31 دي�سمرب 2012: 378 مليون درهم(.

)اأ( فيما يلي حتليل النقد والأر�سدة للمجموعة لدى بنوك مركزية:

2012 2013

األف درهم األف درهم

69،723 71,619 نقد يف ال�سندوق

937،192 1,021,119 احتيـاطيات قانونية

166،760 636,428 ح�سابات جارية

1،564،967 1,671,079 �سهادات اإيداع

2،738،642 3,400,245

)ب( فيما يلي التحليل اجلغرايف للنقد والأر�سدة لدى بنوك مركزية:

2012 2013

األف درهم األف درهم

1،362،013  1,278,978 بنوك خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

1،376،629 2,121,267 بنوك داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

2،738،642 3,400,245
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)اأ( فيما يلي حتليل ودائع واأر�سدة املجموعة امل�ستحقة من البنوك:

2012 2013

األف درهم األف درهم

716،841 1,007,809 ودائع حتت الطلب

3،009،185 3,103,421 ودائع لأجل

3،726،026 4,111,230

)ب( متثل الودائع والأر�سدة اأعاله مبالغ م�ستحقة من:

841،688 1,283,272 بنوك خارج دولة الإمارات العربية املتحدة 

2،884،338 2,827,958 بنوك داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

 3،726،026 4,111,230

ودائع واأر�سدة م�ستحقة من بنوك   .6

قرو�س و�سلف، �سايف  .7

)ب( فيما يلي التحليل اجلغرايف للقرو�س وال�سلف للمجموعة:

2012 2013

األف درهم األف درهم

11،186،335 11,930,557 قرو�س و�سلف داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

2،228،681 2,425,859 قرو�س و�سلف خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

13،415،016 14,356,416

)ج( يتم اظهار القرو�س وال�سلف بالقيمة ال�سافية بعد اأخذ خم�س�س انخفا�س القيمة. اإن احلركة يف املخ�س�س خالل ال�سنة هي كما يلي: 

2012 2013

األف درهم األف درهم

683،260 844,053 كما يف 1 يناير

)18،497( )10,328( عك�س من خلل علوة متديد الإئتمان

182،223 212,330 اإ�سافات خلل ال�سنة )اإي�ساح 30(

)332( )3,151( مبالغ مت �سطبها

)2،601( )31,275( مبالغ م�ستـردة

844،053 1,011,629 كما يف 31 دي�سمرب

)اأ( فيما يلي حتليل لقرو�س و�سلف للمجموعة املقا�سة بالتكلفة املطفاأة:

2012 2013

األف درهم األف درهم

6،408،389 7,308,166 ال�سحب على املك�سوف

5،838،064 5,789,356 قرو�س جتارية

427،880 538,530 اأوراق قب�س

740،683 720,364 �سلف اأخرى

13,415,016 14,356,416

)844,053( )1,011,629( يطرح: خم�س�س انخفا�س القيمة

)126,624( )210,038( يطرح: فوائد معلقة

12،444،339 13,134,749

)ه( اإن توزيع القرو�س وال�سلف ح�سب القطاع القت�سادي هو كما يلي: 

2012 2013

األف درهم األف درهم

القطاع القت�سادي

4،958،161 5,484,678 التجارة

2،340،133 2,739,858 خدمات

1،733،939 1,935,435 ال�سناعة

849،209 1,156,561 الن�ساءات

1،050،744 861,767 خدمات عامة

933،906 581,031 قرو�س �سخ�سية لأغرا�س جتارية 

476،169 536,277 احلكومي

509،438 404,319 املناجم والتعدين

210،697 230,446 النقل والت�سالت

103،920 186,281 موؤ�س�سات مالية

124،209 140,280 قرو�س �سخ�سية لأغرا�س فردية

121،501 95,239 الزراعي

2،990 4,244 اأخرى

13،415،016 14,356,416

)844،053( )1,011,629( يطرح: خم�س�س انخفا�س القيـمة

)126،624( )210,038( يطرح: فوائد معلقة

12،444،339 13,134,749

الإ�سافات / )العكو�سات( من خلل علوة متديد الإئتمان متثل الر�سوم املفرو�سة / املعاد �سدادها للعملء عند منح / جتديد اأي ت�سهيلت 

على احلد الإئتماين والتـي يتم توزيعها مبا�سرة على خم�س�س اإنخفا�س القيمة املجمع.

كما يف 31 دي�سمرب 2013، بلغ اإجمايل القرو�س وال�سلف التـي مل حتت�سب عليها الفوائد اأو التـي مت تعليق فوائدها مبلغ 1.059 مليون درهم 

)2012: 402 مليون درهم(. بلغت اإيرادات الفوائد غيـر امل�سجلة املتعلقة بتلك القرو�س مبلغ 90 مليون درهم )2012: 23 مليون درهم(.

)دـ( كانت احلركة على ح�ساب الفوائد املعلقة خالل ال�سنة كما يلي:

2012 2013

األف درهم األف درهم

106،001 126,624 كما يف 1 يناير

22،710 89,870 اإ�سافات خلل ال�سنة 

)477( )2,665( مبالغ مت �سطبها خلل ال�سنة

)1،610( )3,791( مبـالغ م�سرتدة

126،624 210,038 كما يف 31 دي�سمرب
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موجودات مالية اأخرى   .8

اإن اأغلبيـة ال�ستثمارات املدرجة هي يف اأ�سواق دولة الإمارات العربية املتحدة للأوراق املالية )�سوق اأبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل(.

)ج( املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الآخر هي اإ�ستثمارات يف اأدوات ملكية اإ�سرتاتيجية غيـر املحتفظ بها 

للإ�ستفادة من التغيري يف القيمة العادلة وغيـر حمتفظ بها للمتاجرة. تعتقد الإدارة اأن ت�سنيف هذه الإ�ستثمارات على اأنها بالقيمة العادلة من 

خلل الدخل ال�سامل الأخر �سيقدم عر�سا اأكرث و�سوحًا لإ�ستثماراتها املتو�سطة اإىل طويلة الأجل من تقييمها من خلل الأرباح اأو اخل�سائر.

)د( خلل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، بلغت توزيعات الأرباح امل�ستلمة من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل 

الأخر 71 مليون درهم )2012: 4 مليون درهم( كاإيرادات الإ�ستثمارات يف بيان الدخل املوحد.

)ب( فيما يلي تف�سيل الإ�ستثمارات ح�سب املنطقة اجلغرافية:

2012 2013

األف درهم األف درهم

300،592 276,692 دولة الإمارات العربية املتحدة

4،774 5,800 دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى )فيما عدا دولة الإمارات العربية املتحدة(

1،505،674 1,474,342 ال�سرق الأو�سط )فيما عدا دول جمل�س التعاون اخلليجي(

5،307 141 اأوروبا

1،816،347 1,756,975

)اأ( فيما يلي حتليل املوجودات املالية الأخرى للمـجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2013:

2012 2013

األف درهم األف درهم

موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2013

)1( اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

43،528 3,115 اأدوات ملكية مدرجة

930 87,636 �سندات دين غري مدرجة

44،458 90,751

)2( اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

72،902 149,818 اأدوات ملكية مدرجة

952،553 976,761 اأدوات ملكية غيـر مدرجة

1،025،455 1,126,579

1،069،913 1,217,330 جمموع املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة

املوجودات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأة

746،434 539,645 �سندات ديـن

1,816,347 1,756,975 جمموع املوجودات املالية الأخرى

اإ�ستثمارات عقارية  .9

املوقع  نف�س  يف  مماثلة  لعقارات  املتداولة  الأ�سعار  اإىل  بالنظر  بانتظام  للمجموعة  العقارية  لل�ستثمارات  العادلة  للقيمة  تقدير  اإجراء  يتم 

والظروف، مع التعديلت ليتم عك�س اأي تغيـرات يف الطبيعة، املوقع، اأو الظروف الإقت�سادية منذ تاريخ ح�سول املعاملت بهذه الأ�سعار. وعند 

تقدير القيمة العادلة للعقارات، فاإن اأف�سل ا�ستخدام لتلك العقارات هو ال�ستخدام احلايل لها. كما يف 31 دي�سمرب 2013، مت اإجراء التقييمات 

جري عليها 
ُ
من قبل مقيمون موؤهلون غري ذي �سلة باملجموعة من اأ�سحاب الكفاءة املهنية واخلربة مبكان وفئة ال�ستثمارات العقارية التـي اأ

التقييم.

مل تتم اأية حتويلت بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 خلل ال�سنة احلالية.

فيما يلي تفا�شيل ال�شتثمارات العقارية:

املجموع
وحدات �سكنية وجتارية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة

قطع اأرا�سي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة

األف درهم األف درهم األف درهم

التكلفة

126,821 65،022 61،799 كما يف 1 يناير 2012

104,000 104،000 - اإ�سافات خلل ال�سنة

القيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2012

230,821 169،022 61،799 اإ�سافات خلل ال�سنة

24,382 24،382 -

48,475 39،446 9،029 زيادة يف القيمة العادلة خلل ال�سنة

303,678 232,850 70,828 القيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2013

فيما يلي تفا�سيل املعلومات املتعلقة بت�سل�سل القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2013:

املجموع امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

232,850 - 232,850 - وحدات �سكنية جتارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة

70,828 - 70,828 - قطع اأرا�سي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

303,678 - 303,678 - املجـموع
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10.ال�سهرة وموجودات غيـر ملمو�سة اأخرى

)اأ( فيما يلي حتليل ال�سهرة واملوجودات غيـر امللمو�سة الأخرى للمجموعة:

2012 2013

األف درهم األف درهم

184،733 184,733 ال�سهرة

موجودات غيـر ملمو�سة اأخرى

18،365 18,365 رخ�سة بنكية

30،063 25,769 التاأ�سي�س القانوين لل�سركات يف لبنان

21،855 18,733 قاعدة العملء

2،570 2,202 �سبكة الفروع

72،853 65,069

257،586 249,802 املجموع

)ب( فيما يلي احلركة على املوجودات غيـر امللمو�سة الأخرى خالل ال�سنة:

املجموع �سبكة الفروع قاعدة العمالء
التاأ�سي�س القانوين 

لل�سركات يف لبنان
رخ�سة بنكية

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

موجودات غيـر ملمو�سة اأخرى

80,637 2,938 24,977 34,357 18,365 الر�سيد كما يف 1 يناير 2012

)7,784( )368( )3,122( )4,294( - الإطفاء يف 2012

72,853 2,570 21,855 30,063 18,365 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012

)7,784( )368( )3,122( )4,294( - الإطفاء يف 2013

65,069 2,202 18,733 25,769 18,365 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013

11.موجودات اأخرى

تدرج املجموعة القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات امل�ستخدمة من قبل املجموعة، خلل م�سار الأعمال الإعتيادية، �سمن املوجودات الأخرى. يبني 

اإي�ساح 12 معلومات اإ�سافية حول طبيعة ونوع عقود امل�ستقات امل�ستخدمة من قبل املجموعة بالإ�سافة اإىل القيم ال�سميـة وتواريخ ال�ستحقاق.

12.امل�ستقات

خلل م�سار الأعمال الإعتيادية، تربم املجموعة معاملت متنوعة تت�سمن م�ستقات. اإن الأداة املالية امل�ستقة هي عقد مايل ما بني طرفني بحيث 

تعتمد الدفعات على التحركات يف �سعر واحدة اأو اأكرث من الأدوات املالية املت�سمنة واملعدل املرجعي اأو املوؤ�سـر. تت�سمن اأدوات امل�ستقات املالية 

التـي تدخل بها املجموعة عقود اآجلة ومقاي�سات. 

ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية امل�ستقة التالية وذلك لأغرا�س التحوط وغيـر التحوط.

معامالت العمالت الأجنبية الآجلة - متثل عقود العملت الآجلة اإلتزام املجموعة ب�سراء عملة اأجنبية اأو حملية مبا فيها معاملت فورية، غيـر 

م�ستلمة. 

معامالت املقاي�سة - متثل معاملت مقاي�سة العملت اإلتزام ملبادلة تدفق نقدي باآخر. وينتج عن املقاي�سات تبادل عملت. ومبوجبها ل يتم اأي 

تبادل للمبلغ الأ�سلي فيما عدا بع�س خيارات مقاي�سة عملت م�ستقة. اإن املخاطر الإئتمانية لدى املجموعة متثل التكلفة الإحتمالية للإ�ستعا�سة 

عن عقود املقاي�سة اإذا مل تقم اجلهات الأخرى بتنفيذ اإلتزامها. ويتم مراقبة هذه املخاطر بفعالية وذلك بالرجوع اإىل القيمة املالية العادلة 

واجلزء من املبلغ الإ�سمي للعقد و�سيولة ال�سوق. وللتحكم مبعدل خماطر الإئتمان املاأخوذة، تعمل املجموعة على مراجعة القيمة الإئتمانية للجهات 

الأخرى با�ستعمال الطرق املماثلة للطرق امل�ستعملة لعمليات الإقرا�س.

امل�ستقات املتعلقة مبخاطر الئتمان - تن�ساأ خماطر الئتمان املتعلقة مب�ستقات الأدوات املالية من احتمال اإخلل اجلهات املتبادلة بالتزاماتهم 

التعاقدية، وتكون حمدودة بالقيمة ال�سوقية املوجبة للأدوات املالية التـي تكون يف �سالح املجموعة. تقوم املجموعة باإبرام عقود اأدوات مالية 

م�ستقة مع عدة موؤ�س�سات مالية ذات الت�سنيف الئتماين اجليد.

2012 2013

األف درهم األف درهم

987،308 1,147,850 قبولت – ح�سابات متقابلة

185،956 277,324 اأ�سـول م�ستحوذ عليها مقابل �سداد ديون

91،825 - ذمم مدينة م�ستحقة من بيع اإ�ستثمارات

29،372 930 ح�سابات مقا�سة مدين

6،878 4,904 فوائد م�ستحقة القب�س

8،918 31,112 م�ساريف مدفوعة مقدمًا

363 - القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات )اإي�ساح 12(

37،378 42,485 اأخرى

1،347،998 1,504,605
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يبني اجلدول اأدناه القيمة العادلة املوجبة وال�سالبة للأدوات املالية امل�ستقة بالإ�سافة اإىل القيمة الأ�سمية والتـي مت حتليلها بناًء على املدة اإىل 

تاريخ الإ�ستحقاق، وطبيعة املخاطر التـي مت التحوط لها.

ل تعك�س املبالغ الإ�سمية، التـي تعطي موؤ�سرًا على اأحجام املعاملت القائمة يف نهاية ال�سنة، بال�سرورة مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية. 

وعليه، فاإن هذه املبالغ الإ�سمية لي�ست موؤ�سرا لتعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان ول ملخاطر ال�سوق والتـي هي عموما مقت�سرة على القيمة 

العادلة للم�ستقات.

املبالغ الأ�شمية باملدة لتاريخ ال�شتحقاق

من 3-12 �شهر خالل 3 اأ�شهر القيمة الأ�شمية 
القيمة العادلة 

ال�شالبة

القيمة العادلة 

املوجبة
حمتفظ بها بغر�س التحوط للقيمة العادلة

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

2013

- - - - - مقاي�سات العملة 

12,202 131,550 143,752 93 - عقود �سرف عملت اأجنبية اآجلة

12,202 131,550 143,752 93 - املجموع

2012

- 514،220 514،220 - - مقاي�سات العملة 

134،665 170،430 305،095 - 363 عقود �سرف عملت اأجنبية اآجلة

134،665 684،650 819،315 - 363 املجموع

13.ممتلكات ومعدات

 

14. موجودات غيـر متداولة م�سنفة كمحتفظ بها للبيـع

خلل ال�سنة، قامت بوريال�س جلف �س.م.ح، �سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك، بال�ستحواذ على ن�سبة 80% من براجما لوجن ليمتد و ريد 

زون ليمتد، من�ساأتان باملنطقة احلرة جلبل علي، لغر�س اإعادة البيع. تعمل تلك املن�ساأتني يف اإدارة املرافق، ومت ت�سنيف املوجودات واملطلوبات 

املرتبطة بعملية ال�ستحواذ كمحتفظ بها للبيع. تنوي الإدارة وتتوقع، اأن يتم النتهاء من بيع الأعمال خلل فرتة قدرها اإثنا ع�سر �سهرًا. مل يتم 

دفع مقابل ال�ستحواذ نقدًا، اإل اأنه قد مت ت�سويـتها مع الت�سهـيـلت والقرو�س التـي تخ�س البائع لدى املجموعة.

املجموع
اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ
�سيارات

حت�سينات 

على عقارات 

م�ستاأجرة، 

تركيبات وقواطع 

وديكورات

اأثاث ومعدات 

مكتبية
اأر�س ومباين

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

التكلفة

346،751 - 4،453 51،226 79،963 211،109 1 يناير 2012

54،891 35،000 1،132 5،276 13،402 81 اإ�سافات

)2،804( - )750( )1،305( )749( - اإ�ستبعادات

398،838 35،000 4،835 55،197 92،616 211،190 31 دي�سمرب 2012

28،286 - 128 18،127 9،841 190 اإ�سافات

)5،040( - )56( )813( )4،171( - اإ�ستبعادات

- )35،000( - - - 35،000 حتويلت

422,084 - 4,907 72,511 98,286 246,380 31 دي�شمرب 2013

ال�شتهالك املرتاكم 

116،016 - 3،001 40،027 63،604 9،384 1 يناير 2012

14،320 - 504 4،756 6،697 2،363 حممل لل�سنة 

)2،427( - )750( )1،303( )374( - اإ�ستبعادات

127،909 - 2،755 43،480 69،927 11،747 31 دي�سمرب 2012

15،043 - 766 4،570 7،344 2،363 حممل لل�سنة 

)562( - )56( )114( )392( - اإ�ستبعادات

142,390 - 3,465 47,936 76,879 14,110 31 دي�شمرب 2013

�شايف القيمة الدفرتية:

279,694 - 1,442 24,575 21,407 232,270 31 دي�شمرب 2013

270،929 35،000 2،080 11،717 22،689 199،443 31 دي�سمرب 2012

امل�ستقات املحتفظ بها اأو امل�سدرة لأغرا�س التحوط - ت�ستخدم املجموعة م�ستقات الأدوات املالية لغر�س التحوط للمخاطر كجزء من اأن�سطة 

اإدارة املوجودات واملطلوبات للحد من تعر�س املجموعة لتقلبات اأ�سعار ال�سرف. ت�ستخدم املجموعة عقود العملت الأجنبية الآجلة للتحوط من 

خماطر اأ�سعار ال�سرف. ويف جميع هذه احلالت يتم ب�سفة ر�سمية توثيق علقة وهدف التحوط مبا يف ذلك تفا�سيل البند املتحوط له وم�ستق 

التحوط، وُت�سجل هذه املعاملت كمعاملت حتوط القيمة العادلة.
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15.ال�سركات التـابعة

)اأ( فيما يـلي احل�س�س التـي حتتفظ بها املجوعة يف ال�سركات التابعة اإما ب�سكل مبا�سر اأو غيـر مبا�سـر:

الأن�سطة الرئي�سية بلد التاأ�سي�س �سنة التاأ�سي�س ن�سبة الإمتالك اإ�سم ال�سركة التابعة

2012 2013

موؤ�س�سة مالية لبنان 1965 %67.33 %80 بنك الإمارات لبنان �س.م.ل.

اأن�سطة تطوير العقارات  الإمارات العربية املتحدة 2009 %100 %100 بو�س ريل ا�ستيت �س.م.ح

ا�ستثمار الإمارات العربية املتحدة 2009 %100 %100 بو�س كابيتال �س.م.ح

جتارة عامة  الإمارات العربية املتحدة 2008 %100 %100 بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.

ا�ستثمار واأن�سطة تطوير العقارات  الإمارات العربية املتحدة 2011 %100 %100 بوريال�س جلف �س.م.ح 

)ب( الأطراف غيـر امل�سيـطرة

يو�سح اجلدول التـايل تفا�سيل ال�سركات التابعة التـي ل ميلكها البنك ب�سكل كامل والتـي لها ح�س�س غيـر م�سيـطرة جوهرية:

احل�س�س غري امل�سيطرة املرتاكمة
الربح العائد الأطراف غري 

امل�سيطرة

ح�سة امللكية وحقوق الت�سويت 

لالأطراف غري امل�سيطرة
اإ�سم ال�سركة التابعة

2012

األف درهم

2013

األف درهم

2012

األف درهم

2013

األف درهم
2012 2013

257،742 210,455 10،508 8,963 %32.67 %20 بنك الإمارات لبنان �س.م.ل.

)ج( فيما يلي ملخ�س لبيان املركز املايل، وبيان الدخل ال�سامل وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات لبـنان �س.م.ل كما يف ولل�سنتني املنتهيتني يف 31 

دي�سمرب 2013 و 2012:

2012 2013

األف درهم األف درهم

بيان املركز املايل

5،326،425 5,309,727 جمموع املوجـودات

4،340،199 4,320,147 جمموع املطلوبات

986،226 989,580 حقوق املكية

- 7,713 توزيعات الأرباح املدفوعة اإىل الأطراف غيـر امل�سيـطرة

بيان الدخل ال�شامل

224،037 231,493 اإيرادات الفوائـد

32،163 35,948 الربح لل�سنة

29،129 32,856 اإجمايل الدخل ال�سـامل

بيـان التدفقات النقدية

)213،288( )118,063( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية

)64،675( 280,629 �سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

275،018 )29,501( �سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( / الناجتة من الأن�سطة التمويليـة

)2،945( 133,065 �سايف التدفقات النقديـة الناتـجة خالل ال�سـنة

  )د( التغيـر يف ملكية املجموعة يف �سركة تـابعة

خلل ال�سنة، رفع البنك ن�سبة م�ساهمته يف بنك الإمارات لبنان �س.م.ل عن طريق ال�ستحواذ على ح�سة غيـر م�سيـطرة، مما اأ�سـفر عن تلك 

العملية زيادة ن�سبة ملكية البـنك يف بنك الإمارات لبنان �س.م.ل اإىل 80%، ومت العتـراف بـالفارق بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية للح�سة 

غيـر امل�سيطرة امل�ستحوذ عليها يف الأربـاح امل�ستبقاة. بلغ املقابل املدفوع لل�ستحواذ على احل�سة غيـر امل�سيـطرة 74 مليون درهم، والقيمة 

الدفرتية للح�سة امل�ستحوذ عليها 72 مليون درهم، ومت ت�سجيل الفارق بني املقابل املدفوع والقيمة العادلة للح�سة امل�ستحوذ عليها والبالغ قيمته 

2 مليون درهم مبا�سرة يف الأرباح امل�ستبـقاة. كما اأ�سفر عن تلك العملية اأي�سًا اإعادة توزيع ملبلغ 11 مليون درهم اإ�سايف من الأرباح امل�ستبـقاة 

للمجموعة اإىل الأطراف غيـر امل�سيـطرة.

16.ودائع العمالء

17.ودائع واأر�سدة م�ستحقة للبنوك

فيما يلي حتليل ودائع العمالء:

2012 2013

األف درهم األف درهم

3،461،747 4,707,501 ح�سابات جارية واأخرى

1،511،482 1,577,749 ح�سابات توفري

11،503،145 12,088,816 ودائع لأجل

16,476,374 18,374,066

فيما يلي حتليل للودائع والأر�سدة امل�ستحقة للبنوك:

2012 2013

األف درهم األف درهم

218،514 25,289 ودائع حتت الطلب

226،998 72,047 ودائع لأجل

445،512 97,336

تتمثل الأر�سدة امل�ستحقة للبـنك باأر�سـدة م�ستحقة لـ:

2012 2013

األف درهم األف درهم

157،000 624 بنوك داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

288،512 96,712 بنوك خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

445,512 97,336
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18.مطلوبات اأخرى

19.قر�س م�سرتك

اأبرم البنك يف 8 يوليو 2013 اتفاقية قر�س م�سرتك حمدد الأجل بقيمة 200 مليون دولر اأمريكي )735 مليون درهم(، بغر�س متويل اأن�سطة 

عامة للبنك. تبلغ مدة القر�س �سنتان، ويدفع املبلغ الأ�سا�سي عند ال�ستحقاق. يحمل القر�س معدل فائدة ليبور بال�سافة اىل هام�س 125 نقطة 

اأ�سا�س، وتدفع الفائدة على اأ�سا�س ربع �سنوي. مت �سحب مبلغ الت�سهيل يف 18 اأغ�سط�س 2013.

يف 8 اأغ�سط�س 2013 مت ا�ستحقاق و �سداد القر�س امل�سرتك حمدد الأجل و البالغة قيمته 135 مليون دولر اأمريكي )496 مليون درهم(.

20.راأ�س املال ال�سادر واملدفوع والإحتياطيات

2012 2013

األف درهم األف درهم

987،308 1,147,850 قبولت – ح�سابات متقابلة 

65،687 53,845 خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

80،096 67,831 فوائد م�ستحقة الدفع

13،265 22,355 اإيرادات غيـر مكت�سبة

11،840 19,408 �سيكات املدراء

74،702 83,488 م�سروفات م�ستحقة واأخرى

- 93 القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات )اإي�ساح 12(

1،232،898 1,394,870

فيما يلي احلركة يف خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني:

2012 2013

األف درهم األف درهم

59،751 65,687 كما يف 1 يناير 

6،307 8,564 حممل خلل ال�سنة

)371( )20,406( مبالغ مدفوعة خلل ال�سنة

65،687 53,845 كما يف 31 دي�سمرب 

قرر جمل�س الإدارة بتاريخ 5 يونيو 2010 اإعادة �سراء 10 % من اأ�سهم البـنك القائمة. مع موافقة امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية 

املتـحدة، بداأت املجموعة با�ستملك اأ�سهمها يف ال�سوق املفتوحة وانتهت املهلة امل�سموح بها خلل �سنة 2012. ا�ستحوذت املجموعة كما يف 31 

دي�سمرب 2013 على 165 مليون �سهم )31 دي�سمرب 2012: 165مليون �سهم( بقيمة 328 مليون درهم )31 دي�سمرب 2012: 328 مليون درهم(. 

وعلى هذا النحو، فاإن عدد الأ�سهم القائمة بتاريخ 31 دي�سمرب 2013 هو 1.935 مليار �سهم )31 دي�سمرب 2012: 1.935 مليار �سهم(. القيمة 

ال�سوقيـة لأ�سهم اخلزينة، كما يف 31 دي�سمرب 2013 بلغت 295 مليـون درهم )31 دي�سمرب 2012: 211 مليـون درهم(.

)ب( اإحتياطي قانوين

التوقف عن هذه  القانوين. ميكن  اإىل الحتياطي  العام  اأرباح  10 % من  يتم حتويل  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  للقانون الحتادي  وفقا 

التحويلت اإىل الإحتياطي عندما ي�سل الإحتياطي اإىل الن�سب املحددة من قبل ال�سلطات التنظيمية )اإن الن�سبة املحددة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة هي 50% من راأ�س املال ال�سادر واملدفوع(.

)ج( اإحتياطي طوارئ

وفقًا لعقد تاأ�سي�س البنك، يتم اإحت�ساب اإحتياطي الطوارئ باإقتطاع 10 % من اأرباح ال�سنة اإىل احتياطي الطوارئ حتى ي�سبح هذا الحتياطي 50 

% من راأ�س املال ال�سادر واملدفوع.

)د( اإحتياطي عام

يتم التحويل اإىل ح�ساب الحتياطي العام بناًء على تو�سية جمل�س الإدارة ويخ�سع ملوافقة امل�ساهمني اأثناء اجلمعية العمومية ال�سنوية.

21.العائد على ال�سهم

ت�ساوي الأرباح املخف�سة لل�سهم الأرباح الأ�سا�سية لل�سـهم، كما بتاريخ التقرير، حيث اأن املجموعة مل ت�سدر اأية اأدوات مالية توؤخذ يف العتبـار 

عندما يتم احت�سـاب الأرباح املخف�سـة لل�سهم.

22.توزيعات اأرباح ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

وافق امل�ساهمون يف اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد بتاريخ 16 مار�س 2013 على توزيعات اأرباح نقدية مبعدل 0.10 درهم لكل �سهم 

قائم )2012: توزيعات اأرباح نقدية مبعدل 0.10 درهم لكل �سهم قائم(. علوة على ما �سبق، وافق م�ساهمو بنك الإمارات لبنان �س.م.ل ، �سركة 

تـابعة للبنك، يف اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ 8 فرباير 2013 على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 29.4 مليون درهم )2012: ل �سيء(، 

تت�سمن ح�سـة للأطراف غيـر امل�سيـطرة تبلغ قيمتها 7.7 مليـون درهم )2012: ل �سيء(.

مت احت�ساب العائد على ال�سهم وذلك بق�سمة ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:

2012 2013

العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم 

266،605 الربح العائـد اإىل مالكي البنك خلل ال�سنة )األف درهم( 343,878

)2،500( )2,500( خم�س�س هبات )األف درهم(

)9،577( )9,970( مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة )األف درهم(

254،528 331,408 الربح املتاح ملالكي البنك

1،936،604 1,935,000 املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خلل ال�سنة )باآلف الأ�سهم(

0.13 0.17 العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم )درهم(

)اأ( راأ�س املال ال�سادر واملدفوع واأ�سهم اخلزينـة

2012 2013

األف درهم عدد الأ�سهم األف درهم عدد الأ�شهم

2،100،000 2،100،000،000 2,100,000 2,100,000,000 راأ�س املال ال�سـادر

)327،792( )165،000،000( )327,792( )165,000,000( اأ�سهم اخلزينة

1،772،208 1،935،000،000 1,772,208 1,935,000,000



التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

23.التزامات ومطلوبات طارئة

ت�ستمل اللتزامات املتعلقة بالت�سهيلت على اللتزامات املتعلقة بتمديد ت�سهيلت وخطابات اعتماد وخطابات �سمان خم�س�سة لتلبية احتياجات 

عملء املجموعة. 

متثل اللتزامات املتعلقة بتمديد ت�سهيلت اللتزامات التعاقدية ملنح قرو�س و�سلف وت�سهيلت جتدد تلقائيا. وعادة ما يكون لهذه اللتزامات 

تواريخ �سلحية حمددة، اأو ت�ستمل على �سروط للغائها. ونظرا لمكانية انتهاء �سلحية هذه العقود دون ا�ستعمالها، فاإن اإجمايل مبالغ هذه 

العقود ل متثل بال�سرورة التزامات مالية م�ستقبلية.

تـلزم خطابات العتماد وخطابات ال�سمان املجموعَة بال�سداد نيابة عن عملئها يف حالة عدم وفـاء العملء بالتـزاماتهم وفقا ل�سروط العقد. 

قد حتمل هذه العقود، خماطر �سوقية عند ا�سدارها اأو متديد �سلحيتها باأ�سعار فائدة ثابته. غيـر اأن هذه العقود تكون ب�سورة رئي�سية ل حتمل 

فائدة اأو ذات اأ�سعار فائدة متغيـرة.

24.النقد وما يعادله

2012 2013

األف درهم األف درهم

2،738،642 3,400,245 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية )اإي�ساح 5(

3،726،026 4,111,230 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من بنوك )اإي�ساح 6(

)445،512( )97,336( ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك )اإي�ساح 17(

6،019،156 7,414,139

)708،425( )803,930( يطرح: ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك با�ستحقاق لأكرث من 3 اأ�سهر 

)937،192( )1,021,119( يطرح: احتياطيات قانونية مع بنوك مركزية )اإي�ساح 5(

4،373،539 5,589,090

2012 2013

األف درهم األف درهم

1،618،864 1,536,694 �سمانات مالية للقرو�س

1،393،331 1,610,725 �سمانات اأخرى

1،055،267 1,385,260 اعتمادات م�ستندية

104،333 69,311 التزامات راأ�سمالية 

4،171،795 4,601,990

1،542،500 1,241,853 التزامات غيـر قابلة لللغاء لتقدمي ت�سهيلت ائتمانية 

5,714,295 5,843,843

25.املوجودات الئتمانية

حتتفظ املجموعة با�ستثمارات تبلغ قيمتها 0.8 مليـار درهم )31 دي�سمرب 2012: 1.10مليار درهم( حمتفظ بها نيابة عن 

العملء ومل تدرج كموجودات يف بيان املركز املايل املوحد.

26.اإيرادات الفوائد

27.م�ساريف الفوائد

28.�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

2012 2013

األف درهم األف درهم

918،233 878,691 القرو�س وال�سلف 

81،534 87,263 �سهادات الإيداع و�سندات اخلزينة لدى بنوك مركزية واأدوات الديـن

7،556 6,181 الودائع لدى بنوك

1،007،323 972,135

2012 2013

األف درهم األف درهم

457،468 492,800 ودائع العملء

11،584 9,706 الودائع البنكية

11،234 9,537 القر�س امل�سرتك

6،612 6,612 فوائد على م�ساهمات نقدية راأ�سمالية م�ستحقة للأطراف غيـر امل�سيطرة

486،898 518,655

2012 2013

األف درهم األف درهم

28،210 29,936 الر�سوم املتعلقة بالإئتمان للبنوك التجارية 

43،633 46,283 اأن�سطة متويل جتاري 

34،238 41,337 خطابات �سمان 

4،511 4,030 اأخرى

110،592 121,586

كما وافق امل�ساهمون اأي�سًا على مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة بقيمة 7.5 مليون درهم )2012: 7.5 مليون درهم( وهبات وتربعات خريية بقيمة 

2.5 مليون درهم )2012: 2.5 مليون درهم(. بالإ�سافة اإىل ما ورد اأعله، مت دفع مبلغ 3.1 مليون درهم )2012: 3.1 مليون درهم( كمكافاآت 

لأع�ساء جمل�س اإدارة بنك الإمارات لبنان �س.م.ل. �سركة تابعة للبنك، كما وافق امل�ساهمون اأي�سًا على حتويل 23.3 مليون درهم للحتيـاطي 

العام )2012: 32.1 مليـون درهم(، مع تخ�سي�س قيمة اإ�سافية قدرها 7.1 مليـون درهم اإىل الحتيـاطي العام مب�ستوى ال�سركة التـابعة »بنك 

الإمارات لبنان �س.م.ل«.
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29.اإيرادات ا�ستثمارات

30.�سايف خ�سارة اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية

31.م�ساريف عمومية واإدارية 

2012 2013

األف درهم األف درهم

4،229 70,509 توزيعات اأرباح 

3،324 44,221 اأرباح من اإعادة تقييم ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الأرباح واخل�سائر

4،902 2,178 اأرباح اأخرى من ال�ستثمارات 

12،455 116,908

2012 2013

األف درهم األف درهم

144،467 211,552 اإنخفا�س القيمة املجمع للقرو�س وال�سلف

37،756 778 املخ�س�س املحدد للقرو�س وال�سلف

182،223 212,330 جمموع املحمل لل�سنة )اإي�ساح 7(

)3،057( )34,510( م�سرتدات خلل ال�سنة

179،166 177,820 �شايف خ�شائر اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية

2012 2013

األف درهم األف درهم

132،549 158,338 رواتب وم�ساريف متعلقة باملوظفني

14،320 15,043 ا�ستهلك ممتلكات ومعدات

55،872 66,269 اأخرى

202،741 239,650

32.املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

اأعمالها  �سياق  بهم �سمن  املتعلقة  واملن�ساآت  للمجموعة  العليا  والإدارة  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  امل�ساهمني  كبار  مع  املجموعة معاملت  تبـرم 

العتيادية وبالأ�سعار التجارية للفوائد والعمولت.

مت حذف املعاملت الداخلية بني املجموعة وال�سركات التابعة عند توحيد البيانات املالية، ومل يتم الإف�ساح عنها يف هذا الإي�ساح.

فيما يلي الأر�سدة املتعلقة بالأطراف ذات العلقة املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد واملعاملت اجلوهرية مع الأطراف ذات العلقة:

2012 2013

األف درهم األف درهم

2،098،878 2,470,411 قرو�س و�سلف

332،259 313,977 ودائع 

1،171،841 1,041,446 اعتمادات م�ستندية وخطابات �سمان وقبـولت 

130،544 136,978 اإيرادات الفوائد

18،031 8,529 م�ساريف الفوائد

17,304 20,416 تعوي�سات املدراء الرئي�سيني

اإقرتح جمل�س الإدارة حتديد مكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة مببلغ 7.5 مليون درهم )2012: 7.5 مليون درهم(، ويخ�سع هذا القرتاح اإىل 

موافقة امل�ساهمني يف الإجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

كما يف 31 دي�سمرب 2013، بلغت القرو�س من من�ساآة ذات �سلة باأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة 60% )2012: 56%( من اإجمايل القرو�س وال�سلف 

امل�سار اإليها اأعله، و 22% )2012: 33%( من الودائع املذكورة اأعله، و 97% )2012: 95%( من اإجمايل ال�سمانات املالية للقرو�س امل�سار 

اإليها اأعله.

33.املعلومات القطاعية 

33-1 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 قطاعات الأعمال

يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 الإف�ساح عن القطاعات الت�سغيلية بناًء على التقارير الداخلية املتعلقة مبكونات املجموعة والتـي يتم 

مراجعتها ب�سكل منتظم من قبل �سانع القرار الت�سغيلي الرئي�سي وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقييم اأدائها. ويف املقـابل، تطلب املعيـار 

اأن حتدد قطاعني  واملكافاآت،  با�ستخدام منهجية املخاطر  اأي من�سـاأة،  القطاعات( من  تقارير  اإعداد   :14 الدويل  املحا�سبي  ال�سابق )املعيار 

)القطاع القت�سادي واجلغرايف( مع الأخذ بعني العتبار نظام املوؤ�س�سة املتعلق باإعداد التقارير املالية الداخلية لأفراد الإدارة العليـا، حيث ميثل 

ذلك فقط الأ�سا�س الذي تبني عليه املن�ساآة تقاريرها ب�ساأن حتديد هذين القطاعني. بالإ�سافة اإىل ذلك، مت تقدمي قطاعات الأعمال م�سبـقًا، 

وفقًا ملتطلبات املعيار الدويل 14 اإعداد تقارير القطاعات، والتـي يتم ا�ستخدامها اأي�سا من قبل املدير العام لتخ�سي�س املوارد للقطاعات وتقييم 

اأدائها.

33-2 املنتجات واخلدمات املنتجة لإيرادات القطاعات املت�شمنة يف التقارير

تركز املعلومات التـي قّدمت اإىل �سانع القرار الت�سغيلي الأ�سا�سي للمجموعة، بغر�س توزيع املوارد وتقييم اأداء القطاع، ب�سكٍل اأكرث حتديدًا على 

نوع ن�ساطات اأعمال املجموعة. لأغرا�س ت�سغيلية، مت ت�سنيف اأن�سطة املجموعة اإىل قطاعي اأعمال رئي�سيني هما: 

)اأ( الأن�سطة البنكية التجارية التـي متثل ب�سكل رئي�سي تقدمي القرو�س والت�سهيلت الإئتمانية الأخرى والودائع واحل�سابات اجلارية لعملء 

املجموعة من �سركات وحكومة وموؤ�س�سات واأفـراد.

)ب( الأن�سطة البنكية ال�ستثمارية والتـي متثل ب�سكل رئي�سي اإدارة املحفظة ال�ستثمارية للمجموعة.
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ميثل اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�سغيـلية للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013: 

الأن�سطة البنكية الأن�سطة البنكية

املجموع غري خم�س�سة الإ�ستثمارية التجارية

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

اإيرادات من العمالء اخلارجيني

453,480 - 26,474 427,006  �سايف اإيرادات الفوائد

121,586 - - 121,586 �سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

23,426 - - 23,426  اأرباح عملت اأجنبية

116,908 - 116,908 - اإيرادات ا�ستثمارات

48,475 - 48,475 -  ربح اإعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية

23,881 - - 23,881 اإيرادات اأخرى

787,756 - 191,857 595,899 اإيرادات ت�سغيلية

- بنود غيـر نقدية جوهرية اأخرى

)177,820( - - )177,820(  �سايف خ�سارة اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية  

)15,043( )15,043( - -  اإ�ستهلك ممتلكات ومعدات

)224,607( - )33,692( )190,915( م�ساريف عموميـة واإدارية

)7,784( - - )7,784(  اإطفاء موجودات غيـر ملمو�سة

)9,661( )9,661( - -  م�ساريف �سرائب الدخل - خارجية

352,841 )24,704( 158,165 219,380 الربح لل�سنة بعد ال�سرائب

24,972,508 636,449 2,060,653 22,275,406 املوجودات القطاعية

20,619,887 247,020 734,600 19,638,267 املطلوبات القطاعية

119,655 28,287 - 91,368 اإ�سافات اإىل موجودات غيـر متداولة

ميثل اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�سغيـلية للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012:

متثل الإيرادات الواردة اأعله الإيرادات الناجتة من العملء اخلارجيني. مل تتم اأية عمليات بيع بني القطاعات خلل هذه 

ال�سنة )2012: ل �سيء(. اإن املعاملت بني القطاعات، تكلفة الأموال وتخ�سي�س النفقات بني القطاعات ل يتم حتديدها من 

قبل الإدارة لغر�س تخ�سي�س املوارد. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية لتقارير القطاعات، التـي مت تف�سيلها يف اإي�ساح 3، هي نف�س 

ال�سيا�سات املحا�سبية التـي ت�ستخدمها املجـموعة.

لأغرا�س مراقبة اأداء القطاعات وتخ�سي�س املوارد بني قطاعات: 

• ُتخ�س�س جميع املوجودات للقطاعات املت�سمنة يف التقارير با�ستثناء املمتلكات واملعدات وال�سهرة واملوجودات غيـر امللمو�سة 
الأخرى وبع�س املبالغ املدرجة يف املوجودات الأخرى و  

• ُتخ�س�س جميع املطلوبات للقطاعات املت�سمنة يف التقارير با�ستثناء بع�س املبالغ املدرجة يف املطلوبات الأخرى.

33-3 املعلومات اجلغرافية

متار�س املجموعة اأعمالها �سمن قطاعني جغرافيني رئي�سيني– الإمارات العربية املتحدة )بلد املن�ساأ( ولبنان )ي�سار اإليها »البلد 

الأجنبي«(.

الأن�سطة البنكية الأن�سطة البنكية

املجموع غري خم�س�سة الإ�ستثمارية التجارية

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

اإيرادات من العمالء اخلارجيني

520،425 - 24،801 495،624  �سايف اإيرادات الفوائد

110،592 - - 110،592  �سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

21،189 - - 21،189 اأرباح عملت اأجنبية

12،455 - 12،455 -  اإيرادات ا�ستثمارات

9،090 - - 9،090  اإيرادات اأخرى

673,751 - 37,256 636,495  اإيرايرادات ت�سغيلية

بنود غيـر نقدية جوهرية اأخرى

)179،166( - - )179،166(  �سايف خ�سارة اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية  

)14،320( )14،320( - -  اإ�ستهلك ممتلكات ومعدات

)188،421( - )28،263( )160،158(  م�ساريف عموميـة واإدارية

)7،784( - - )7،784(  اإطفاء موجودات غيـر ملمو�سة

)6،947( )6،947( - -  م�ساريف �سرائب الدخل - خارجية

277،113 )21،267( 8،993 289،387 الربح لل�سنة بعد ال�سرائب

22،832،688 539،794 2،138،994 20،153،900 املوجودات القطاعية

18،650،639 274،590 495،855 17،880،194 املطلوبات القطاعية

55,085 54,891 - 194 اإ�شافات اإىل موجودات غيـر متداولة
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33-4 معلومات حول العمالء الرئي�شيني

مثل عميل واحد يف �سنة 2013 اأكرث من 10% من اإيرادات املجموعة من العملء اخلارجيني )2012 مثل عميلن اأكرث من 10% من اإيرادات 

املجموعة من العملء اخلارجيني(.

34. ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية

)اأ( يو�سح اجلدول التايل ت�سنيف املجموعة لكل �سنف من املوجودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفرتية لكل منهما كما يف 31 دي�سمرب 2013:

املجموع البلد الأجنبي بلد املن�شاأ

األف درهم األف درهم األف درهم

2013

787,756 130,863 656,893 اإيرادات ت�سغيلية )من العملء اخلارجيني(

1,189,929 305,680 884,249 موجودات غيـر متداولة

2012

678،751 101،886 576،865 اإيرادات ت�سغيلية )من العملء اخلارجيني(

1،120،025 294،863 825،162 موجودات غيـر متداولة

املجموع التكلفة املطفاأة

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

ال�شامل الآخر

بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح 

واخل�شائر

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات املالية:

3,400,245 3,400,245 - - النقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

4,111,230 4,111,230 - - ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك 

13,134,749 13,134,749 - - قرو�س و�سلف، �سايف

1,217,330 - 1,126,579 90,751 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

539,645 539,645 - - موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

1,473,493 1,473,493 - - موجودات اأخرى 

23,876,692 22,659,362 1,126,579 90,751 املجموع

املطلوبات املالية:

18,374,066 18,374,066 - - ودائع العملء

97,336 97,336 - - ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك

1,318,670 1,318,670 - - مطلوبات اأخرى

734,600 734,600 - - قر�س م�سرتك

20,524,672 20,524,672 - - املجموع

)ب( يو�سح اجلدول التايل ت�سنيف املجموعة لكل �سنف من املوجودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفرتية لكل منهما كما يف 31 دي�سمرب اإن اإيرادات املجموعة من العملء اخلارجيني واملعلومات عن املوجودات غيـر املتداولة ح�سب القطاع اجلغرايف مو�سحة اأدناه:

:2012

35.اإدارة املخاطر

اإن املجموعة لديها جلان للمدراء الرئي�سيني ملراقبة اإدارة املخاطر. تقوم اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة، 

احلا�سلتني على تفوي�س جمل�س الإدارة، بتعريف ال�سيا�سات، العمليات والأنظمة لإدارة ومراقبة خماطر الإئتمان. كما تقوم بو�سع 

�سيا�سات، اأنظمة وحدود ملخاطر �سعر الفائدة، خماطر العملت الأجنبية وخماطر ال�سيولة، اإ�سافة اإىل اأن املجموعة لديها ق�سم لإدارة 

خماطر الإئتمان الذي يقوم بالتاأكد من اللتـزام بجميع ال�سيا�سات والعمليات اخلا�سة باإدارة املخاطر ب�سكل م�ستقل. يعمل ق�سم التدقيق 

الداخلي باملجموعة ب�سكل رئي�سي على تقييم مدى فعالية �سوابط خماطر الت�سغيل. مت تفوي�س واحدة من كبـرى �سركات التدقيق الأربعة 

بهذه املهمة انطلقًا من احلر�س على حتقيق الإ�ستقللية واملو�سوعية.

اإدارة خماطر الإئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم وفاء اأحد الأطراف لعقود الأدوات املالية بالتزاماته مما ي�سفر عن تكبد الطرف الآخر خل�سائر مالية. حتاول 

املجموعة التحكم يف خماطر الئتمان من خلل متابعة املخاطر الئتمانية واحلد من الرتكيز على التعامل مع اأطراف حمددة، والتقييم 

امل�ستمر للقدرة الإئتمانية املتعلقة بالطراف التـي تتعامل معها املجموعة. واإ�سافة اإىل مراقبة حدود الإئتمان، تدير املجموعة املخاطر املتعلقة 

باأن�سطة املتاجرة عن طريق اإبرام اتفاقيات ت�سوية وترتيبات ال�سمان مع الأطراف الأخرى ح�سبما تقت�سيه الظروف لو�سع حد لفرتة التعر�س 

للمخاطر. قد تلجاأ املجموعة يف بع�س احلالت اإىل اإلغاء معاملت اأو حتويلها اإىل اأطراف اأخرى لتخفي�س خماطر الئتمان.

تنتج تركزات خماطر الئتمان عندما تتعامل جمموعة من الأطراف يف اأن�سطة جتارية مت�سابهة اأو يف اأن�سطة �سمن منطقة جغرافية واحدة، 

اأو عندما تكون لها نف�س ال�سمات القت�سادية مما يوؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ب�سكل م�سابه يف حالة ن�سوب تغيـرات 

اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اأية تغيـرات اأخرى. وت�سري تركزات الئتمان اإىل ح�سا�سية اأداء املجموعة جتاه التطورات التـي قد تطراأ على قطاع 

اأعمال معني اأو منطقة جغرافية معينة.

املجموع التكلفة املطفاأة
بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر

بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح واخل�سائر

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات املالية:

2،738،642 2،738،642 - - النقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

3،726،026 3،726،026 - - ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك 

12،444،339 12،444،339 - - قرو�س و�سلف، �سايف

1،069،913 - 1،025،455 44،458 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

746،434 746،434 - - موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

1،339،080 1،339،080 - - موجودات اأخرى 

22،064،434 20،994،521 1،025،455 44،458 املجموع

املطلوبات املالية:

16،476،374 16،476،374 - - ودائع العملء

445،512 445،512 - - ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك

1،153،946 1،153،946 - - مطلوبات اأخرى

495،855 495،855 - - قر�س م�سرتك

18،571،687 18،571،687 - - املجموع
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جتري اللجنة التنفيذية باملجموعة مراجعة على ال�سيا�سات املتعلقة بالإئتمان والت�سديق عليها، وتتم املوافقة على جميع حدود الإئتمان مبوجب 

ال�سيا�سة الإئتمانية لدى املجموعة املبينة يف دليل �سيا�سات الإئتمان. اإن اأق�سام الإئتمان والت�سويق منف�سلة، كما اأن القرو�س، علوة على ذلك، 

م�سمونة باأنواع رهونات مقبولة، قدر الإمكان، وذلك ملقابلة خماطر الإئتمان. وتعمل املجموعة بالإ�سافة اإىل ذلك على احلد من املخاطر 

بتوزيع موجوداتها على قطاعات اإقت�سادية و�سناعية.

اإن جميع الت�سهيلت الإئتمانية مدارة ومراقبة من قبل ق�سم اإدارة الإئتمان. وجتري مراجعة دورية من قبل ق�سم اإدارة الئتمان ويتم ت�سنيف 

خماطر الت�سهيلت بناًء على املقايي�س املبينة يف دليل �سيا�سات الإئتمان.

اإن حدود التعر�سات اخلارجية وحدود تعر�سات املوؤ�س�سات املالية للأ�سواق املالية واخلزينة يتم املوافقة عليها مبوجب البينات املعدة من قبل 

اللجنة التنفيذية باملجمـوعة ويتم مراقبتها من قبل املدراء الرئي�سيني ب�سكل يومي. 

اإن اللجنة التنفيذية هي امل�سوؤولة عن و�سع ال�سيا�سة الإئتمانية للمجموعة، كما تقوم بو�سع حدود للقطاعات ال�سناعية وتوافق على الإ�ستثناءات 

لل�سيا�سات وجتري مراجعة دورية للمحافظ للتحقق من جودتها.

تعهد الإقرا�س التجاري/ املوؤ�س�سات 

اإن جميع طلبات الإئتمان للإقرا�س التجاري واملوؤ�س�سات تخ�سع ل�سيا�سات املجموعة الإئتمانية وملعايري التعهدات وحدود القطاعات )اإن 

وجدت( واملتطلبات القانونية املطبقة من حني لآخر. ل تقوم املجموعة باإقرا�س �سركات تعمل يف قطاعات تعتربها املجموعةعلى اأنها ذات 

�سفات خطرة وعندما يكون مطلوب وجود معرفة متخ�س�سة للقطاع. بالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سع املجموعة حدود اإئتمان جلميع العملء بناًء 

على ملءتـهم املالية.

اإن جميع الت�سهيلت الإئتمانية املمنوحة من املجموعة تكون وفقًا للموافقة امل�سبقة مبوجب تفوي�س ال�سلحيات املعتمد وحتت امل�سوؤولية 

النهائية للجنة التنفيذية ، والع�سو التنفيذي واملدير العام للمجموعة وحتت مراقبة جمل�س الإدارة. يجب اأن يكون هناك اإم�سائني للموافقة على 

اأي طلب اإئتماين لإقرا�س جتاري اأو للموؤ�س�سات.

اإجراءات مراجعة الإئتمان وت�سنيف القرو�س

يقوم ق�سم خماطر الإئتمان للمجموعة باإخ�ساع موجودات املجموعة اخلطرة اإىل تقييم جودة م�ستقل ب�سورة منتظمة وذلك كما هو مطلوب 

مبوجب توجيهات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة وال�سيا�سات الداخلية باملجموعة وذلك للم�ساعدة يف الإكت�ساف املبكر 

للإ�ستحقاقات وم�ساكل الأداء املحتملة. يقوم ق�سم خماطر الإئتمان بتدقيق ت�سنيف املخاطر جلميع الزبائن التجاريني ويعطي تقييمه ملخاطر 

املحافظ لكل منتج وقطاع ويراقب اإتباع جميع ال�سيا�سات الإئتمانية املعتمدة والتوجيهات والإجراءات لتكامل قطاعات املجموعة.

 A بحيث يكون ت�سنيف )I اإىل A( ت�سنف جميع ت�سهيلت الإقرتا�س التجارية/ املوؤ�س�سات للمجموعة بت�سنيف واحد من ت�سعة ت�سنيفات

ممتاز وت�سنيف I خ�سارة بدون قابلية للإ�سرتداد وتخ�سي�س لكامل املبلغ. 

عندما تنخف�س قيمة الإئتمان يتم تعليق الفوائد ول تدرج يف بيان الدخل املوحد. اإن خم�س�سات انخفا�س القيمة يتم تكوينها بناًء على اإمكانية 

حت�سيل الر�سيد القائم وت�سنيف خماطر الأ�سول. 

تلتـزم املجموعة مبتطلبات املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 والذي تقّيم املجموعة مبوجبه اأية خ�سائر انخفا�س ملحفظة القرو�س وذلك 

باإحت�ساب �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ولكل قر�س. كما هو مطلوب من قبل امل�سرف املركزي لدولة الإمارات 

العربية املتحدة تاأخذ املجـموعة الر�سيد الأعلى ملخ�س�سات اخل�سائر الناجتة عن تطبيق املعيار املحا�سبي الدويل IAS رقم 39 ومتطلبات 

البنك املركزي.

اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر

وبالإ�سافة اإىل عملياتها املتعلقة بالإئتمان، تتمتع اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر ب�سلحيات وا�سعة منحها اإياها جمل�س الإدارة من اأجل 

اإدارة هيكلة موجودات ومطلوبات املجموعة واإ�سرتاتيجية التمويل. وجتري اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر مراجعة ملعدلت ال�سيولة وهيكلة 

املوجودات واملطلوبات وتعر�سات معدلت الفوائد والعملت الأجنبية ومتطلبات املعدلت الداخلية والقانونية ومتويل الفجوات والأو�ساع 

احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الإئتمان

ت�سنيف خماطر القرو�س وال�سلف

قرو�س و�سلف للعمالء

2012 2013

األف درهم األف درهم

القيمة الدفرتية

قرو�س فردية منخف�سة القيمة

402،368 1,059,200 ت�سنيف )G اإىل I( - املبلغ الإجمايل

قرو�س مل تتجاوز فرتة اإ�ستحقاقها ولي�ست منخف�سة القيمة

1،787،440 1,602,231 A ت�سنيف

5،726،663 6,491,069 B ت�سنيف

3،204،096 3,681,888 C ت�سنيف

344،217 975,857 D ت�سنيف

46،233 67,080 E ت�سنيف

11،511،017 13,877,325

1،903،999 479,091 جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها وغيـر منخف�سة القيمة

13،415،016 14,356,416 جمموع القيمة الدفرتية

)970،677( )1,221,667( خم�س�س اإنخفا�س القيمة )يت�سمن الفوائد املعلقة(

2012 2013

األف درهم األف درهم

11،600،096 12,002,556 القرو�س العاملة 

1،412،552 1,294,660 قرو�س اخرى مراقبة ب�سورة اإ�ستثنائية 

402،368 1,059,200 القرو�س غيـر العاملة 

13،415،016 14,356,416

)844،053( )1,011,629( يطرح: خم�س�س انخفا�س القيمة

)126،624( )210,038( يطرح: فوائد معلقة

12،444،339 13,134,749

ال�سوقية العاملية والداخلية الإقت�سادية واملالية. وت�سع اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر توجيهات اإدارة خماطر ال�سيولة لأعمال املجموعة وذلك 

على اإثر املراجعة التـي جتريها.

تراقب الإدارة العليا للمجموعة ال�سيولة ب�سكل يومي م�ستخدمة منوذج ملحاكاة معدلت الفائدة لقيا�س ومراقبة ح�سا�سية معدلت الفوائد 

و�سيناريوهات تغيـرات معدلت الفوائد.

ت�سم اللجنة التنفيذية رئي�س جمل�س الإدارة وثلثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة بالإ�سافة اإىل املدير التنفيذي واملدير العام. وجتتمع اللجنة 

التنفيذية مرة اأو اأكرث كل 45 يوم وذلك ح�سب املتطلبات. ويتطلب الن�ساب القانوي ح�سور جميع الأع�ساء اإجتماعات اللجنة على اأن ت�سدر 

قراراتها بالإجماع.
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كما يف 31 دي�سمرب 2013، تت�سمن القرو�س وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة مبلغ 479 مليون درهم )2012: 1.904 مليون درهم( لقرو�س 

و�سلف جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها وغيـر منخف�سة القيمة. القرو�س وال�سلف التـي جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها وغيـر منخف�سة القيمة تت�سمن 

قرو�س و �سلف اإمـا مدعومة ب�سمانات كافية اأو انه لي�س هناك �سك بقدرة اجلهة امل�ستلفة على �سداد القرو�س ح�سب تقديرات الدارة. بلغت 

قيمة الأق�ساـط امل�ستحقة من مبلغ اأ�سلي اأو فائـدة قيمة قدرها 127 مليـون درهم )2012: 337 مليون درهم( من اإجمايل اأ�سل القرو�س 

امل�ستحقة والبالغة 479 مليون درهم.

القرو�س والأوراق املالية املنخف�سة القيمة 

اإن القرو�س والأوراق املالية املنخف�سة القيمة هي قرو�س واأوراق مالية حتدد املجموعة اإحتمال عدم حت�سيل املبلغ الأ�سا�سي والفائدة 

امل�ستحقة مبوجب �سروط اإتفاقيات التعاقد وت�سنف هذه القرو�س �سمن ت�سنيف الفئات من G اإىل I مبوجب نظام ت�سنيف املخاطر 

الإئتمان الداخلية للمـجموعة. 

خم�س�س اإنخفا�س القيمة

تكون املجموعة خم�س�س خل�سائر الإنخفا�س يف القيمة والذي ميثل تقديره للخ�سائر املحتملة على حمافظ القرو�س وال�سلف لديها. اإن 

البنود الرئي�سية لهذا املخ�س�س متثل خ�سارة حمددة متعلقة مبخاطر جوهرية فردية، وخم�س�س خ�سارة جماعية مت اأخذه ملجموعات 

موجودات متجان�سة ملقابلة اخل�سائر املتكبدة والتـي مل يتم التعرف عليها لقرو�س تخ�سع لتقدير اإنخفا�س يف القيمة فرديًا.

�سيا�سة �سطب القرو�س

ت�سطب املجموعة القر�س اأو الأوراق املالية )واأي خم�س�سات متعلقة بخ�سائر الإنخفا�س يف القيمة( عندما حتدد املجموعة ان القرو�س/

الأوراق املالية غيـر قابلة للتح�سيل. اإن هذا التحديد يتم بعد الأخذ بعني الإعتبار بع�س املعلومات مثل ظهور تغيريات جوهرية يف املوقف 

املايل للمقرت�س/ امل�سدر حيث يتبني عدم متكن املقتـر�س/امل�سدر من ت�سديد اللتزام، اأو اأن تكون املتح�سلت من الرهونات غيـر كافية 

لت�سـديد كامل التعر�س.

حتتفظ املجموعة ب�سمانات مقابل القرو�س وال�سلف وذلك ب�سكل رهونات املمتلكات وال�سيارات والآلت، والهوام�س النقدية، الودائع 

املربوطة، وال�سمانات وغيـرها. توافق املجموعة على �سمانات يف الغالب من بنوك حملية لديهم �سمعة جيدة اأو بنوك عاملية، �سركات كبرية 

حملية و�سركات عاملية، واأفراد لديهم �سايف قيم ائتمانية عالية. قّدرت الإدارة القيمة العادلة لل�سمانات مببلغ 8.5 مليار درهم )2012: 

7.8 مليار درهم(. تت�سمن القيمة العادلة لل�سمانات ودائع نقدية غري مرهونة يتمتع البنك بحق تخفي�سها من الت�سهيلت املمنوحة.

مل يكن هناك اأية رهونات متعلقة مقابل الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية.

اإدارة خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التـي تكمن يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء باإلتزاماتها التمويلية.

تدير املجموعة ال�سيـولة لديها مبوجب متطلبات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة والتوجيهات الداخلية للمجموعة. حدد 

امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة متطلبات معدل النقد على اإجمايل الودائع على اأن يرتاوح بني 1% للودائع لأجل و %14 

للودائع حتت الطلب وذلك ح�سب فرتة الإيداعات. كما ويفر�س امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة معدل اإ�ستخدام اإلزامي 

يبلغ 1:1 حيث اأن القرو�س وال�سلف )ت�سم اإيداعات بني البنوك التـي لديها تاريخ اإ�ستحقاق اأكرث من ثلثة اأ�سهر( ل يجب اأن تزيد عن 

الأموال الثابتة. وتعرف الأموال الثابتة من قبل امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة على اأنها تعني الأموال احلرة للمجموعة، 

الإيداعات بني البنوك والتـي لديها فرتة اإ�ستحقاق تزيد عن �ستة اأ�سهر وودائع العملء الثابتة. وللحماية مقابل خماطر ال�سيولة لقد نوعت 

املجموعة م�سادر اأموالها وتقوم باإدارة موجوداتها اآخذة بعني الإعتبار ال�سيولة، وحماولة احلفاظ على اأف�سل الن�سب بني النقد ومعادلت 

النقد والإ�ستثمارات املدرجة التـي لها �سيولة ت�سييل.تقوم جلنة املخاطر باإعداد ومراقبة معدلت ال�سيولة، ومراجعة وتطوير �سيا�سات 

املجموعة لإدارة ال�سيولة للتاأكد من ا�ستيفاء املجموعة للتزاماتها وقت اإ�ستحقاقها. اأوكلت م�سوؤولية اإدارة خماطر ال�سيولة وفقًا للمعايري 

فيما يلي تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2013 على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ التقرير

 اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي:

املجموع بدون تاريخ اأكرث من �سنة
اأكرث من 3 اأ�سهر 

اإىل �سنة
خالل 3 اأ�سهر

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

3,400,245 34,335 734,978 195,650 2,435,282 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

4,111,230 - - 88,152 4,023,078 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

13,134,749 3,654 4,667,801 1,033,258 7,430,036 قرو�س و�سلف، �سايف

1,217,330 3,115 87,636 - 1,126,579 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

539,645 10,276 420,996 108,373 - موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

303,678 303,678 - - - اإ�ستثمارات عقارية

249,802 249,802 - - - ال�سهرة وموجودات غيـر ملمو�سة اأخرى

1,736,135 277,324 8,027 294,934 1,155,850 موجودات اأخرى 

279,694 279,694 - - - ممتلكات ومعدات

24,972,508 1,161,878 5,919,438 1,720,367 16,170,825 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

18,374,066 1,154,915 80,185 5,164,733 11,974,233 ودائع العملء

97,336 - - 58,358 38,978 ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك

1,413,885 127,455 33,372 32,293 1,220,765 مطلوبات اأخرى

734,600 - 734,600 - - قر�س م�سرتك

4,352,621 4,352,621 - - - حقوق امللكية 

24,972,508 5,634,991 848,157 5,255,384 13,233,976 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

التـي و�سعتها جلنة املخاطر اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( والتـي تتاألف من نائب مدير عام وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف ق�سم 

اخلزينة والتمويل والإ�ستثمار.

ينطوي املنهج الذي تتبعه املجموعة لإدارة ال�سيولة على التاأكد من وجود �سيولة كافية ب�سكل دائم ملقابلة اإلتزاماتها عند اإ�ستحقاقها وذلك 

خلل الأو�ساع العادية والإجهادية وذلك بدون تكبد خ�سائر غيـر مقبولة اأو اأ�سرار حمتملة ل�سمعة املجموعة.

يقوم ق�سم اخلزينة بالإت�سال بوحدات العمل الأخرى بخ�سو�س ملخ�سات ال�سيولة للموجودات واملطلوبات املالية وتفا�سيل التدفقات 

النقدية املتوقعة التـي �ستنتج من الأعمال امل�ستقبلية املتوقعة. ويحتفظ ق�سم اخلزينة مبحفظة موجودات م�سيلة ق�سرية الأجل للتاأكد من اأن 

ال�سيولة متوفرة من خلل اأعمال املجموعة ككل.

تتم مراجعة الو�سع اليومي لل�سيولة ويتم القيام بخ�سومات �سيولة اإجهادية ب�سكل منتظم وذلك حتت �سيناريوهات متنوعة تغطي كٍل من 

اأو�ساع ال�سوق العادية والأو�ساع الإجهادية. اإن جميع �سيا�سات واإجراءات ال�سيولة تخ�سع ملراجعة وموافقة جلنة املخاطر. تقوم الإدارة العليا 

مبراجعة جدول الو�سع اليومي الذي يو�سح مراكز ال�سيولة والعملت الأجنبية للمجموعة، ويتم اإعداد تقرير ملخ�س ي�سم اأية اإ�ستثناءات 

واخلطوات التـي يتعني اإتباعها لت�سحيح الو�سع، مع رفع هذا التقرير اإىل جلنة املخاطر.



التقريـــــر ال�سنـــــوي 2013

فيما يلي تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2012 على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ 

التقرير اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي:

املجموع بدون تاريخ اأكرث من �سنة
اأكرث من 3 اأ�سهر 

اإىل �سنة
خالل 3 اأ�سهر

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

2,738,642 22,358 630,531 73,129 2,012,624 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

3,726,026 - - 184,741 3,541,285 ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

12,444,339 2,764 4,506,895 740,539 7,194,141 قرو�س و�سلف، �سايف

1,069,913 951,948 - - 117,965 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

746,434 12,696 501,207 221,881 10,650 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

230,821 230,821 - - - اإ�ستثمارات عقارية

257,586 257,586 - - - ال�سهرة وموجودات غيـر ملمو�سة اأخرى

1,347,998 360,667 1,608 39,555 946,168 موجودات اأخرى 

270,929 270,929 - - - ممتلكات ومعدات

22,832,688 2,109,769 5,640,241 1,259,845 13,822,833 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

16,476,374 767,542 467,266 3,810,286 11,431,280 ودائع العملء

445,512 - - 354,248 91,264 ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك

1,232,898 275,888 43,170 9,866 903,974 مطلوبات اأخرى

495,855 - - 495,855 - قر�س م�سرتك

4,182,049 4,182,049 - - - حقوق امللكية 

22,832,688 5,225,479 510,436 4,670,255 12,426,518 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اإدارة خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي تلك املخاطر التـي ينتج عنها تقلبات يف القيم العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نظرًا للتغيـرات يف 

ال�سوق مثل معدلت الفوائد واأ�سعار العملت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم. تقوم املجموعة بت�سنيف التعر�س اإىل خماطر ال�سوق اإما ملخاطر 

جتارية اأو خماطر غيـر جتارية اأو بنكية.

خماطر ال�سوق – املحافظ التجارية اأ( 

قام املجل�س التنفيذي بو�سع حدود لدرجة املخاطر املقبولة لإدارة املحفظة التجارية. حتتـفظ املجموعة مبحفظة اإ�ستثمارية متنوعة ب�سورة 

جيدة. لإدارة خماطر ال�سوق يف املحافظ التجارية، حتتفظ املجموعة بدرجة حمدودة من خماطر ال�سوق بناًء على ال�سيا�سات املختارة 

والتـي تقوم الإدارة العليا مبراقبتها ب�سكل م�ستمر. ُتدار املعاملت التجارية حل�ساب املجموعة اخلا�س بوا�سطة و�سع حدود للمعاملت 

التجارية حل�ساب املجموعة اخلا�س مع حد لإيقاف اخل�سائر.

تتكون املحفظة التجارية للمـجموعة ب�سكل رئي�سي من اأدوات حقوق امللكية يف �سركات مدرجة بالأ�سواق املالية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. ولهذا فاإن خماطر ال�سوق للمحفظة التجارية مقت�سرة على خماطر اأ�سعار الأ�سهم. 

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم متثل خماطر انخفا�س القيمة العادلة للأ�سهم املدرجة �سمن املحافظ التجارية للمجموعة نتيجة للتغيـرات يف 

م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. 

تعد املحفظة الإ�ستثمارية للمجموعة لأغرا�س املتاجرة متنوعة ب�سورة جيدة من حيث الأن�سطة الإقت�سادية ولديها معدل ح�سا�سية »بيتا« 

قدره 0.98 )2012: -0.04( مقارنًة مع اأ�سواق الإمارات العربية املتحدة. اإن ح�سا�سية اأدوات حقوق امللكية لدى املجمـوعة نتيجة تغيـر 

مقبول يف موؤ�سرات الأ�سهم مع اإبقاء باقي املتغيـرات ثابتة هي كالآتي:

خماطر ال�سوق – احل�سابات غيـر التجارية اأو البنكية ب( 

تن�ساأ خماطر ال�سوق للح�سابات غيـر التجارية او البنكية ب�سكل رئي�سي على اإثر التغيـرات يف �سعر الفائدة، وتعر�سات اأ�سعار العملت 

الأجنبية وتغيـرات اأ�سعار الأ�سهم.

خماطر ا�سعار الفائدة   )1

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من الإحتمال يف اأن التغيـرات يف �سعر الفائدة قد توؤثر على قيم الأدوات املالية. تتعر�س املجمـوعة ملخاطر 

اأ�سعار الفائدة نتيجة عدم مطابقة قيمة املوجودات واملطلوبات اإ�سافة اإىل الفـجوات بها.

ت�ستخدم املجموعة مناذج املحاكاه لقيا�س ومراقبة ح�سا�سية معدلت الفوائد ب�سورة دورية ويتم حتليل ومراجعة النتائج من قبل الإدارة 

العليا. حيث اأن معظم موجودات ومطلوبات املجموعة املالية هي مبعدلت عائمة، بالتايل فاإن القرو�س واإيداعات العملء يتم اإعادة 

ت�سعريها ب�سكل متزامن ويتم احل�سول على حتوط طبيعي وبالتايل يتم تقليل خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة. اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه يتم 

اإعادة ت�سعري موجودات ومطلوبات املجموعة املالية �سنويًا وبالتايل يتم احلد من خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة.

31 دي�سمرب 2012 31 دي�شمرب 2013

التاأثري على الدخل التغري يف �سعر ال�سهم التاأثري على الدخل التغري يف �شعر ال�شهم موؤ�شرات ال�شوق

% األف درهم % األف درهم

)17( %1+  857 % 1 + اأ�شواق اأ�شهم عاملية
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اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للمجموعة بناًء على اأ�سا�س ترتيبات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو تواريخ الإ�ستحقاق اأيهما اأقرب كما يف 31 دي�سمرب 

2013 كانت كما يلي:

املجموع
غري ح�شا�شة 

ل�شعر الفائدة
اأكرث من �شنة

اأكرث من 3 اأ�شهر 

اإىل �شنة
خالل 3 اأ�شهر

املتو�شط 

املرجع لل�شعر 

الفعلي

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

3,400,245 1,190,022 499,906 41,420 1,668,897 %1.68 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

4,111,230 1,839,918 - - 2,271,312 %0.35 اإيداعات واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

13,134,749 97,391 93,459 122,193 12,821,706 %6.84 قرو�س و�سلف، �سايف

1,129,694 1,129,694 - - - - موجودات مالية اأخرى– �سندات دين

627,281 558,672 - - 68,609 %6.55 موجودات مالية اأخرى – اأدوات حقوق امللكية

303,678 303,678 - - - - اإ�ستثمارات عقارية

249,802 249,802 - - - - ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة الأخرى

1,736,135 1,734,881 - - 1,254 - موجودات اأخرى 

279,694 279,694 - - - - ممتلكات ومعدات، �سايف 

24,972,508 7,383,752 593,365 163,613 16,831,778 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

18,374,066 4,610,703 3,357 4,745,511 9,014,495 %2.43 ودائع العملء

97,336 34,586 514 771 61,465 %0.11 ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك

1,413,885 1,413,885 - - - - مطلوبات اأخرى

734,600 - - - 734,600 %1.49 قر�س م�سرتك

4,352,621 4,352,621 - - - - حقوق امللكية 

24,972,508 10,411,795 3,871 4,746,282 9,810,560 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

- )3,028,043( 589,494 )4,582,669( 7,021,218 فجوة البنود املدرجة يف بيان املركز املايل

- - 3,028,043 2,438,549 7,021,218 فجوة ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة املرتاكمة

اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للمجموعة بناًء على اأ�سا�س ترتيبات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو تواريخ الإ�ستحقاق اأيهما اأقرب كما يف 31 دي�سمرب 

2012 كانت كما يلي:

اإن �سعر الفائدة الفعال )العائد الفعلي( للداة املالية النقدية هو املعدل الذي عندما يتم اإ�ستخدامه يف ح�ساب القيمة احلالية، ينتج عنه 

القيمة املدرجة للأداة بدون البنود غري اخلا�سعة للفوائد. اإن املعدل هو معدل تاريخي للأدوات ذات املعدل الثابت التـي تظهر بالتكلفة 

املطفاأة، ومعدل ال�سوق احلالية للأدوات ذات معدل الفائدة العائم اأو الأدوات التـي تظهر بالقيمة العادلة.

يظهر اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الدخل املوحد وحقوق امللكية للمجموعة نتيجة تغيـر حمتمل ومنطقي يف معدلت الفائدة مع اإبقاء باقي 

املتغيـرات ثابتة. اإن ح�سا�سية بيان الدخل هو تاأثري التغري املفرت�س يف معدل الفائدة على �سايف اإيرادات الفوائد ل�سنة واحدة بناًء على 

املوجودات واملطلوبات املالية الغيـر جتارية واملطلوبات املالية ذات معدلت الفائدة املعومة مبا يف ذلك التاأثري على اأدوات التحوط كما يف 31 

دي�سمرب 2013 نتيجة التغيـر املحتمل يف معدلت الفائدة. يتم اإحت�ساب ح�سا�سية حقوق امللكية باإعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع 

ذات معدلت الفائدة الثابتة مبا يف ذلك تاأثري اأدوات التحوط املتعلقة بها كما يف 31 دي�سمرب 2013 نتيجة تغيـر حمتمل يف معدلت الفائدة. 

يتم حتليل ح�سا�سية حقوق امللكية على اأ�سا�س مدة الإ�ستحقاق للأ�سل اأو عقد املقاي�سة. يتم مراقبة جميع ح�سابات البنك املتعر�سة وحتليلها 

لرتكيزات العملت ويتم اإظهار احل�سا�سيات املتعلقة بها باآلف الدراهم.

املجموع
غري ح�سا�سة 

ل�سعر الفائدة
اأكرث من �سنة

اأكرث من 3 

اأ�سهر اإىل �سنة
خالل 3 اأ�سهر

املتو�سط 

املرجع لل�سعر 

الفعلي

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

املوجودات

2،738،642 969،335 - 36،399 1،732،908 %2.36 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

3،726،026 693،365 - 184،741 2،847،920 %0.20 اإيداعات واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

12،444،339 297،792 3،710 103،850 12،038،987 %6.89 قرو�س و�سلف، �سايف

747،364 746،434 - - 930 %5.48 موجودات مالية اأخرى– �سندات دين

1،068،983 1،068،983 - - - - موجودات مالية اأخرى – اأدوات حقوق امللكية

230،821 230،821 - - - - اإ�ستثمارات عقارية

257،586 257،586 - - - - ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة الأخرى

1،347،998 1،256،173 - - 91،825 %6.00 موجودات اأخرى 

270،929 270،929 - - - - ممتلكات ومعدات، �سايف 

22،832،688 5،791،418 3،710 324،990 16،712،570 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

16،476،374 2،959،017 - 3،824،239 9،693،118 %2.76 ودائع العملء

445،512 27،665 - 202،015 215،832 %0.91 ودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك

1،232،898 1،232،898 - - - - مطلوبات اأخرى

495،855 - - - 495،855 %1.81 قر�س م�سرتك

4،182،049 4،182،049 - - - - حقوق امللكية 

22،832،688 8،401،629 - 4،026،254 10،404،805 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

- )2،610،211( 3،710 )3،701،264( 6،307،765 فجوة البنود املدرجة يف بيان املركز املايل

- - 2،610،211 2،606،501 6،307،765 فجوة ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة املرتاكمة
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2( خماطر العملة 

تتمثل خماطر العملة يف خماطر تغيـر قيم الأدوات املالية نتيجة تغيـر يف معدلت العملت الأجنبية. اإن جمل�س الإدارة ي�سع 

حدود مل�ستويات الرتكيزات لكل عملة والتـي يتم مراقبتها ب�سكل يومي، كما يتم اإ�ستخدام اأدوات حتوط للتاأكد من اإبقاء 

تركيزات املجموعة يف العملت الأجنبية �سمن احلدود. 

متول موجودات املجموعة ب�سورة رئي�سية بنف�س العملت التـي يتم التعامل بها وذلك لتقليل خماطر املجموعة جتاه العملت 

الأجنبية. تتعر�س املجموعة ملخاطر العملت الأجنبية �سمن �سياق اأعمالها الإعتيادية بتمويل ن�ساطات عملئها. يقوم املجل�س 

التنفيذي بو�سع حدود مل�ستوى التعر�س لكل عملة وذلك للمراكز الليلية واليومية والتـي يتم مراقبتها من قبل الإدارة العليا. 

كما يف 31 دي�سمرب 2013، مل يكن لدى املجموعة �سايف تعر�س جوهري للعملت، كما كانت جميع التعر�سات �سمن احلدود 

املعتمدة من قبل املجل�س التنفيذي. يو�سح اجلدول اأدناه العملت التـي لدى املجموعة تعر�سات جوهرية لها:

اإن التحليل املو�سح اأدناه يحت�سب تاأثري تغيـر حمتمل يف معدل العملت مقابل درهم الإمارات العربية املتحدة مع اإبقاء باقي 

املتغيـرات الثابتة على بيان الدخل املوحد )نتيجة القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية غري التجارية احل�سا�سة للعملة( 

وعلى حقوق امللكية )نتيجة تغيـر القيمة العادلة لعقود مقاي�سات العملة وعقود �سرف عملت اأجنبية اآجلة م�ستخدمة للتحوط 

للتدفقات النقدية(. يظهر التاأثري الإيجابي زيادة حمتملة يف بيان الدخل املوحـد اأو حقوق امللكية، بينما يظهر التاأثري ال�سلبي 

اإنخفا�س حمتمل يف بيان الدخل املوحـد اأو حقوق امللكية.

ح�شا�شية حقوق امللكية 2013

املجموع 2013
اأكرث من 5 

�شنوات

 من 5-1

 �شنوات اأو

اأقل

�شنة اأو اأقل
 6 اأ�شهر اأو

اأقل

ح�شا�شية 

اإيرادات 

الفوائد

الزيادة يف 

الأ�شا�س
العملة

األف درهم %

10,637 - - - - 10,637 25+ درهم اإماراتي

)2,817( - - - - )2,817( 25+ دولر اأمريكي

)317( - - - - )317( 25+ اأخرى

ح�شا�شية حقوق امللكية 2012

املجموع  2012
اأكرث من 5 

�شنوات

 من 5-1

 �شنوات اأو

اأقل

�شنة اأو اأقل
 6 اأ�شهر اأو

اأقل

ح�شا�شية 

اإيرادات 

الفوائد

الزيادة يف 

الأ�شا�س
العملة

األف درهم %

9،984 - - - - 9،984 25+ درهم اإماراتي

)2،496( - - - - )2،496( 25+ دولر اأمريكي

)676( - - - - )676( 25+ اأخرى

2012 2013

األف درهم ما يعادله األف درهم ما يعادله

طويل )ق�سري( طويل )ق�شري(

)130،393( )87,638( دولر اأمريكي

)2،961( 1,046 يورو

3(  خماطر اأ�سعار الأ�سهم

متثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم الإنخفا�س يف القيمة العادلة للأ�سهم يف حمفظة املجموعة ال�ستثمارية غيـر التجارية نتيجة 

تغيـرات حمتملة مقبولة يف معدلت موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية.

اإن التاأثري على ا�ستثمارات حقوق امللكية املدرجة للمجموعة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الأخر 

نتيجة تغيـر حمتمل يف موؤ�سرات الأ�سهم مع اإبقاء باقي التغيـرات ثابتة هي كما يلي:

املخاطر الت�سغيلية

تعّرف املخاطر الت�سغيلية على اأنها املخاطر الناجتة عن م�ساكل اأنظمة الت�سغيل والأخطاء الب�سرية اأو الغ�س والإحتيال اأو 

العوامل اخلارجية. ويف حالة ف�سل ال�سوابط بالعمل كما ينبغي، فاإن خماطر الت�سغيل قد ت�سبب ت�سويه لل�سمعة وعواقب قانونية 

وتنظيمية وبالتايل توؤدي اإىل خ�سارة مالية. ل ت�ستطيع املجموعة التخل�س من جميع املخاطر الت�سغيلية، ولكن بوجود اإطار 

لل�سوابط الرقابية ومن خلل املراقبة والإ�ستجابة للمخاطر املحتملة، فيكون با�ستطاعة املجموعة تقليل هذه املخاطر. ت�ستمل 

ال�سوابط الرقابية وجود ف�سل فّعال يف املهام، وال�ستخدام واإجراءات الت�سويات وتدريب املوظفني واإجراءات التقييم، مبا يف 

ذلك اإ�ستخدام التدقيق الداخلي.

36.كفاية واإدارة راأ�س املال

اإدارة راأ�س املال

تهدف املجموعة عند اإدارة راأ�س املال، وهو مفهوم اأ�سمل من »حقوق امللكية« يف بيان املركز املايل املـوحد، اإىل مـا يلي:

• اللتزام مبتطلبات راأ�س املال وفق التعليمات والتوجيهات ال�سادرة عن امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة؛
• املحافظة على مقدرة املجموعة على الإ�ستمرار يف العمل وزيادة العائدات للم�ساهمني؛ و

• الإحتفاظ بقاعدة راأ�س مال قوية بهدف موا�سلة تطور اأعمالها.

31 دي�سمرب 2012 31 دي�شمرب 2013

التاأثري على حقوق 

امللكية

التغري يف �سعر ال�سهم

التاأثري على حقوق 

امللكية
التغري يف �شعر ال�شهم موؤ�شر ال�شوق

األف درهم % األف درهم %

)29( %1+ 1,464 % 1 + اأ�شواق اأ�شهم عاملية

األف درهم

التغري يف حقوق امللكّية التغري يف �شايف الدخل التغري يف �شعر العملة ٪
تعر�س العمالت كما يف 31 

دي�شمرب 2013

- )4,382( %5+ دولر اأمريكي

- 52 %5+ يورو

األف درهم

التغري يف حقوق امللكّية التغري يف �سايف الدخل التغري يف �سعر العملة %

تعر�س العملت كما يف 31 دي�سمرب 

2012

- )6،520( %5+ دولر اأمريكي

- )148( %5+ يورو
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اإن الن�سب املحت�سبة مبا يتما�سى مع بازل »2« هي كما يلي:

                                         بازل 2

2012 2013

األف درهم األف درهم

راأ�س املال الطبقة الأوىل “1”

2،100،000 2,100,000 راأ�س املال

)327،792( )327,792( اأ�سهم حمتفظ بها يف اخلزينة

1،085،357 1,085,357 اإحتياطي قانوين 

441،303 506,125 احتياطيات طوارئ واحتياطيات عامة

519،305 579,129 اأرباح م�ستبقاة

257،742 210,455 ح�سة الأطراف غيـر امل�سيطرة يف ال�سركات التابعة

)257،586( )249,802( ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة الأخرى

3,818,329 3,903,472

راأ�س املال الطبقة الثانية “2”

222،161 236,890 خم�س�س اإنخفا�س القيمة املجمع للقرو�س وال�سلف 

47،760 89,706 التغيـر الرتاكمي يف القيمة العادلة

269،921 326,596

4,088,250 4,230,068 جمموع راأ�س املال النظامي

املوجودات املرجحة باملخاطر:

16،841،145 18,058,801 خماطر الإئتمان

97،399 5,448 خماطر ال�سوق

834،356 886,973 خماطر الت�سغيل

17,772,900 18,951,222 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

%23.00 %22.32 ن�سبة كفاية راأ�س املال

تراقب املجموعة كفاية راأ�س املال وا�ستخدام راأ�س املال النظامي له ب�سكل م�ستمر، م�ستعينة يف ذلك بالتقنيات اإ�ستنادًا اإىل املباديء التطويرية 

التـي و�سعتها جلنة بازل وامل�سرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة. وترفع املعلومات املطلوبة اإىل جلنة الرقابة كل ثلثة اأ�سـهر.

اأبلغ امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة، يف التعميم رقم 2009/27 ال�سادر بتاريخ 17 نوفمرب 2009، جميع البنوك العاملة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة بتطبيق املقاربة املوحدة لبازل »2« اإعتبارًا من تاريخ التعميم. اأ�سدر البنك املركزي م�سودة توجيهات 

لتطبيق املقاربة املوحدة بخ�سو�س خماطر الإئتمان وال�سوق والتـي من املتوقع اأن متتثل البنوك للتقرير مبوجب متطلبات القائمة 2 - عملية 

تقييم كفاية راأ�س املال الداخلية بحلول مار�س 2010 . اأما بالن�سبة للمخاطر الت�سغيلية، فقد اأعطى امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية 

املتحدة اخليار للبنوك با�ستخدام مقاربة الدلئل الأ�سا�سية اأو املقاربة املوحدة. وقد وقع اختيار املجموعة على ا�ستخدام »منهج املوؤ�سـر 

الأ�سا�سي«. تبلغ ن�سبة متطلبات كفاية راأ�س املال مبوجب بازل »2«،12%، وهي الن�سبة التـي يجب املحافظة عليها على الدوام.

37. القيمة العادلة لالأدوات املالية

الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سـائر

متثل الإ�ستثمارات املحتفظ بها بغر�س املتاجرة اأو املحددة بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر الإ�ستثمارات يف اأوراق مالية والتـي 

تقدم للمجموعة فر�سة للح�سول على عائدات من خلل توزيعات الأرباح واأرباح ومكا�سب املتاجرة وارتفاع قيمة راأ�س املال. تت�سمن تلك 

ال�ستثمارات اأوراق ملكية مدرجة ت�ستند قيمها العادلة على اأ�سعار الإغلق املعلنة كما يف 31 دي�سمرب 2013، كما تت�سمن �سندات غيـر 

مدرجة ت�ستمد قيمها العادلة من التقيييم الداخلي الذي يتم وفقًا لأنظمة الت�سعري املقبولة ب�سكل عام، علمًا باأن جميع املدخلت امل�ستخدمة 

يف التقييم م�ستوحاة من اأ�سعار ال�سوق امللحظة.

اإ�ستثمارات غيـر مدرجة حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

تت�سمن البيانات املالية املوحدة على اأوراق مالية غيـر مدرجة حمتفظ بها مببلغ 977 مليون درهم )2012: 953 مليون درهم( والتـي يتم 

قيا�سها بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيم العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة، مناذج خ�سم التدفقات النقدية ومناذج الت�سعري 

املعرتف بها، ويت�سمن ذلك املقارنة مع اأدوات م�سابهة عند توفر بيانات �سوق وحتاليل التدفقات النقدية املخ�سومة ومناذج ت�سعري اخليارات 

وطرق التقييم الأخرى امل�ستخدمة عادًة من قبل ال�سوق.

لتحديد القيمة العادلة لتلك ال�ستثمارات التـي تقّدر قيمتها با�ستخدام حتليل خ�سم التدفقات النقدية، على املدى الطويل عامًل من عوامل 

منو الأرباح بن�سبة 2% وتعديل خماطر معدلت اخل�سم اأو القيمة ال�سوقية يف حدود 14% اإىل 20% امل�ستخدمة. اإذا كان عامل منو الأرباح على 

املدى الطويل بن�سبة 100 نقطة اأ�سا�سية اأعلى/اأقل مع اإبقاء جميع املتغيـرات الأخرى ثابتة، فاإن القيمة الدفرتية للأ�سهم �ستزيد/ تقل بواقع 

2.4 مليون درهم )2012: 2.9 مليون درهم(. باملقابل، اإذا كانت خماطر تعديل معدلت اخل�سم اأو القيمة ال�سوقية يف حدود 100 نقطة 

اأ�سا�سية اأعلى/اأقل مع اإبقاء جميع املتغيـرات الأخرى ثابتة، فاإن القيمة العادلة للأوراق املالية �سوف تقل/ تزيد بواقع 5.2 مليون درهم 

)2011: 6.2 مليون درهم(.

متثل ال�ستثمارات التـي ت�ستخدم قيمة ن�سب املقارنة واأ�سعار الأ�سهم يف ال�سركات املماثلة مدخلت هامة يف منوذج التقييم. اإذا كانت اأ�سعار 

اأ�سهم ال�سركات املماثلة 5% اأعلى/ اأقل يف حني اأن جميع املتغيـرات الأخرى ثابتة فاإن القيمة العادلة للأوراق املالية �ستزيد/ تقل بواقع 47 

مليون درهم )2012: 48 مليون درهم(.

مت العتـراف باأثر التغيـر يف تقييم القيمة العادلة واملعرتف بها �سابقًا بقيمتها املدرجة كجزء من التغيـرات املرتاكمة يف القيمة العادلة يف 

حقوق امل�ساهمني.
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مل تتم اأية حتويلت بني امل�ستوى 1 و 2 خلل ال�سنة احلالية.

ت�سوية امل�ستوى 3 قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر:

38. اعتماد البيانات املالية املوحدة 

مت اعتماد البيانات املالية املوحدة واإجازة اإ�سدارها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1 فبـراير 2014.

2012 2013

األف درهم األف درهم

935،142 952,553 الر�سيد الإفتتاحي

12،679 7,910 اإ�سافات

4،732 16,298 الدخل املعرتف به يف الدخل ال�سامل الآخر

952،553 976,761 الر�شيد النهائي

املجموع امل�شتوى 3 امل�شتوى 2 امل�شتوى 1

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

31 دي�سمرب 2013

موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة 

اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر

3,115 - - 3,115 اأدوات ملكية ُمدرجة

87,636 - 87,636 - اأدوات دين غيـر مدرجـة

اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الأخر

149,818 - - 149,818 اأدوات ملكية ُمدرجة

976,761 976,761 - - اأدوات دين غيـر مدرجـة

1,217,330 976,761 87,636 152,933 املجموع

موجودات / مطلوبات اأخرى

)93( - )93( - القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

31 دي�سمرب 2012

موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة 

اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو اخل�سائر

43,528 - - 43,528 اأدوات ملكية ُمدرجة

930 - 930 - اأدوات دين غيـر مدرجـة

اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الأخر

72,902 - - 72,902 اأدوات ملكية ُمدرجة

952,553 952,553 - - اأدوات دين غيـر مدرجـة

1,069,913 952,553 930 116,430 املجموع

موجودات اأخرى

363 - 363 - القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

با�ستثناء ما هو مبني يف اجلدول اأدناه، ترى الإدارة اأن القيم الدفرتية املدرجة للموجودات واملطلوبات املالية الواردة يف البيانات املالية 

املوحدة تقارب قيمها العادلة.

ُتبنى القيمة العادلة املالية الأخرى بالتكلفة على اأ�سا�س ال�سوق.

العتـراف بقيا�س القيمة العادلة يف بيان املركز املايل املوحد

يقدم اجلدول التايل حتليًل للأدوات املالية التـي يتم قيا�سها بعد العتـراف الأويل بالقيمة العادلة، مق�سمة اإىل امل�ستويات من 1 اإىل 3 

ا�ستنادًا اإىل الدرجة التـي ميكن فيها ملحظة القيمة العادلة.

• امل�ستوى 1 قيا�س القيمة العادلة هي تلك امل�ستمدة من الأ�سعار املتداولة )غيـر املعّدلة( يف اأ�سواق الأوراق املالية الن�سطة للموجودات اأو 
املطلوبات املطابقة.

• امل�ستوى 2 قيا�س القيمة العادلة هي تلك امل�ستمدة من مدخلت اأخرى غري الأ�سعار املدرجة �سمن امل�ستوى )1( التـي ميكن ملحظتها يف 
املوجودات اأو املطلوبات، اإما مبا�سرًة )كما يف الأ�سعار( اأو ب�سكٍل غيـر مبا�سر )اأي امل�ستمدة من الأ�سعار، مبا فيها الأ�سعار املدرجـة يف اأ�سـواق 

غيـر نظاميـة(.

• امل�ستوى 3 قيا�س القيمة العادلة هي تلك امل�ستمدة من تقنيات التقييم التـي ت�سمل مدخلت للموجودات اأو املطلوبات التـي ل ت�ستند يف 
ملحظاتها اإىل بيانات ال�سوق )بيانات غيـر ملحوظة(.

2012 2013

القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة العادلة القيمة الدفرتية

األف درهم األف درهم األف درهم األف درهم

موجودات مالية

751،533 746،434 547,583 539,645 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة 




