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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
عضو المجلس األعلى لالتحاد، حاكم الشارقة وتوابعها.
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خطاب الرئيس

حضرات السادة المساهمين،

يسرني أن أرحب بكم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة في االجتماع رقم 42 للجمعية العمومية، وأود ان أعرب لكم عن شكرنا  وتقديرنا 
العميق لدعمكم وثقتكم بمؤسستنا الوطنية.

وفي البداية، أتوجه باسمكم وباسم أعضاء المجلس باسمي آيات الشكر واالحترام  والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الحكام أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد وذلك لرؤيتهم الثاقبة وقيادتهم الرشيدة والحكيمة لما فيه 

مصلحة وطننا الحبيب نحو المزيد من التقدم واالزدهار.

حضرات السادة الكرام،

كان العام 2015 عام األلم كما كان عام األمل، فقد انتهت المحادثات الخاصة بالملف النووي االيراني بنجاح، وشهد افتتاح قناة جديدة لقناة 
السويس المصرية، كما وكان من أشد السنوات سخونة بسبب تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري، والنزاعات والحروب والكوارث الطبيعية 

والبشرية. وانتهى العام بترحيل الصراعات الدامية في سوريا والعراق وليبيا واليمن. 

حضرات السادة المساهمين،

شهد عام 2015 تراجعا كبيرًا في أسعار النفط نتيجة الرتفاع اإلنتاج مما أحدث تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي. وكان لهذا التراجع أثره 
المباشر على األوضاع االقتصادية في دول الخليج المنتجة للنفط.

وفرضت التطورات السياسية واالقتصادية واإلقليمية والدولية، تحديات كبيرة على البنوك، مما دفع بالسلطات الرقابية الى التشدد في تطبيق 
المعايير الصارمة التي يتم اعتمادها بشكل مضطرد منذ األزمة المالية العالمية.

وعليه فقد تحملت السنة المالية العديد من الضغوطات حيث ارتفعت المخصصات بنسبة  40% لتصل إلى 488 مليون درهم في عام 2015 
مقابل 350 مليون في عام 2014. 

وفي حين تأثرت األرباح بهذا الفارق الكبير إال أن البنك قد أثبت أيضًا صالبة نموذج عمله إذ تمكن من تسجيل صافي أرباح بواقع 250 مليون درهم 
مقابل 286 مليون في العام الماضي.

حضرات السادة المساهمين، 

أود بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعًا، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد 
حاكم امارة الشارقة، رئيسنا الفخري، بخالص امتناننا وشكرنا على رعايته ودعمه الدائمين، وإلى السلطات المالية في الدولة. كما اود ان أشكر 

جميع عمالئنا ومراسلينا في كافة أنحاء العالم على ثقتهم في مؤسستنا الوطنية.

وأتوجه بالشكر والتقدير إلدارة البنك وموظفيه على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في عملهم.

أخيرًا، يشرفني أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة عن العام 2015.

أحمد عبداهلل النومان
رئيس مجلس اإلدارة
الشارقة 30 ابريل 2016



 تقرير مجلس  االدارة
    للجمعية العمومية
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كان العام 2015 عام األلم كما كان عام األمل، فقد انهى العام الحصار والمقاطعة التي كانت  الواليات المتحدة قد فرضتها على جارتها كوبا،  
الذي امتدى لنصف قرن، كما وانهى الملف النووي من خالل اتفاق تاريخي مع ايران بشأن برنامجها النووي، وشهد افتتاح قناة جديدة لقناة 

السويس المصرية مما يضاعف قدراتها االستيعابية، كما وكان من أشد السنوات سخونة بسبب تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري، والنزاعات 
والحروب والكوارث الطبيعية والبشرية. انصرم العام بترحيل كل الصراعات الدامية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، التي تسببت بأضرار مادية 

كبيرة وبشرية واسعة ومؤلمة. 

على الصعيد العالمي، وبالنظر الى السياسة التي تتبعها روسيا في العالم وفي منطقة الشرق األوسط بالتحديد، سعت موسكو إلى سحب 
البساط من القوى التقليدية المهيمنة مثل الواليات المتحدة وأوروبا، ومسك زمام المبادرة في منطقة خطرة وملتهبة بالنزاعات الدينية 

والطائفية والعرقية. واتضح ان النهجين العسكري والدبلوماسي اللذين وضعتهما الكرملين، اكسب روسيا دورًا أكثر فعالية خاصة في الملف 
السوري، وخولها المساهمة بدور فعال في حل الملف النووي االيراني. 

وقد أدت األحداث في أوروبا إلى إعادة نوع من الحرارة في العالقات الروسية األوروبية، بعد ان شهدت تأرجحًا واضحًا على خلفية األزمة االوكرانية، 
حيث دفعت التطورات التي تلت التدخل الروسي في سوريا الى التقارب، وتعميق التفاهم والتنسيق المشترك بهدف القضاء على االرهاب، 

وايجاد مخرج لقضية الالجئين الذي يهدد الوحدة األوروبية، واستمرارية فضاء شنجن.

ومن أهم أحداث عام 2015، موجة غير مسبوقة في حركة اللجوء والهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حيث تدفق نحو مليوني الجئ ونازح، واعتبرت 
اكبر كارثة انسانية تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية، وكادت تتسبب بانشقاق عميق في االتحاد االوروبي، فبينما رحبت دول مثل 

المانيا والدول االسكندنافية باستقبال الالجئين من سوريا والعراق، رفضت دول اخرى خاصة مجموعة دول البلقان ودول شرق أوروبا أن تكون 
مأوى او معبرًا ألرتال الالجئين المستمرة في التدفق. وفي هذا اإلطار عقد قادة أوروبا في شهر ديسمبر قمة سعيا لرص الصفوف في مواجهة 

أزمة الهجرة غير المسبوقة وخطر خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي اللذين يهددان وحدة القارة اكثر من اي وقت مضى. 

وكان الفتا ان ارهاب تنظيم داعش الذي كان منحصرًا في مساحات شاسعة من األرض في العراق وسوريا، انتقل مع عودة الغربيين الذين قاتلوا 
في صفوف التنظيم الى أوروبا، حيث بدأ العام بهجوم ارهابي على صحيفة هزلية في باريس ومطعم يهودي، وانتهى بهجمات ارهابية واسعة 
في العاصمة الفرنسية حصدت 130 قتياًل، واثارت الفزع في أوروبا وساهمت في اكتساب اليمين المتطرف المزيد من التأييد الشعبي واالنتخابي.

وامتدت العمليات االرهابية الى دول افريقية وآسيوية، وفتح قرار مجلس األمن الدولي الباب لحرب عالمية شاملة ضد داعش والمنظمات اإلرهابية 
ودكت قوى التحالف الدولي ضربات جوية واسعة في سوريا والعراق على عدة مواقع تابعة لهذا التنظيم، بهدف تقليص مساحة سيطرته 

وتجفيف مصادر تمويله.

وهزت تركيا خالل هذه الفترة سلسلة من الهجمات منها في اسطنبول استهدفت القنصلية األمريكية ومركزًا للشرطة، تبعها بعد اسبوع 
هجوم بالقنابل والرشاشات على أحد القصور التاريخية ومعلمًا سياحيًا هامًا يضم مكاتب رئيس الوزراء، وتفجيران ارهابيان استهدفا محطة 
قطار في مدينة انقرة مما اسفر عن مقتل واصابة المئات من المدنيين. ومن ناحية اخرى فرضت روسيا عقوبات اقتصادية ضد تركيا، ردًا على 

اسقاطها مقاتلة روسية قرب الحدود السورية، وساءت العالقات الروسية-التركية، ليدخل البلدان في مالسنات واتهامات وتهديدات وتوعدات، 
وانحسار العالقات السياسية واالقتصادية.

أقرت االمم المتحدة بأغلبية 119 صوتا ومعارضة ثماني دول بينها اسرائيل والواليات المتحدة، رفع علم فلسطين امام المقار الرسمية 
لألمم المتحدة بما فيها جنيف وفيينا. وقد القى هذا القرار ترحيبًا من قبل الدول العربية وأكدت الجامعة العربية ان هذا التصويت انتصارًا 

للدبلوماسية. 

في 14 تموز وبعد سنوات من المفاوضات، بين طهران والقوى الدولية )5+1(، تم التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات االقتصادية الدولية على 
جمهورية إيران اإلسالمية مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي. تبدأ الخطة الشاملة بعمل مشترك إلزالة جميع العقوبات االقتصادية 

ضد ايران وتقليل المسافة للشركات الدولية للدخول الى األسواق واالستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية. وعزز االتفاق النووي بين طهران 
والقوى الدولية احتمال  رفع العقوبات المصرفية والتجارية المفروضة على ايران، إال أن العقوبات األخرى ضد ايران ال تزال سارية مما يمنع فعليا 

رجوع العالقات االقتصادية الى طبيعتها. في حين اقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الملف المتعلق بالبعد العسكري للبرنامج 
النووي االيراني، في خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية امام تنفيذ االتفاق النووي، اعتبرت االمم المتحدة ان قيام ايران بتجربة اطالق صاروخ 

متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، مما قد ان يمهد إلى فرض عقوبات. 

على صعيد آخر، سجلت الحكومة الفيدرالية األمريكية في نهاية هذا العام عجزا في موازنتها هو األقل منذ عام 2008، حيث بلغت 439 مليار دوالر 
مقارنة ب 483 مليار دوالر في يونيو 2014، وبلغ انفاق الحكومة األمريكية  306 ترليون دوالر. وانتهى ماراثون التفاوض الطويل والشاق بين اثينا 
ودائنيها بموافقة وزراء مالية دول مجموعة اليورو على منح اليونان حزمة انقاذ ثالثة تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.، يتم تقديمها على دفعات 

تمتد لعام 2018، ضمن خطة اعادة هيكلة وسداد الديون اليونانية البالغة 240 مليار يورو. ومن المقرر ان يخصص مبلغ 10 مليار يورو من  الدفعة 
االولى البالغة 26 مليار يورو لدعم البنوك التي تمت اعادة هيكلتها. 

وخفضت الصين بصورة استثنائية قيمة اليوان بعد صدور سلسلة من البيانات االقتصادية الضعيفة لتسجل العملة اقل مستوى خالل 3 
اعوام، ويأتي ذلك في اطار اصالحات تستهدف تحرير السوق. ورغم تطمين البنك المركزي الصيني بالسيطرة على هبوط سعر اليوان إال أن عددا 

من األثرياء قاموا بتحويل ثرواتهم الى الخارج، وسط مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي. كما وخفض المركزي الصيني الفائدة للمرة 
السادسة خالل العام بمقدار 25 نقطة اساس الى %4,35
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رأى المحللون والخبراء الماليون ان قرار صندوق النقد الدولي بإدراج العملة الصينية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة ابتداء من شهر اكتوبر 
2016، يمثل خطوة مهمة الى األمام في تحقيق طموحات بكين لعولمة اقتصادها. وهذا التغيير الهام الذي طرأ على »السلة« هو األول من نوعه 
منذ عام 1999، ويمكن ان يؤدي الى احتالل اليوان مكان اليورو كعملة بديلة رئيسية لتغطية السحوبات الخاصة بالدوالر االمريكي. ومن المتوقع 

ان يتم تحويل تريليون دوالر من المخزون المالي العالمي الى اصول مالية مودعة بالعملة الصينية. 

بلغت اجمالي ثروات 1% من اغنى اغنياء العالم 48% من مجموع الثروات العالمية.  وقد تم عقد اجتماع الدورة الخامسة واالربعون من المنتدى 
االقتصادي العالمي في دافوس بحضور 300 مسؤول سياسي العتماد خطة للحد من هذا التفاوت من خالل اعادة صياغة األنظمة الضريبية 

الدولية، ومكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الخدمات المجانية وفرض مزيد من الضرائب على رأس المال وليس على االجور، فضال عن وضع حد 
ادنى لألجور واعتماد نظام اجتماعي ألفقر الفقراء. وتجدر االشارة الى ان عدد أفقر الفقراء )اي ال يتعدى الدخل اليومي 1.25 دوالر( يقدر ان يكون قد 

تقلص بحوالي 500 مليون نسمة )اي ال يتعدى الدخل اليومي 2,50 دوالر( منذ 1990.

بعد رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة للمرة األولى في عشر سنوات،  وخفض الصين بصورة استثنائية لقيمة اليوان، واستئناف 
هبوط أسعار النفط بشكل كبير، سجلت األسهم األمريكية تراجعا حيث تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5.73%، ليغلق على 5007 نقطة، في حين 

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2,23%، ليصل الى 17425 نقطة.
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انهى الدوالر األمريكي عام 2015 بمكاسب نسبتها 9% امام سلة من العمالت، في اعقاب تطورات السياسة النقدية العالمية،  وبدعم قرار رفع 
الفائدة، وارتفع اكثر من 25% امام اليورو حيث بلغ سعر صرف الدوالر امام اليورو  1،09 دوالر.



سجلت اسعار الذهب انخفاضا خالل عام 2015 بنسبة 10% ليصل سعر االونصة الى 1.061 دوالر.

على صعيد النفط، تكبد النفط ثاني خسائره السنوية الحادة في جلسة التعامالت األخيرة في 2015، حيث ادى ارتفاع قياسي في انتاج الدول 
المصدرة الى تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي حيث تراجع بنسبة 40%، وقد فشل أعضاء منظمة اوبك في االتفاق على سقف إلنتاج 

النفط خالل االجتماع الذي عقد في بداية ديسمبر، وانتهى االجتماع في أجواء متوترة بعد ان صرحت ايران انها لن تنظر في أي تخفيضات انتاجية 
حتى تستعيد انتاجها الذي قلصته سنوات العقوبات الغربية، مما يزيد تخمة المعروض حيث ان االستهالك العالمي حاليا يقل بمليوني 

برميل يوميا عن االنتاج. سجلت اسعار النفط خالل 2015 مسارًا تراجعيًا لتسجل أدنى مستوياتها خالل 11 عاما، حيث بلغ سعر نفط برنت 36 دوالر 
للبرميل، وسط مخاوف متنامية من تفاقم تخمة النفط العالمية وحرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين.
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اقليميًا، كان 2015 عام استفحال العمليات اإلرهابية في الشرق األوسط خاصة في العراق، وتواصل الحرب األهلية الدموية في سوريا. كما شهدت 
مصر وتونس والسعودية العديد من الهجمات االرهابية التي استهدفت بشكل أساسي ضرب الحركة السياحية وخلق توترات مذهبية.

في اليمن، تمكنت القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي من تحقيق انتصارات ساحقة ومتتالية ضد المتمردين الحوثيين. بدأت 
بتعطيل سالح الجو اليمني الذي كان قد سيطر عليه المتمردون وتدمير قواتهم، مرورًا بتحرير عدن ومدن الجنوب وصوالً الى باب المندب وسد 

مأرب التاريخي. 

انتهى عام 2015 من دون حدوث اي تطورات بارزة على الصعيد الفلسطيني سوى بروز ثورة شعبية، اظهرت ان العامل الوحيد المتحرك فعليًا هو 
الشعب الفلسطيني. فقد تصاعدت المواجهات الفلسطينية داخل األراضي المحتلة مع تواصل االعتداءات االسرائيلية واقتحامات المستوطنين 

المسجد األقصى.  في حين حول االحتالل االسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وفرض حصارًا عسكريًا محكمًا على المسجد األقصى. 
ووقعت  عدة اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين مما دعا الجيش االسرائيلي للتدخل وادت هذه االشتباكات الى وقوع خسائر بشرية 

كبيرة. 

وعقدت القمة العربية الدورية في شهر مارس في القاهرة، حيث وافقت القمة على تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة خطر 
التنظيمات االرهابية. وأكدت القمة على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة على الجزر الثالثة المحتلة من قبل ايران، وقررت عرض القضية على 

مجلس األمن الدولي من أجل استرداد االمارات سيادتها على هذه الجزر.

وفي شهر ديسمبر عقدت القمة الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وتصدرت أعمال القمة التطورات في اليمن وسوريا 
وفلسطين وقضية االرهاب،  ومواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية اضافة الى تراجع اسعار النفط. 

على صعيد آخر، شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض اسعار النفط، واتخاذ خطوات لزيادة 
مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية. 

شهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة عدة احتفاالت، ففي 3 نوفمبر احتفلت الدولة بيوم العلم الذي تزامن مع مرور 11 عاما على تولي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، وجسدت اسمى معاني الوحدة والتالحم وبناء األوطان، ;احتفلت دولة االمارات باليوم 

الوطني ال 44 وسط تطورات سياسية واقتصادية محلية واقليمية وعالمية متالحقة، تعاملت معها بكل حكمة وقدرة على النجاح والصمود 
أمام المحن، اإلصرار بعزمية ال تلين على تحقيق التقدم لشعبها في مختلف المجاالت. وقد ارتفع اعالم الدولة فوق معظم المباني والشوارع 

واالبنية الحكومية في مختلف االمارات، واقيمت بهذه المناسبة عدة احتفاالت ومسيرات ساهم فيها ابناء الوطن والمقيمين على ارضه الطيبة. 

كما واحتفلت دولة اإلمارات خالل شهر نوفمبر بأسبوع االمارات لالبتكار، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليم والصحة والطاقة 

والنقل والفضاء والمياه. يصل حجم االستثمار فيها الى اكثر من 500 مليار درهم، مؤكدًا بذلك ان الدولة تعمل على بناء مستقبل راسخ ألجيالها 
بعيدًا عن االعتماد على الموارد النفطية، وحسم خيارات الدولة لعالم ما بعد النفط باالستثمار في االنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة.

اعتمد مجلس الوزراء ميزانية 2016 بمبلغ 48،6 مليار درهم من دون أي عجز في الميزانية. وحظيت القطاعات ذات العالقة المباشرة بالمواطنين 
وخدماتهم بالنصيب األكبر في الميزانية العامة لالتحاد حيث تم تخصيص اكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات والتي شملت: التعليم 10.2 

مليار درهم، الخدمات العامة 5.3 مليار درهم، الصحة 8،3 مليار درهم والتنمية االجتماعية 7،4 مليار درهم. وأكدت وزارة المالية عقب إقرار ميزانية 
2016 انه ال توجد نية او أي دراسة لفرض ضرائب على دخل األفراد.

تقرير مجلس  االدارة 

سوق دبي الماليسوق أبو ظبي المالي
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أدى تراجع اسعار النفط الى تراجع كل البورصات الخليجية، وتراجع مؤشر هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 
2015 ليغلق على 4037 نقطة، بسبب ضغوط جني األرباح المكثفة خاصة على البنوك. في حين حّدت ضغوط جني األرباح من ارتفاع سوق دبي 

المالي الذي أغلق مؤشره عند 3515 نقطة.



ترأست دولة اإلمارات العربية المتحدة مجلس الجامعة العربية، وطالبت خالل االجتماع الوزاري بتحويل القرارات العربية الخاصة بمكافحة االرهاب 
الى سياسات واجراءات وآليات قابلة للتطبيق. ورفضت بشدة عبث ايران بأمن الدول العربية الشقيقة وإفشاء الفتن والقالقل في الدول العربية، 

وأكدت على حقوق الدولة الراسخة في الجزر اإلماراتية الثالثة المحتلة من قبل ايران. كما وادانت االعتداءات االسرائيلية على المسجد األقصى.  
كما ودعا البرلمان العربي خالل اجتماعه ايران للجلوس الى طاولة الحوار حسمًا لقضية الجزر اإلماراتية الثالثة المحتلة أو قبول االحتكام لمحكمة 

العدل الدولية. 

أكدت دولة االمارات خالل االجتماع الوزاري الخاص لمجلس االمن الدولي على نموذج االعتدال والتسامح لدحض التطرف، وحذرت من استمرار 
التحديات االمنية الراهنة في الشرق االوسط وشمال افريقيا، مؤكدة انها تهديدات حقيقية خطيرة لألمن والسلم االقليمي والدولي. وعلى 

صعيد آخر شاركت اإلمارات في اجتماع وزراء خارجية التعاون مع جون كيري، وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية، استعرض خالله أحدث العالقات 
الخليجية االمريكية المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها وذلك في اطار سياسة التواصل المستمر إليجاد افضل السبل لمواجهة التحديات التي 

تواجهها دول المجلس وترسيخ دعائم األمن والسلم وتثبيت ركائز االستقرار في المنطقة.

أعلن رسميًا استضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلكسبو 2020، وتم تسليم راية »اكسبو 2020« خالل اجتماع الجمعية العمومية للمكتب 
الدولي للمعارض في باريس. وأعلن سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، بأن دولة اإلمارات مستعدة الستضافة 

الدورة القادمة للمعرض. وأكدت معالي ريم الهاشمي، بأن كلفة مشاريع المعرض تتراوح بين 20 و 22 مليار درهم منها 10 مليار درهم للبنية 
التحتية، وقم تم ارساء 72 عقد مناقصة على شركات محلية واقليمية ودولية مع انطالق مرحلة التنفيذ.

وقعت وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل شهر فبراير اتفاقية بشأن قانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات األجنبية 
الخاصة باألشخاص الخاضعين للضريبة )فاتكا(، وذلك بعد استكمال المراحل القانونية.  

وقعت دولة اإلمارات وفرنسا اتفاقية »اعالن النوايا« إلنشاء شراكة جديدة بين البلدين تهدف الى دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 
واستخدامها في البلدان النامية، عن طريق تخصيص مبالغ ومنح مالية على شكل قروض وبشروط ميسرة لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة 

الكهربائية للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ.

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر مايو احتفالية خاصة لتوقيع اتفاقية اعفاء مواطني دولة االمارات من تأشيرة الشينجين بين 
االمارات واالتحاد االوروبي والتي تسمح للمواطنين بعبور 34 دولة اوروبية من دون تأشيرة.

دخلت دولة اإلمارات بشكل رسمي السباق العالمي الستكشاف الفضاء الخارجي عبر اعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، انشاء 
وكالة الفضاء اإلماراتية وبدء العمل على مشروع إلرسال اول مسبار عربي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل اماراتي في رحلة استكشافية خالل 

السبع سنوات القادمة.

 افتتح في شهر ديسمبر محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، والتي تعتبر إحدى المعالم السياحية البارزة على مستوى منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. وستعزز المحطة الجديدة مكانة أبوظبي كوجهة سياحية دولية مما يدعم التنوع االقتصادي لإلمارة.

ومن ابرز احداث 2015، فقدت دولة اإلمارات كوكبة من ابنائها خالل حربها ضد الحوثيين في اليمن في كمين غادر ضد القوات المسلحة 
المشاركة ضمن التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في هذا البلد العربي،. وأكد حكام اإلمارات وشعبها ان استشهاد الجنود البواسل 

وتضحياتهم لن يثني الدولة عن الدفاع عن الحق واالستقرار والسالم في المنطقة. 

وبأمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأن يكون 30 نوفمبر يومًا خاصًا للشهداء واجازة رسمية، تخليدًا ووفاء لتضحيات 
الشهداء األبرار، الذين وهبوا ارواحهم في ساحات البطولة وميادين الواجب لتظل راية دولة اإلمارات ترفرف عاليًا، واحقاقًا للحق والشرعية، ومن 

اجل وحدة البالد وامنها القومي. 

ودعت دولة االمارات عام 2015 بفخر حيث تمكنت فرق االنقاذ واالطفاء بالتعاون مع شرطة دبي من السيطرة الكاملة على حريق هائل شب في 
فندق العنوان وسط مدينة دبي، ونجحت الفرق من اخالء جميع السكان من دون أية خسائر في االرواح. واستقبلت عام  2016 باحتفاالت مبهرة 
غطت معظم امارات الدولة، حيث تابع عشرات اآلالف من سكان امارة أبوظبي االحتفاالت التي اقيمت في عدة مواقع في العاصمة منها قصر 

االمارات وجزيرة المارية وياس وغيرها. وحقق احتفال دبي نجاحًا استثنائيًا عبر باقة غير مسبوقة من عروض االلعاب النارية تضمنت ثمانية اجزاء 
احتفت من خاللها بالرؤية المستقبلية الطموحة للدولة. في حين زينت االلعاب النارية سماء امارة الشارقة في منطقتي المجاز والقصباء. 

 اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ختام اسبوع االمارات لالبتكار، 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف الى تحويل االمارة الى مركز عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر. ودشن سموه اكبر 
محطة شمسية في العالم التي تبلغ تكلفتها 50 مليار درهم.، وتطمح لتوفير 75% من اجمالي طاقة االمارة من خالل موارد الطاقة النظيفة 

بحلول عام 2050. 

كما وأنشأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اكبر مؤسسة تنموية ومجتمعية في المنطقة »مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية«، تجمع تحت مظلتها 28 جهة ومؤسسة تعمل في مجاالت مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي 

واالبتكار، وتنفذ مجتمعة اكثر من 1400 برنامج انساني وتنموي في 116 دولة في مختلف انحاء العالم. 

تم افتتاح معرض دبي للطيران في شهر نوفمبر، حيث ارتفعت قيمة الصفقات الى 72 مليار درهم، وتربع طيران االمارات على عرش هذه 
الصفقات بعد التوقيع على اتفاقية مع شركة جنرال الكتريك بقيمة 59 مليار درهم لخدمات الصيانة الفورية الشاملة. واطلقت اينوك مشروع 

فالكون بتكلفة تصل الى 917 مليون درهم، حيث تمد خط انابيب  بطول 58 كلم يربط بين منشآت التخزين في جبل علي ومطار دبي الدولي. 
وابرمت مبادلة واالتحاد للطيران مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة االستراتيجية بينهما تصل قيمتها الى 3.67 مليار درهم. 
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تقرير مجلس  االدارة 

في الشارقة، اعتمدت منظمة الصحة العالمية إمارة الشارقة، أول مدينة صحية في الشرق األوسط، يعتمد برنامج المنظمة على قياس أولوية 
التنمية الصحية في برامج وخطط عمل الحكومات المحلية سواء فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية. وقد تسلم 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، شهادة اعتماد امارة الشارقة مدينة صحية عالمية، ويأتي اختيار الشارقة كأول مدينة 
صحية في المنطقة بعد استيفائها لكل المعايير واالشتراطات الصحية الجديدة المتعلقة بالمدن الصحية، وجهود سموه التي ركزت على 

هدفها الرئيسي وهو االنسان.  

وفي شهر ديسمبر، أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة ان الشارقة إمارة صديقة للطفل، وبذلك تكون اإلمارة اول مدينة للطفل على مستوى 
الشرق األوسط،  التي تهدف الى تكوين مجتمع صالح صحي طموح يعمل بالعقل والفكر واإليمان، وتشمل هذه الخطوة حماية صحية وبيئية 

وإجتماعية للطفل واألم واألب، من خالل نشاطات متعددة منها الحمل، الرضاعة، دور األب في تربية الطفل، واهمية التعليم، وتقام هذه األنشطة 
في اإلمارة لمدة عام كامل. 

تقديرًا لمساهمته في تعزيز قيمة الثقافة واللغة، وحفظ الموروث الثقافي العربي من االندثار، وتقديرًا لخدماته في اعادة ترميم المنشآت 
والمكتبات في مصر، تم اختيار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوًا فخريًا بالمجمع اللغوي، وهذه هي المرة االولى 

التي يختار فيها المجمع عضوا فخريا منذ افتتاحه في عام 1934.

اختتمت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب ال 34، الذي يعتبر منصة ثقافية واسعة لطرح الثقافة العربية األدبية والفكرية، بارتفاع عدد 
الزوار الذي تجاوز 1.2 مليون زائر وبلغت المبيعات 135 مليون درهم. وقد شارك في معرض هذا العام 1.547 دار للنشر من 64 دولة. كما وانضم 

مركز اكسبو الشارقة الى عضوية جمعية منظمي المعارض المستقلة، وهي منظمة عالمية مرموقة مقرها الواليات المتحدة االمريكية وتمثل 
مصالح الجهات المنظمة للمعارض. 

شاركت امارة الشارقة في معرض سيتي سكيب للعقارات بعدة مشاريع قيد البناء، وتتمتع هذه الوحدات بالمزايا التي تضمنتها التعديالت 
في قانون ملكية العقار في الشارقة العام الماضي، والتي تسمح ببيع المزيد من العقارات بنظام حق االنتفاع لفترات تصل إلى 100 سنة لغير 

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. من أهم المشاريع التي تم عرضها خالل هذا المعرض مدينة تالل، وهو مشروع للتطوير العقاري 
السكني يمتد على مساحة 25 مليون قدم مربع، مشروع “الريان” يقع في حي النهدة في قلب مدينة الشارقة، وفقد تم حتى اآلن إنجاز 70% من 

المشروع الذي تبلغ استثماراته 700 مليون درهم )نحو 191 مليون دوالر( وتبلغ مساحة 2.7 مليون قدم مربع.

فازت هيئة الشارقة لإلستثمار والتطوير »شروق« بجائزة أفضل وكالة لترويج االستثمار لعام 2015 على مستوى الشرق االوسط ضمن الجوائز 
العالمية ألفضل وكاالت اإلستثمار التي تقدمها مجلة »سايت سيلكشن«، وذلك تقديرًا للمبادرات المتميزة والدور الريادي الذي تقوم به »شروق« 

على مستوى العالم في مجال تشجيع واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة، ودفع عجلة التطور والنمو في الشارقة. كما وتعتزم هيئة 
الشارقة لالستثمار والتطوير “شروق” استثمار 5 مليارات درهم )1.4 مليار دوالر( في مشاريع تنمية القطاع السياحي حتى 2018 وذلك في مدينة 

الشارقة والساحل الشرقي للمدينة والمنتجعات والجزر الساحلية. 

افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة في شهر ديسمبر جزيرة النور في بحيرة خالد، التي تجسد معلما فريدا وايقونة مميزة في االمارة، وتعتبر 
اول جزيرة تجمع بين الطبيعة والفن والترفيه في العالم العربي، وتمثل وجهة استثنائية ذات مناظر خالبة على مساحة 28 الف متر مربع، 

وبتكلفة 80 مليون درهم. تحتوي الجزيرة على بيت للفراشات يضم نحو 800 فراشة، ونحو 2.200 شجرة ونبتة، وتعتبر المكان الذي يشعل االبداع 
ويشجع المجال الفني.

فازت شركة الشارقة للبيئة »بيئة« المتخصصة في مجال تقديم الحلول المتكاملة للحفاظ على البيئة وإدارة النفايات، والحائزة على العديد 
من الجوائز في هذا المجال، بعقد مدته 5 سنوات لتقديم خدماتها إلى برج خليفة بدبي. وستقوم »بيئة« بتقديم الخدمات اللوجستية إلعادة 

التدوير وخلق الوعي البيئي لدى المستأجرين والسكان وتقديم خدمات متكاملة إلدارة النفايات في المبنى العالمي. ويعتبر هذا اإلنجاز بمثابة 
جوهرة في سلسلة العقود التي أبرمتها »بيئة« خالل األشهر األخيرة مع عدة شركات في دبي وتشمل مدينة دبي لإلعالم وقرية المعرفة وتيكوم 

ومدينة دبي األكاديمية ومدينة دبي لإلنترنت. ووقعت الشركة على اتفاقية تعاون مع شركة »بيغ بيللي« ومقرها بوسطن، لتأمين حاويات 
تعمل على الطاقة الشمسية تم نشرها في كافة ارجاء الشارقة، لتكون الشارقة أول مدينة على مستوى العالم العربي في اطالق الحاويات 

الذكية المدعمة بتقنية الواي فاي. كما وحصلت »بيئة« على جائزة »بيج بروجكت ميدل ايست« للعام 2015 في مجال التميز في البناء واالستدامة، 
وذلك عن فئة افضل شركة مستدامة للعام.

واعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن سعيها إلى توفير اكثر من 10 مليار درهم خالل السنوات العشرة القادمة بناء على استراتيجية تم 
وضعها لخفض استهالك الطاقة الكهربائية بنحو 22.5 ميغاوات في اليوم، وتقليل االنبعاثات الكربونية بأكثر من 325 طن. وتعتزم الهيئة 

انشاء مشاريع جديدة منها توليد الطاقة عبر توربينات الرياح.

بتاريخ 22 مارس، قام  صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، بزيارة المركز الرئيسي 
لبنك الشارقة في منطقة الخان بالشارقة. وكان في استقبال سموه، أحمد عبداهلل النومان، رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد بن 

سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة بنك الشارقة وبنك االمارات ولبنان، 
وشخصيات اخرى. 

وقام صاحب السمو بجولة تفقدية للمركز الجديد. وتبادل سموه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الشارقة وبنك االمارات ولبنان، األحاديث 
حول الخطط والنشاطات المستقبلية، التي يسعى إلى تنفيذها بنك الشارقة. 

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود أعضاء مجلس اإلدارة والقائمين على البنك.  وفي نهاية الجولة تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة 
هدية تذكارية من بنك الشارقة، وهي عبارة عن بندقية تاريخية فاخرة منقوش عليها »السلطان تيبو«، »نمر الميسور« ويعود تاريخها إلى 

1794ــ1795 ميالدي.
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نشاطات البنك والشركات التابعة وبنك اإلمارات ولبنان
ارتفع مجموع الموجودات لتصل الى 27.587 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 25.054 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %10.

بلغ مجموع المطلوبات 22.964 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 20.642 مليون درهم في 31\12\2014، بارتفاع %11.

بلغت حقوق المساهمين إلى 4.622 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 4.413 مليار درهم في 31\12\2014، بارتفاع %5.

بلغ مجموع ودائع العمالء 19.492 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 17.801 مليون درهم كما في 31\12\2014،  بارتفاع %9.

بلغت التسهيالت 15.037 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 14.080 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %7.

بلغت الحسابات النظامية 5.860 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 5.721 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %2. 

بلغت السيولة الصافية 7.463 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 6.085 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %23.
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بلغ دخل الفوائد 548 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 468 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %17.

بلغ دخل التشغيل 521 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 545 مليون درهم كما في 31\12\2014، بانخفاض %4.

بلغت األرباح الصافية 250 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 286 مليون \رهم كما في 31\12\2014 بانخفاض %13.

 بلغ المجموع الشامل لألرباح 309 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 241 مليون درهم 31\12\2014، بارتفاع %28.

Consolidated Income Statement
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تقرير مجلس  االدارة 



نشاطات بنك االمارات ولبنان
بلغ مجموع الموجودات 5,550 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 5,507 مليون درهم في 31\12\2014، بارتفاع %1. 

بلغ مجموع المطلوبات 4,532 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 4,509 مليون درهم 31\12\2014، بزيادة %1.

بلغ مجموع حقوق المساهمين 1,018 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 997،مليون درهم في 31\12\2014، بزيادة %2.

بلغ مجموع ودائع العمالء 4,317 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 4,215 مليون درهم كما في 31\12\2014، بزيادة %2.

بلغت التسهيالت 2,350 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 2,262 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %4.

بلغ مجموع الحسابات النظامية 1,281 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 1,852 مليون درهم كما في 31\12\2014، بانخفاض %31.

بلغت السيولة الصافية 2,222 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 2,117 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %5.

Balance Sheet EL Bank
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بلغ دخل الفوائد 87 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 87 مليون درهم كما في 31\12\2014.

بلغ دخل التشغيل 121 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 116 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %4.

بلغت األرباح الصافية 33 مليون درهم كما في 31\12\2015، مقابل 25 مليون درهم كما في 31\12\2014، بارتفاع %32.

Income Statement
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تقرير مجلس  االدارة 



 قرارات الجمعية
 العمومية
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 القرار االول:

وافقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطات البنك لسنة 2015 وصادقت عليه.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مدقق الحسابات، والبيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31\12\2015، وصادقت عليه.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح عام 2015 كاآلتي:

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات فيما يختص بإدارة البنك لسنة 2015.

القرار الخامس: 

وافقت الجمعية العمومية على تجديد تعيين السادة كي بي ام جي كمدقق خارجي للبنك لعام 2016، وحددت بدل أتعابهم بمبلغ 700.000 درهم.

قرارات خاصة: 

القرار السادس: 

وافقت الجمعية العمومية على تعديل النظام األساسي للبنك بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد. وفوض مجلس االدارة تنفيذ 
هذا القرار بعد الحصول على موافقة وتوجيهات الجهات المختصة، على ان يقوم البنك بنشر النظام الجديد على موقعه االلكتروني.

القرار السابع: 

وافقت الجمعية العمومية على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 7.5 مليون درهم.

القرار الثامن: 

وافقت الجمعية العمومية على إصدار سندات رئيسية غير مضمونة، بما مجموعه 1.5 مليار دوالر أمريكي، أو ما يعادله، بما فيها اصدار السندات 
الذي تمت خالل عام 2015 بمبلغ 500 مليون دوالر، على ان يكون اي اصدار بموجب قرار من مجلس االدارة، وبعد الحصول على موافقة الجهات 

المختصة.

قرارات الجمعية العمومية 

األرباح القابلة للتوزيع
 265,021  235,201 أرباح مستبقاة من سنوات سابقة
 280,876  243,754 ارباح السنة الصافية )الغير مجمعة(
)2,470( )2,470( حصة البنك من تخصيص ارباح بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.

 543,427   476,485 المجموع
- - التوزيع 
- - تحويل الى االحتياطي القانوني )بلغت %50(

 30,000  30,000 تحويل الى احتياطي الطوارىء
- - تحويل الى احتياطات أخرى

 7,500  7,500 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
71,500 - أنصبة أرباح نقدية مقترحة )2015 - %0( / )2014 - %3.4(

 196,726 220,000 توزيع  )110 مليون سهم خزينة 2015( )99.5 مليون سهم خزينة 2014(
 2,500  2,500 تبرعات للجمعيات الخيرية

235,201 216,485 االرباح المستبقاة
 543,427   476,485 المجموع



تقرير مدققي
الحسابات المستقل
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السادة المساهمين 
بنك الشارقة ش.م.ع

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لـبنك الشارقة ش.م.ع )»البنك«( وشركاته التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«(، التي 
تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015، وكذلك البيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات 

في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة 
ومعلومات إيضاحية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، وإعدادها بما يتوافق مع 
األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد 

البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات 

تنحصر مسؤوليتنا على إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا 
للمعايير الدولية للتدقيق. تقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة 

بأن البيانات المالية الموحدة خالية من األخطاء المادية. 

تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ بعض اإلجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تعتمد 
اإلجراءات التي تم اختيارها على األحكام الموضوعة من قبلنا، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، التي 

قد تنتج عن االحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات هذه المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام المنشأة بإعداد وعرض البيانات 
المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي 

حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية 
التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عامة. 

هذا ونعتقد أن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي. 

الرأي 

برأينا، أن البيانات المالية الموحدة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2015 
وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، فإننا نؤكد ما يلي.

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات الالزمة ألغراض أعمال التدقيق التي نقوم بها.  )1(

تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية     )2(
المتحدة رقم )2( لسنة 2015.  

قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة.  )3(

أن المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة، تتفق مع ما جاء في السجالت   )4( 
المحاسبية للمجموعة.  

كما هو مفصح عنه في اإليضاح 9-ج حول هذه البيانات المالية الموحدة، فقد قامت المجموعة بشراء أسهم خالل السنة المنتهية في   )5( 
31 ديسمبر 2015.  

يبين اإليضاح 35 حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف المتصلة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه   )6( 
المعامالت.  

بناًء على المعلومات التي تم تزويدنا بها، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة خالفت أي من األحكام السارية للقانون   )7( 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وتعديالته، أو النظام األساسي للبنك خالل السنة المالية المنتهية في 31    

ديسمبر 2015، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2015.   

تم بيان المساهمات المجتمعية التي تمت خالل السنة في اإليضاح 34 حول هذه البيانات المالية الموحدة.  )8(

عالوة على ذلك، كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )10( لسنة 1980، وتعديالته، نؤكد أننا قد حصلنا على كافة 
المعلومات لإليضاحات الالزمة ألغراض أعمال التدقيق التي نقوم بها.

األمور األخرى

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 من قبل شركة تدقيق حسابات أخرى، أبدت في تقريرها الصادر بتاريخ 14 
فبراير 2015 رأيًا تدقيقيًا غير متحفظًا بشأن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

كى بي إم جي لوار جلف ليمتد

التاريخ:

محمد طارق

مدقق حسابات مسجل تحت رقم: 793

المقر: دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

تقرير مدققي الحسابات



بيان المركز
المالي الموحد

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 
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بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2014 2015 إيضاحات
�ألف درهـم ألف درهـم

الموجـودات
3,707,816 6.436.195 6 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
2,783,177 1.072.415 7 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

14,080,102 15.036.621 8 قروض وسلفيات، صافي
1,166,631 1.214.878 9 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

597,349 527.330 9 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
336,143 270.441 10 إستثمارات عقارية
242,018 234.234 11 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

1,613,123 2.519.598 12 موجودات أخرى
292,341 275.206 14 ممتلكات ومعدات
235,683 - 15 موجودات غيـر متـداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

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

مجموع الموجودات 27.586.918 25,054,383
=========== ===========

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
17,800,882 19.491.815 17 ودائع العمالء

405,603 45.479 18 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك
1,677,471 1.689.682 19 مطلوبات أخرى

734,600 - 20 قرض مشترك 
- 1.737.498 21 سندات دين مصدرة

23,168 - 15 مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات غيـر المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع
------------ ------------

مجموع المطلوبات 22.964.474 20,641,724
------------ ------------

حقوق الملكية 

رأس المال واإلحتياطيات
2,100,000 2.100.000 22 )�أ( رأس المال
)196,726( - 22 )�أ( أسهم خزينة
1,050,000 1.050.000 احتياطي قانوني 22 )ب(

450,000 480.000 22 )ج( احتياطي طوارئ
100,000 100.000 22 )د( احتيـاطي عام
154,009 212.432 احتياطي التغّيرات في القيمة العادلة 
543,427 476.485 األرباح المستبقاة

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

4,200,710 4.418.917 حقوق ملكية عائدة إلى مالكي البـنك
211,949 203.527 األطراف غيـر المسيطرة

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

4,412,659 4.622.444 مجموع حقوق الملكية
------------ ------------

25,054,383  27.586.918 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
=========== ===========

السيد فاروج نركيزيان        
عضو تنفيذي ومدير عام      

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

السيد أحمد عبداهلل النومان
رئيس مجلس اإلدارة



بيان األرباح أو
  الخسائر الموحد
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2014 2015 إيضاحات

ألف درهـم ألف درهـم

984,947 1.028.211 28 إيرادات الفوائد
)517,236( )480.120( 29 مصاريف الفوائد 

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

467,711 548.091 صافي إيرادات الفوائد 
159,553 160.113 30 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

24,642 21.473 أرباح عمالت أجنبية 
)15,223( 11.530 31 الربح /)الخسارة( من االستثمارات

32,465 4.143 10 صافي أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية
114,735 87.736 32 اإليرادات األخرى

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

783,883 833.086 إيرادات العمليات 
)238.828( )297.006( 33 صافي خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية

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

545,055 536.080 صافي إيرادات العمليات
)259,494( )267.559( 34 مصاريف عمومية وإدارية

)7,784( )7.784( 11 )ب( إطفاء موجودات غيـر ملموسة
------------- -------------

277,777 260.737 الربح قبل العمليات المتوقفة
14,481 )3.438( 15 العمليات المتوقفة

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

292,258 257.299 الربح قبل الضرائب
)6,339( )6.998( مصاريف ضريبة الدخل - خارجية

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

الربح الصافي السنة 250.301 285,919
=========== ===========

عائدة إلى:
280,876 243.754 مساهمي البنك

5,043 6.547 األطراف غيـر المسيطرة
------------- -------------

285,919  250.301

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

0.14 0.12 23 الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد )درهم(
=========== ===========

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان االرباح أو الخسائر الموحد  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



بيان الدخل
الشامل االخر الموحد



33

2014 2015

ألف درهـم ألف درهـم

الربح الصافي السنة 250.301 285,919
------------- -------------

بـنود الدخل الشامل اآلخر

البنودالتي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد
)45,332( )33.576( صافي التغيـرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 
- 92.003 صافي التغيـرات في القيمة العادلة لمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر نتيجة مخاطر االئتمان
------------- -------------

)45,332( 58.427 مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة اآلخر للسنة
------------- -------------

240.587 308.728 مجموع الدخل الشامل للسنة
=========== ===========

عائدة �إىل:
235.538 302.177 مساهمي البنك

5.049  6.551 األطراف غير المسيطرة
------------- -------------

240.587  308.728 مجموع الدخل الشامل للسنة
=========== ===========

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الشامل االخر الموحد  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



 بيان التغيـرات في
حقوق الملكية الموحد
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ت المالية الموحدة.
ن هذه البيانا

ت المرفقة جزءًا ال يتجزأ م
ضاحا

ل اإلي
شك

ت

بيان التغيـرات في حقوق الملكية الموحد  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



 بيان التدفقات
النقدية الموحد
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2014 2015

ألف درهـم ألف درهـم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
285.919 250.301 الربح للسنة

تعديالت على:
19,926 35.064 إستهالك الممتلكات والمعدات 

7,784 7.784 إطفاء الموجودات غيـر الملموسة
583 162 إطفاء العالوة على أدوات الدين 

)595( )46.189( الربح من بيع ممتلكات ومعدات 
- )511( الربح من القيمة العادلة من سندات دين مصدرة
- 511 الخسارة من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة
- )5.894( الربح من بيع استثمارات عقارية

32,663 )3.873( )ربح( /خسارة قيمة عادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 
)32,465( )4.143( ربح من القيمة العادلة من إعادة تقييم إستثمارات عقارية
238.828 297.006 صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية
)7,451( )1.835( توزيعات أرباح مستلمة

545,192 528.383 أرباح العمليات قبل التغيـرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
)287,000( )175.031( الزيادة في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك والتـي تستحق بعد ثالثة أشهر

)34,700( )31.016( الزيادة في الوادائع اإللزامية لدى البنوك المركزية
)1,184,181( )1.235.525( الزيادة في القروض والسلفيات

)108,518( )706.472( الزيادة في موجودات أخرى
)573,184( 1.690.933 الزيادة /)النقص( في ودائع العمالء

282,601 8.312 الزيادة في مطلوبات أخرى

)1,359,790( 61.584 النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية
)13,085( )13.087( دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات

)1,372,875( 48.497 صـافي النقد الناتج من/)المستخدم في( من األنشطة التشـغيـلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)34,193( )37.384( شراء ممتلكات ومعدات

2,215 81.370 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
)200,035( )189.058( شراء استثمارات 

- 250.878 المتحصل من بيع استثمارات عقارية
- )190.867( إضـافات إلى استثمارات عقارية

114,452 180.966 المتحصل من بيع إستثمارات 
7,451 1.835 توزيعات أرباح مستلمة

)110,110( 97.740 صافي النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
11,869 - أسهم خزينة مباعة خالل السنة

)179,333( )69.441( توزيعات أرباح مدفوعة 
- 1.829.498 سندات دين مصدرة

- )734.600( قرض مشترك

)167,464( 1.025.457 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية 

)1,650,449( 1.171.694 صافي الزيادة /)النقص( في النقد وما يعادله
5,589,090 3.938.641 النقد وما يعادله في بدايـة السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 26( 5.110.335 3,938,641

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
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1 - معلومات عامة 
تأسس بنك الشارقة )»البنك«( كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميـري صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتاريخ 22 ديسمبر 
1973 وتم تسجيله في فبراير 1993 بموجب قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(. وقد بدأ البنك أعماله بموجب رخصة بنكية 

صادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 26 يناير 1974. يقوم البنك باألعمال المصرفية التجارية واالستثمارية.

يقع المكتب المسجل للبنك في شارع الخان، ص.ب: 1394 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. يمارس البنك أنشطته من خالل خمسـة فروع في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في كل من إمارات الشارقة، دبي، أبوظبي، ومديـنة العين.

تتضمن البيانات المالية الموحدة أنشطة البنك وشركاته التابعة )يشار إليها معًا بـ«المجموعة«(.

2 - تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغير المفعلة بعد أو غير المطبقة بشكل مسبق

لم تقم المجموعة بالتطبيق المسبق للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولم          يعمل بها بعد:

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
معمول بها للفتـرات 

السنوية التـي تبدأ 
في أو بعد

ــرة  ــة رقــم 9 فــي نســخته األخي ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــم إصــدار المعي •    ت
)المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة )2014(( فــي يوليــو 2014 
ويتضمــن المتطلبــات المتعلقــة بالتصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة ومحاســبة 
ــات  ــى متطلب ــالت عل ــار تعدي ــذا المعي ــي ه ــراف. ويضف ــاء االعتـ ــام وإلغ ــوط الع التح
تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة، كمــا يقــدم نموذجــًا جديــدًا لخســارة انخفــاض 

القيمــة المتوقعــة.

ــل  ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــاس القيم ــات قي ــن فئ ــدة م ــة جدي ــل بفئ ــيتم العم س
الشــامل اآلخــر علــى أدوات الديــن المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال ُيَحقــق الغــرض 
ــودات  ــع الموج ــة وبي ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــق تحصي ــن طري ــه ع ــو من المرج

ــة. المالي

وســيتم تطبيــق نمــوذج انخفــاض قيمــة جديــد يقــوم علــى أســاس الخســائر االئتمانية 
ــة مــن  المتوقعــة علــى أدوات الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادل
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، والذمــم اإليجاريــة المدينــة، وموجــودات العقــود وبعــض 

تعهــدات القــروض المبرمــة خطيــًا وعقــود الضمــان المالــي.

1 يناير 2018

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 15 اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء:   •
يقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 15 نظامــًا قائمــًا وحيــدًا يرتكــز علــى خمــس 

خطــوات يتعيــن تطبيقــه علــى جميــع العقــود المبرمــة مــع العمــالء. 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 14 الحســابات التنظيميــة المؤجلــة الصــادر   •
فــي ينايــر 2014 والــذي يحــدد متطلبــات التقاريــر الماليــة »ألرصــدة الحســابات التنظيميــة 
المؤجلــة« التـــي تنشــأ عنــد تقديــم المنشــأة بضائعهــا أو خدماتهــا للعمــالء بســعر يخضــع 

لتنظيــم األســعار.

إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  دورة  علــى  الســنوية  التحســينات   • 
التقاريــر الماليــة 2012 ، 2014 والتــي تتضمــن تعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة أرقــام 5 و 7 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 19 و 34.

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم   •
ــة. ــاء المقبول ــتهالك واإلطف ــرق االس ــح ط 38 لتوضي

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 11 إليضــاح المحاســبة   •
المشــتركة. العمليــات  فــي  بالحصــص  المتعلقــة 

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 و 41، وهــي التعديــالت التــي تتطلــب   •
محاســبة الموجــودات الحيويــة التــي تســتوفي تعريــف محصــول زراعــي محصــود مــن 
موجــودات حيويــة كالممتلــكات واآلالت والمعــدات وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16.

ــار المحاســبي  ــم 10 والمعي ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــى المعي ــالت عل تعدي  •
الدولــي رقــم 28، حيــث توضــح أن االعتـــراف باألربــاح أو الخســائر يســتند علــى بيــع الموجــودات 
أو المســاهمة بهــا بيــن المســتثمر وأي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك علــى مــا إذا كانــت 

تلــك الموجــودات المباعــة أو المســاهم بهــا تشــكل عمــل تجــاري.

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 27، بحيث تســمح ألي منشــأة محاســبة   •
االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والمشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلــة بالتكلفــة 
وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 أو المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 

9، أو باســتخدام طريقــة الملكيــة فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة لمنشــأة مــا.

تعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أرقــام 10 و المعيــار المحاســبي   •
المتعلقــة بتطبيــق  الجوانــب  التــي توضــح بعــض  التعديــالت  رقــم 28، وهــي  الدولــي 

اســتثناءات التوحيــد علــى منشــآت االســتثمار.

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 تتطــرق إلــى بعــض المعوقــات   •
ــرض  ــاء ع ــم أثن ــة أحكامه ــالل ممارس ــة خ ــر المالي ــدو التقاري ــا مع ــي يواجهه ــة الت الواقعي

الماليــة.  تقاريرهــم 

معمول بها للفتـرات 
السنوية التـي تبدأ 

في أو بعد

1 يناير 2017

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

1 يـناير 2016

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغير المفعلة بعد أو غير المطبقة بشكل مسبق )يتبع(

ــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي الفتــرة  تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت التــي ســيتم تطبيقهــا علــى البيان
التــي تبـــدأ اعتبــارًا مــن 1 يـــناير 2016، أو عندمــا تكــون معمــوالً بهــا. كمــا وتتوقــع المجموعــة أنــه قــد ال يكــون لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات 
والتعديــالت أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي فتــرة التطبيــق األولــي لهــا، وذلــك باســتثناء المعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم 9.

وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد ينتــج عــن تطبيــق النســخة النهائيــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تأثيــرًا جوهريــًا علــى المبالــغ 
المرصــودة واإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الموحــدة للمجموعــة بشــأن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة، ،إال أنــه ال يمكــن 

عمليــًا تقديــم تقديــر معقــول بشــأن التأثيــرات الناتجــة عــن التطبيــق وذلــك إلــى أن تجــري المجموعــة مراجعــة شــاملة ومفصلــة للمعيــار.
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3 - أسس اإلعـداد

3 - 1  بيان اإللتزام

تــم إعـــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والقوانيــن الســارية بدولــة اإلمــارات العربيــة المتـــحدة والقواعــد 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 بشــأن  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. صــدر القانــون االتحــادي الجديــد بدول التنظيميــة للمصــرف المركــزي لدول
الشــركات التجاريــة )قانــون الشــركات لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة لســنة 2015( فــي 1 ابريــل 2015 وتــم تفعيلــه في 1 يوليو 2015. ُيســمح للشــركات 
ضمــان االلتــزام بقانــون الشــركات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لســنة 2015 بحلــول 30 يونيــو 2016 وفقــًا لألحــكام االنتقاليــة الــواردة فــي القانــون. 

يقــوم البنــك حاليــًا بتطبيــق كافــة التغيــرات المطلوبــة بموجــب قانــون الشــركات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لســنة 2015.

3-2  أسس القياس

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء بعــض األدوات الماليــة الُمصنفــة كمبالــغ ُمعــاد تقييمهــا أو 
قيــم عادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، كمــا هــو موضــح فــي السياســات المحاســبية أدنــاه. 

تستند التكلفة التـاريخية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل الموجودات أو البضائع أو الخـدمات.

3-3  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

ُتعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدرهــم اإلماراتــي )الدرهــم( وُتقــرب كافــة القيــم األخــرى إلــى أقــرب ألــف درهــم، باســتثناء مــا يتــم تحديــده علــى 
خــالف ذلــك.

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية.

4 - ملخص بأهم السياسات المحاسبية 

4 - 1  أسـاس التـوحيد

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك والمنشآت الخاضعة لسيـطرته. تتحقق السيطرة عندما يكون للبـنك:

السلطة على المنشأة المستثمر بها.  •

التعرض لـ / الحقوق في العوائد المتغيـرة، من ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها.   •

القدرة على ممارسة السلطة على المنشأة المستثمر بها للتأثير على قيمة عوائد المنشأة المستثمر بها.  •

يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم مــا إذا كان يســيطر علــى المنشــأة المســتثمر بهــا أم ال إذا مــا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك تغيـــرات 
علــى عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر السيـــطرة الثالثــة الموضحـــة أعــاله.

عندمــا تقــل حقــوق التصويــت الخاصــة بالبـــنك فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا عــن غالبيــة حقــوق التصويــت، تتحقــق الســيطرة للبنــك 
عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا قــدرة عمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــآت المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد. يأخــذ 
البـــنك بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للبنــك حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المســتثمر بهــا أم ال 

بشــكل يكفــي لمنحهــا السيـــطرة، ومــن بيــن تلــك الحقائــق والظــروف:

حجم حقوق التصويت التـي يحوزها البنك بالمقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت اآلخرين.  •

حقوق التصويت المحتملة للبنك وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى.  •

الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.   •

و غيـــرها مــن الحقائــق والظــروف األخــرى التـــي تشــير إلــى أن البنــك لــه، أو ليــس لــه، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة وقــت    •
ــن. ــت واالجتماعــات الســابقة للمساهميـ ــك أنمــاط التصوي الحاجــة التخــاذ القــرارات، بمــا فــي ذل

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



4 - 1  أسـاس التـوحيد )يتبع(

ــدأ توحيــد أي مــن الشــركات التابعــة عندمــا يحصــل البنــك علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، ويتوقــف ذلــك التوحيــد بفقــدان ســيطرة  يبـ
ــرادات ومصاريــف أي شــركة تابعــة مســتحوذ عليهــا أو مســتبعدة خــالل  البنــك علــى الشــركة التابعــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يتــم تضميــن إي
الســنة فــي بيــان الدخــل أو الخســارة الموحدمــن تاريــخ حصــول البنــك علــى الســيطرة وحتـــى تاريــخ توقــف البنــك عــن الســيطرة علــى الشــركة 

التـابعة.

تــوزع األربــاح أو الخســائر وأي مكــون للدخــل الشــامل اآلخــر علــى مالكــي الشــركة األم واألطــراف غيـــر المسيـــطرة. وُيعــزى مجمــوع الدخــل الشــامل 
اآلخــر إلــى مالكــي الشــركة األم وإلــى األطــراف غيـــر المسيـــطرة حتــى إن نتــج عــن ذلــك تســجيل عجــز فــي رصيــد األطــراف غيـــر المسيـــطرة.

ــات الماليــة للشــركات التابعــة بغيــة تماشــي سياســاتها الماليــة مــع السياســات المحاســبية  ــالت علــى البيان عنــد الضــرورة، يتــم إدخــال تعدي
للبنــك.

ــرادات والمصاريــف والتدفقــات النقديــة الداخليــة المرتبطــة بالمعامــالت المتبادلــة  ُتلغــى جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإلي
بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد توحيــد البيانــات الماليــة.

ــؤدي إلــى فقــدان البنــك للســيطرة علــى الشــركات التابعــة، يتــم  ــي ال ت ــرات فــي حصــص ملكيــة البنــك فــي الشــركات التابعــة، والتـ إن التغيـ
ــر المســيطرة لتعكــس  محاســبتها كمعامــالت ملكيــة. يتــم إجــراء تعديــل علــى القيــم الدفتريــة لحصــص البنــك وحصــص حقــوق األطــراف غيـ
التغيـــرات فــي حصصهــم فــي الشــركات التابعــة.  يتــم االعتـــراف مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة بالفــرق بيــن مبالــغ تعديــل حصــص حقــوق األطــراف 
ــة  ــوق الملكي ــي حق ــجل ف ــتالمه، وتس ــع اس ــتلم/ المتوق ــغ المس ــه، أو المبل ــب دفع ــوع/ الواج ــغ المدف ــة للمبل ــة العادل ــيطرة والقيم ــر المس غيـ

ــوزع علــى مالكــي الشــركة األم )»البنــك«(. مباشــرة وت

عندمــا يفقــد البنــك ســيطرته علــى إحــدى الشــركات التابعــة، يتــم االعتـــراف بالربــح أو الخســارة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد ويحتســب 
كالفــرق بيــن )1( إجمالــي القيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم والقيمــة العادلــة للحصــص المتبقيــة و )2( القيمــة الدفتريــة الســابقة للموجــودات 
)ومــن ضمنهــا الشــهرة(، ومطلوبــات الشــركة التابعــة وحصــص أي مــن األطــراف غيـــر المســيطرة. تحتســب كافــة المبالــغ المعتــرف بهــا مســبقًا 
فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر والتـــي يتــم محاســبة الشــركة التابعــة علــى أساســها كمــا لــو أن البنــك قــد اســتبعد الموجــودات والمطلوبــات 
ذات الصلــة بالمنشــأة بشــكل مباشــر )أي تــم إعــادة تصنيفهــا الــى أربــاح أو خســائر أو تحويلهــا إلــى فئــة أخــرى مــن فئــات حقــوق الملكيــة حســب 
ــة ألي إســتثمارات مســتبقاة  ــر القيمــة العادل ــة الســارية.(. تعتبـ ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــل المعايي ــه مــن قب ــا هــو محــدد / مســموح ب م
فــي شــركات تابعــة ســابقة بتاريــخ فقــدان الســيطرة مكافئــة للقيمــة العادلــة عنــد االعتـــراف المبدئــي لالحتســاب الالحــق وفقــًا للمعيــار الدولــي 

للتقاريــر الماليــة رقــم 9 أو، إن أمكــن التطبيــق، التكلفــة عنــد االعتـــراف المبدئــي لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.

4 - 2  النقد وما يعادله

يتكــون النقــد ومــا يعادلــه المبيــن فــي بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد مــن النقــد فــي الصنــدوق، وحســابات جاريــة، وأرصــدة أخــرى لــدى بنــوك 
مركزيــة، وشــهادات اإليــداع وأرصــدة لــدى بنــوك وودائــع بتاريــخ اســتحقاق أصلــي أقــل مــن ثالثــة أشــهر.

4 - 3  مستحق من البنوك

يتم إظهار المستحق من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها ومخصص االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

4 - 4  األدوات المالية

4 - 4 - 1  االعتراف المبدئي 

تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما تصبح طرفًا في البنود التعاقدية لألداة.

4 - 4 - 2  القياس المبدئي 

ــى حيــازة أو إصــدار  ــة. إن تكاليــف المعاملــة المنســوبة بصــورة مباشــرة إل ــات الماليــة بالقيمــة العادل يتــم مبدئيــًا قيــاس الموجــودات والمطلوب
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة تتــم إضافتهــا إلــى أو خصمهــا مــن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة، حيثمــا يكــون 
ــات  ــة أو المطلوب ــازة الموجــودات المالي ــى حي ــة المنســوبة بصــورة مباشــرة إل ــراف بتكاليــف المعامل ــي. يتــم االعت ــراف المبدئ ــد االعت مناســبًا، عن

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.
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4 - 4 - 3  الموجودات الماليـة

يتــم االعتـــراف وإلغــاء االعتـــراف بكافــة الطــرق االعتيـــادية لشــراء أو بيــع الموجــودات الماليــة علــى أســـاس تاريــخ المتـــاجرة. إن الطــرق االعتيـــادية 
للشــراء أو البيــع هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التـــي تتطلــب تســليم الموجــودات خــالل إطـــاٍر زمنـــي تحــدده االتفاقيــات واللوائــح 

ــوق. في السـ

ُتقــاس كافــة الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا الحقــًا فــي مجملهــا إمــا بالتكلفــة المطـــفأة أو بالقيمــة العادلــة، بـــناءًا علــى تصنيــف الموجــوات 
الماليــة.

تصنيف الموجودات المالية

بغــرض تصنيــف الموجــودات الماليــة تصنــف األداة كـــ«أداة ملكيــة« إذا كانــت غيـــر مشــتقة وكانت تطابــق تعريف »الملكيــة« لجهة اإلصدار، باســتثناء 
بعــض األدوات غيـــر المشــتقة المطروحــة للتــداول والتـــي تــم عرضهــا كأداة ملكيــة مــن قبــل الجهــة المصــدرة. وتصنــف باقــي الموجــودات الماليــة 

غيـــر المشــتقة كـ »أداوت دين«. 

يتــم الحقــًا قيــاس األرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة والمســتحق مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة والموجــودات التمويليــة وبنــود محــددة مــن الذمم 
المدينــة والموجــودات األخــرى التــي ينطبــق عليهــا الشــروط التاليــة بالتكلفــة المطفــأة ناقصــًا خســائر انخفــاض القيمــة واإليــرادات المؤجلــة،( إن 

وجــدت )باســتثناء تلــك الموجــودات المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. عنــد االعتــراف المبدئــي: 

أن تكون الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات  •
النقدية التعاقدية.  

أن ينتج عن البنود التعاقدية الخاصة باألداة، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي  •
وأرباح على المبلغ األصلي قيد السداد.  

يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى الحقًا بالقيمة العادلة.

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

إن طريقــة معــدل الربــح الفعلــي هــي طريقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة لــألدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة وتوزيــع 
اإليــرادات علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة. يتمثــل معــدل الربــح الفعلــي فــي المعــدل المســتخدم الحتســاب القيمــة الحاليــة للمقبوضــات النقديــة 
ــح الفعلــي  ــك كافــة الرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الرب المســتقبلية المقــدرة )بمــا فــي ذل
وتكاليــف المعامــالت واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( مــن خــالل العمــر االفتراضــي المقــدر لــألدوات االســتثمارية والتمويليــة أو، إن كان مناســبًا، عبــر 

فتــرة أقصــر للتوصــل إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف المبدئــي.

ــألدوات التمويليــة واالســتثمارية التــي يتــم  ــح الفعلــي ل ــاح أو الخســائر الموحــد علــى أســاس معــدل الرب ــان األرب ــرادات فــي بي ــراف باإلي يتــم االعت
ــأة. ــة المطف ــًا بالتكلف قياســها الحق

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ُتصنــف اإلســتثمارات فــي أدوات الملكيــة بأنهــا موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، إال إذا قامــت المجموعــة 
بتصنيــف اإلســتثمارات بأنــه غيـــر محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد االعتـــراف األولــي.

ــار ولكــن قامــت  ــق مــع المعي ــي تتطاب ــر التكلفــة المطفــأة الموضحــة أعــاله، أو التـ ــق مــع معايي ــي ال تتطاب ــة التـ يتــم قيــاس الموجــودات المالي
ــائر. ــاح والخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــراف األول، بالقيم ــد االعتـ ــائر عن ــاح والخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــة بتصنيفه المجموع

ــاح أو الخســائر عنــد االعتــراف المبدئــي إذا  ــمة العادلــة مــن خــالل األرب قــد يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة )بخــالف أدوات حقــوق الملكيــة( بالقيـ
كان هــذا التصنيــف يلغــي أو يقلــل بشــكل ملحــوظ التضــارب فــي القيــاس أو االعتــراف والــذي قــد ينشـــأ عــن قيـــاس الموجــودات أو المطلوبــات أو 

االعتــراف باألربــاح أو الخســائر عليهــا علــى أســس مختلفــة. 

يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة مــن التكلفــة المطفــأة إلــى القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســـائر عندمــا يتــم تغييــر نمــوذج األعمــال 
بحيــث ال يعــد ينطبــق عليهــا معاييــر القيــاس بالتكلفــة المطفـــأة. 

من غيـر المسموح أن يتم إعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند االعتـراف األولي.

ُتقــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة، ويتــم االعتـــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إعــادة 
القيــاس فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد )القيمــة العادلــة يتــم احتســابها كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 40(.

يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح علــى االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد 
عندمــا يثبــت حــق المجموعــة فــي اســتالم هــذه التوزيعــات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عنــد االعتـــراف المبدئــي، يمكــن للمجموعــة، أن تختـــار بشــكل ال يمكــن الرجــوع فيــه أن تصنــف أدوات حقــوق الملكيــة )علــى أســاس كل أداة علــى 
حــدة( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. وال يجــوز التصنيــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إذا كان االســتثمار 

بأداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.   

تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا.

تم شراؤها أساسًا لغرض بيعها في المستقبل القريب.  •

كانت عند االعتـراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجـموعة ولها نمط فعلي حديث للحصول على أرباح في    •
فترات      قصيرة.  

كانت أدوات مشتقة غيـر مصنفة وفّعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي.  •

ــة مضــاف إليهــا  ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر مبدئيــًا بالقيمــة العادل يتــم قيــاس اإلســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادل
تكاليــف المعاملــة. ويتــم قياســها الحقــًا بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتـــراف باألربــاح والخســائر الناشــئة عــن التغيـــر فــي القيمــة العادلــة تحــت بنــد 
الدخــل الشــامل اآلخــر وتضــاف إلــى احتياطــي القيمــة العادلــة لإلســتثمارات. عنــد اســتبعاد أصــل مالــي، فــإن تراكــم األربــاح أو الخســائر والتـــي تــم 
إضافتهــا مســبقًا إلــى احتياطــي القيمــة العادلــة لإلســتثمارات ال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد ولكــن يتــم إعــادة 

تصنيفهــا إلــى أربــاح مســتبقاة. 

ُتســجل توزيعــات األربــاح علــى هــذه االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد عندمــا ينشــأ حــق المجموعــة فــي 
اســتالم هــذه التوزيعــات، إال إذا كانــت هــذه التوزيعــات تمثــل بشــكل واضــح اســترداد لجــزء مــن تكاليــف االســتثمار.

4 - 5  تعريف القيمة العادلة

ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن معاملــة منظمــة بيــن 
المتشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس، بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه بطريقــة مباشــرة أو كان مقــدرًا باســتخدام 
أســلوب تقييــم آخــر. وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات، تأخــد المجموعــة بعيــن االعتبــار تلــك العوامــل عنــد تســعير 
األصــل أو المطلــوب فــي تاريــخ القيــاس. تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى ذلــك 
األســاس، باســتثناء القياســات التـــي تتشــابه مــع القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت قيمــة عادلــة، مثــل القيمــة المســتخدمة فــي المعيار المحاســبي 

الدولــي رقــم 36.

ُتقيـــد جميــع األدوات الماليــة مبدئيــًا بقيمتهــا العادلــة. إن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة، عنــد االعتـــراف المبدئــي، تتمثــل عــادًة بســعر المعاملــة 
وهــي القيمــة العادلــة للثمــن المســدد أو المســتلم.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع شروط عادية والتـي يتم المتاجرة بها في أسواق نشطة ذات سيولة يتم     •
تحديدهــا بالرجوع إلى أســعار الســوق المدرجة.  

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى )فيما عدا األدوات المالية المشتقة( يتم تحديدها بناًء على نماذج األسعار    •
المقبولة بشكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية المنظورة واألسعار     

المقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة.  

يتم إحتساب القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بناًء على األسعار المدرجة. وفي حالة عدم وجود هذه األسعار يتم إستعمال    •
التدفق النقدي المخصوم باإلستناد إلى منحنى العائد المتعلق بها وذلك على فترة األداة المالية دون الخيار ونماذج تسعير الخيار    

ــة. ــة اإلختياري ــألوراق المالي        ل
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4 - 6  إستثمارات عقارية

يتــم االحتفــاظ باإلســتثمارات العقاريــة للحصــول علــى إيــرادات إيجــار و/أو زيــادة فــي قيمتهــا. تشــمل اإلســتثمارات العقاريــة تكلفــة الشــراء األولــي، 
تطويــرات محولــة مــن عقــارات قيــد التطويــر، تكلفــة التطويــرات الالحقــة والتعديــالت علــى القيمــة العادلــة. تــدرج اإلســتثمارات العقاريــة بنــاًء علــى 
تقييــم علــى القيمــة العادلــة لتلــك اإلســتثمارات كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر. تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الثمــن الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أحــد 
الموجــودات أو دفعــه أصــل مــا ضمــن معاملــة منظمــة بيــن أطــراف متشــاركة بالســوق فــي تاريــخ القيــاس بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الثمــن 
يمكــن رصــده رصــدًا مباشــرًا أو تقديــره باســتخدام أي مــن تقنيــات التقييــم األخــرى. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بشــكل دوري مــن قبــل مقّيميــن 
ــاح أو  ــة للعقــارات اإلســتثمارية فــي بيــان االرب ــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغييــرات فــي القيمــة العادل مهنييــن مســتقلين. يتــم تســجيل األرب

الخســائر الموحــد فــي الفتــرة التـــي يحــدث فيهــا التغييــر.

يتــم إيقــاف االعتــراف باإلســتثمارات العقاريــة عنــد اســتبعادها أو انتهــاء اســتخدامها بشــكل نهائــي وال يكــون مــن المتوقــع الحصــول علــى منافــع 
اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن صافــي المتحصــالت مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للموجــودات ضمــن بيــان 

األربــاح أو الخســائر الموحــد فــي الفتــرة التــي تــم إيقــاف االعتــراف بهــا.

يتــم إجــراء تحويــالت مــن/ إلــى العقــارات االســتثمارية وذلــك فقــط عندمــا يطــرأ هنــاك تغييــر فــي االســتخدام. عنــد التحويــل مــن عقــار اســتثماري 
ــر  ــه تغيي ــم في ــذي ت ــخ ال ــي التاري ــة ف ــة العادل ــي القيم ــق ه ــاب الالح ــة لالحتس ــة المفترض ــون التكلف ــك، تك ــل المال ــن قب ــغول م ــار مش ــى عق إل
االســتخدام. بينمــا فــي حــال التحويــل مــن العقــار المشــغول مــن قبــل المالــك إلــى عقــار اســتثماري، تقــوم المجموعــة باحتســاب هــذا العقــار وفــق 

لسياســة الممتلــكات واآلالت والمعــدات حتــى التاريــخ الــذي تــم فيــه تغييــر االســتخدام.

4 - 7  ممتلكات ومعدات

يتم اظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا اإلستهالك المتـراكم ومخصص إنخفاض القيمة. تتضمن التكلفة
التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرًة بامتالك األصل.

ُيحتسب االستهالك لتنزيل تكلفة أو تقييم الممتلكات والمعدات على أعمارها اإلنتاجية المقّدرة، على أساس طريقة القسط
الثابت كما يلي:

ُدرج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو يتــم قيدهــا كأصــل منفصــل، حســب االقتضــاء، فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل تدفــق 
ــان  ــه. وُيحمــل بي ــًا ب ــة المســتقبلية المرتبطــة بالبنــد علــى المجموعــة ويكــون باإلمــكان قيــاس تكلفــة البنــد قياســًا موثوق المنافــع االقتصادي

الدخــل الشــامل الموحــد بتكاليــف اإلصالحــات والصيانــة األخــرى عنــد تكبدهــا.

ُيحتســب الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد أو شــطب أي مــن الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس الفــرق مــا بيــن عائــدات البيــع والقيمــة 
المدرجــة بهــا كمــا فــي ذلــك التاريــخ ويتــم تســجيل الربــح أو الخســارة الناتجــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.

ُتقــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التطويــر بســعر التكلفــة، ناقصــًا أي خســارة متراكمــة فــي انخفــاض القيمــة. وتشــمل تكلفــة الرســوم المهنيــة، 
وبالنســبة للموجــودات المؤهلــة، يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض وفقــا للسياســة المحاســبية للمجموعــة. يبــدأ إســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا 

تكــون الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا.

السنوات

20 - 40مباني

2 – 6أثاث ومعدات مكتبية

3- 4التركيبات، والقواطع والديكورات 

5 - 10التحسينات على العقارات المستأجرة

3السيارات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



4 - 8  موجودات غيـر ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة

تدرج الموجودات غيـر الملموسة بالقيمة العادلة بتاريخ اإلقتناء خالل عمليات إندماج األعمال بشكل منفصل عن الشهرة
)التـي تعتبر تكلفتها(. 

ــي تــم امتالكهــا مــن خــالل اندمــاج األعمــال بالتكلفــة مطروحــًا منهــا  ــر الملموســة والتـ الحقــَا للقيــاس المبدئــي، يتــم تســجيل الموجــودات غيـ
ــراف باإلطفــاء علــى فتــرة أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــّدرة وفقــًا لطريقــة القســط  اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. يتــم االعتـ
الثابــت. يتــم مراجعــة فتــرة العمــر اإلنتاجــي المقــّدر وطريقــة اإلطفــاء فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم إحتســابها بتعديــل فتــرة اإلطفــاء أو طريقتــه 

كمــا هــو مناســب ويتــم معالجتهــا كتغييــر فــي التقديــرات الحســابية والتــي يتــم محاســبتها مســتقبليًا.

ُيحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غيـر الملموسة على أعمارها اإلنتاجية المقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت كما يلي:

4 - 9  انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغيـر الملموسة

تجــري المجموعــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر مراجعــة علــى القيــم المدرجــة لموجوداتهــا الملموســة وغيـــر الملموســة وذلــك لتحديــد إن كان هنالــك 
مــا يشــير إلــى أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت إلــى خســائر انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مــا يشــير إلــى ذلــك يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد 
ــر القيمــة القابلــة لإلســترداد ألصــل محــدد، تقــوم  ــد خســائر إنخفــاض القيمــة، إن وجــدت. فــي حــال عــدم التمكــن مــن تقدي لألصــل وذلــك لتحدي

المجـــموعة بتقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التـــي يعــود إليهــا األصــل نفســه. 

إن القيمــة القابلــة لإلســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــًا تكلفــة البيــع أو القيمــة الناتـــجة عــن اإلســتخدام، أيهمــا أعلــى. عنــد تقديــر قيمــة 
األصــل الناتجــة عــن االستـــخدام، فــان التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل يتــم خصمهــا لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام ســعر خصــم مــا 

قبــل الضريبــة يعكــس تقديــرات الســوق للقيمــة الزمنـــية للنقــد والمخاطــر المرتبطــة بذلــك األصــل.

فــي حــال تــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد ألصــل )أو لوحــدة منتجــة للنقــد( بمــا يقــل عــن القيمــة المدرجــة، يتــم تخفيــض القيمــة المدرجــة 
لألصــل )الوحــدة المنتجــة للنقــد( إلــى القيمــة القابلــة لإلســترداد. يتــم االعتـــراف بخســائر االنخفــاض مباشــرًة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد، 

إال إذا كان األصــل معــاد تقييمــه فيتــم عندهــا تســجيل خســائر االنخفــاض كتنزيــل مــن مخصــص إعــادة التقييــم.

فــي حالــة اســترجاع خســائر انخفــاض القيمــة تتــم زيــادة القيمــة المدرجــة لألصــل )الوحــدة المنتجــة للنقــد( إلــى القيمــة المعدلــة القابلــة لإلســترداد، 
بحيــث ال تزيــد القيمــة المدرجــة المعدلــة عــن القيمــة المدرجــة لألصــل )الوحــدة المنتجــة للنقــد( فيمــا لــو لــم يتــم احتســاب خســائر انخفــاض القيمــة 
فــي الســنوات الســابقة. يتــم تســجيل اســترجاع خســائر إنخفــاض القيمــة مباشــرًة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد إال إذا كان األصــل قــد تــم 

تســجيله بالقيمــة المعــاد تقييمهــا وفــي هــذه الحالــة يتــم تســجيل اســترجاع خســائر انخفــاض القيمــة كزيــادة فــي مخصــص إعــادة التقييــم.
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فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة إلنخفــاض القيمــة. يتــم خفــض قيمــة الموجــودات الماليــة 
عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي بأنــه نتيجــَة لحــدث أو عــدة أحــداث كانــت قــد حدثــت بعــد االعتـــراف المبدئــي لألصــل المالــي تكــون قــد أثــرت 

علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لإلســتثمار. 

السنوات

غيـر محددةرخصة بنكية

10 التأسيس القانوني للشركات في لبنان

10 قاعدة العمالء

10 شبكة الفروع
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قد يتضمن الدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة ما يلي:

صعوبة مالية كبيرة للُمصدر أو الطرف المقابل. 	•

اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو التأخر في سداد مدفوعات الفائدة أو المدفوعات الرئيسية. 	•

أن يصبح من المحتمل أن يكون المقتـرض سوف ُيقدم على اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية. 	•

اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية. 	•

قيمــة االنخفــاض فــي القيمــة هــو الفــرق بيــن قيمــة الموجــودات الماليــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة التـــي 
تعكــس الضمانــات، مخصومــة بنســبة الفائــدة الفعليــة األصليــة.

ــروض  ــتثناء الق ــة، باس ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــدار خس ــرًة بمق ــأة مباش ــة المطف ــة بالتكلف ــودات المالي ــة للموج ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي يت
والســلف حيــث يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة باســتخدام حســاب المخصــص. وفــي حــال كان تحصيــل الدفعــات المقّدمــة المدينــة أمــرًا مشــكوكًا 
فيــه، فيتــم شــطب هــذه الذمــم مقابــل حســاب المخصــص. ويتــم إضافــة المبالــغ المســتردة عــن ذمــم تــم شــطبها فــي وقــت ســابق إلــى حســاب 

المخصــص. ويتــم االعتـــراف بالتغيـــرات علــى القيمــة الدفتريــة لحســاب المخصــص فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 

إذا، فــي فتــرة الحقــة، انخفــض مبلــغ خســارة االنخفــاض فــي القيمــة، وكان مــن الممكــن أن يكــون االنخفــاض ذو صلــة بشــكل موضوعــي بحــدث 
وقــع بعــد االعتـــراف باالنخفــاض فــي القيمــة، يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي الســابق وذلــك مــن خــالل بيــان األربــاح 
أو الخســائر الموحــد إلــى حــد أن تكــون القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ عكــس االنخفــاض فــي القيمــة ال تتجــاوز التكلفــة المطفــأة 

فــي حالــة عــدم االعتـــراف باالنخفــاض فــي القيمــة.

تقوم المجموعة بتقييم إنخفاض قيمة القروض والسلف بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:

القروض المقّيمة فرديًا

تتمثــل القــروض المقّيمــة إفراديــًا بشــكل رئيســي مــن قــروض الشــركات والقــروض التجاريــة والتـــي يتــم تقييمهــا إفراديــًا لمعرفــة إن كان هنالــك 
أي دليــل موضوعــي يؤشــر إلــى انخفــاض دائــم فــي قيمــة القــرض. تصّنــف القــروض كمنخفضــة القيمــة حالمــا يوجــد شــك فــي قــدرة المقتـــرض 
علــى الوفــاء بالتزامــات الدفعــات المســتحقة للمجموعــة وفقــًا للشــروط األصليـــة الــواردة بالعقــد. ينشــأ الشــك فــي قــدرة المقتـــرض علــى الوفــاء 

بالدفعــات الملتزمــة عامــًة عندمــا:

ال يتم سداد القيمة االسمية والفائدة كما في شروط العقد.  )1

عنــد وجــود تدهــور مهــم فــي الوضــع المالــي للمقتــرض ومــن غيـــر المحتمــل أن تكــون المبالــغ المتوقــع تحصيلهــا مــن تســييل الضمانــات   )2
ــة للقــرض. ــة القيمــة الدفتري ــة لتغطي ــة، إن وجــدت، كافي المرهون

يتــم تقييــم القــروض المنخفضــة القيمــة علــى أســاس القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ويتــم خصمهــا علــى أســاس 
ــورة  ــى القيمــة الســوقية المنظ ــاًء عل ــي مناســب، بن ــل عمل ــة كبدي ــم القــروض المنخفضــة القيم ــم تقيي ــدة الفعــال للقــرض أو يت ــدل الفائ مع

ــات.  ــة للضمــان المرتبــط بالقــرض، إذا كان القــرض يخضــع لضمان للقــرض أو القيمــة العادل

يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض وقيمته المنخفضة الحالية.

القروض المقّيمة كمجموعة 

تشمل خسائر انخفاض القيمة للقروض المقّيمة كمجموعة من المخصصات المحتسبة على:

القروض العاملة أ( 

قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفراديًا. ب( 

السنوات

غيـر محددةرخصة بنكية

10 التأسيس القانوني للشركات في لبنان

10 قاعدة العمالء

10 شبكة الفروع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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القروض العاملة

ُتصّنــف القــروض المقّيمــة إفراديــًا والتـــي لــم ينتــج عــن تقييمهــا دليــل بوجــود خســارة كمجموعــة القــروض العاملــة بخصائــص إئتمــان مشــتركة 
بنــاًء علــى القطــاع الصناعــي أو المنتــج أو تصنيــف القــرض. تغطــي خســائر إنخفــاض القيمــة الخســائر التـــي قــد تنتــج عنهــا، بنهايــة فتــرة التقريــر، 
قــروض فرديــة عاملــة لــم يتــم تحديدهــا كذلــك إال فــي وقــت الحــق فــي المســتقبل. يتــم تقديــر خســائر إنخفــاض القيمــة بواســطة إدارة المجموعــة 

لــكل مجموعــة مــن القــروض بنــاًء علــى الخبــرة التاريخيــة الســابقة والخســائر المتأصلــة والتـــي تتأثــر بالبيئــة اإلقتصاديــة واإلئتمانيــة الســائدة.

قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفراديًا

يتــم إحتســاب مخصــص انخفــاض القيمــة لقــروض األفــراد بتطبيــق منهــج معادلــي يحمــل معــدالت خســارة متزايــدة تتوافــق مــع تواريــخ التأخــر فــي 
ســداد الدفعــات المســتحقة.

القروض المعاد التفاوض حولها

إن قــروض األفــراد الخاضعــة لمراجعــة انخفــاض القيمــة كمجموعــة والتـــي قــد تــم إعــادة التفــاوض حولهــا، ال تعتبــر متأخــرة الســداد ونتيجــًة لذلــك 
ــزام  ــدم إلت ــدة وع ــات الجدي ــب اإلتفاقي ــة بموج ــات المطلوب ــن الدفع ــى م ــد األدن ــتالم الح ــم إس ــم يت ــا ل ــط عندم ــا فق ــاض فيه ــود انخف ــر وج يعتب

المقتـــرض بالشــروط واألحــكام المعدلــة.

تظــل القــروض الخاضعــة لتقييــم انخفــاض القيمــة إفراديــًا والتـــي تــم إعــادة التفــاوض حــول شــروطها خاضعــة لمراجعــة مســتمرة لتحديــد إذا مــا 
بقيــت منخفضــة القيمــة أو معتبـــرة متأخــرة الســداد بنــاًء علــى قيــام المقتـــرض باإللتــزام بالشــروط واألحــكام المعدلــة وتســديد الحــد األدنــى مــن 

الدفعــات المطلوبــة ليتــم تحويــل القــروض إلــى مجموعــة القــروض العاملــة.

إن القــروض الخاضعــة لتقييــم إنخفــاض القيمــة كمجموعــة والقــروض اإلفراديــة الهامــة والتـــي تــم إعــادة التفــاوض حــول شــروطها ال تعتبــر متأخــرة 
الســداد ولكنهــا تعتبــر قــروض جديــدة. وفــي الســنوات الالحقــة يتــم إعتبــار األصــل متأخــر الســداد واإلفصــاح عنــه كذلــك إذا تــم إعــادة التفــاوض 

عليــه الحقــًا.
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ال تلغــي المجموعــة االعتـــراف بــأي أصــل مالــي إال عنــد انتهــاء الحــق المتعاقــد عليــه المتعلــق باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي؛ أو 
عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل األصــل المالــي وجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل بصــورة جوهريــة إلــى منشــأة أخــرى. إذا لــم تقــم المجموعــة 
ــة  ــوم المجموع ــه، تق ــة ملكيت ــل المحول ــى األص ــيطرة عل ــتمرت بالس ــة واس ــورة جوهري ــا بص ــة أو تحويله ــا الملكي ــر ومزاي ــة مخاط ــل كاف بتحوي
باالعتـــراف بالحصــة المحتـــفظ بهــا مــن األصــل المالــي والمطلوبــات المصاحبــة عــن المبـــالغ التـــي قــد تدفعهــا. إذا احتفظــت المجموعــة بصــورة 
جوهريــة بكافــة مخاطــر ومزايــا األصــل المالــي المحولــة ملكيتــه، فتســتمر المجموعــة فــي االعتـــراف باألصــل المالــي واالعتـــراف كذلــك باالقتــراض 

المضمــون لصافــي المبالــغ المحّصلــة. 

عنــد إلغــاء االعتـــراف بالموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم االعتـــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والمقابــل المســتلم أو 
المســتحق فــي بيــان االربــاح أو الخســائر الموحــد.

ــح أو الخســارة المتراكمــة ســابقا فــي  ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، ال يعــاد تصنيــف الرب ــراف بالموجــودات بالقيمــة العادل عنــد إلغــاء االعتـ
ــتبقاة. ــاح المس ــى األرب ــه إل ــاد تصنيف ــل ُيع ــتثمار، ب ــة لالس ــة العادل ــي القيم احتياط
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ــدى  ــك فقــط عندمــا يكــون ل ــي الموحــد، وذل ــان المركــز المال ــات الماليــة ويتــم بيــان صافــي المبلــغ فــي بي تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوب
المجموعــة حــق قانونــي ملــزم بمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا ويكــون لديهــا نيــة للتســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تحصيــل الموجــودات 

وتســوية المطلوبــات بصــورة متزامنــة.

ــاح  ــق باألرب ــا يتعل ــك، أو فيم ــة ذل ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــز معايي ــا تجي ــغ عندم ــي المبل ــاس صاف ــى أس ــات عل ــرادات والمصروف ــرض اإلي ــم ع يت
ــة. ــي المجموع ــداول ف ــاط الت ــل نش ــة مث ــالت المماثل ــن المعام ــة م ــن مجموع ــة ع ــائر الناتج والخس

تعتبــر المجموعــة طرفــًا فــي عــدد مــن الترتيبــات، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات التســوية الرئيســية، والتــي تمنحهــا الحــق فــي مقاصــة الموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة ولكــن عندمــا ال يكــون لديهــا النيــة لتســوية المبالــغ علــى أســاس صافــي المبلــغ أو بصــورة متزامنــة وبالتالــي يتــم عــرض 

الموجــودات والمطلوبــات المعنيــة علــى أســاس إجمالــي المبلــغ.
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فــي بعــض األحيــان، تــؤول ملكيــة عقــارات وضمانــات أخــرى للمجموعــة كتســوية لبعــض القــروض والســلف. تــدرج هــذه العقــارات والضمانــات علــى 
أســاس صافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل للقــروض والســلف أو القيمــة العادلــة لتلــك الموجــودات عنــد تاريــخ الحصــول عليهــا، أيهمــا أقــل. يتــم 
إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن االســتبعاد وكذلــك الخســائر غيـــر المحققــة الناتجــة عــن إعــادة تقييمهــا ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.

4 - 14  األدوات المالية المشتقة

إن األدوات الماليــة المشــتقة هــي أدوات ماليــة تتغيـــر قيمتهــا تبعــًا إلعتبــارات متغيـــرة والتــي ال تتطلــب اســتثمارًا مبدئيــًا أو اســتثمارًا صغيرًا ويتم 
ســدادها فــي تاريــخ مســتقبلي.

ــرم المجموعــة معامــالت متنوعــة ألدوات ماليــة مشــتقة إلدارة التعرضــات المتعلقــة بمخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة وتتضمــن عقــود عملــة  تبـ
أجنبيــة آجلــة ومقايضــات أســعار عملــة. 

يتــم إدراج المشــتقات الماليــة مبدئيــًا بالتكلفــة التـــي تمثــل القيمــة العادلــة بتاريــخ العقــد ويتــم الحقــا إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة. تــدرج 
جميــع المشــتقات التـــي تحمــل قيــم عادلــة موجبــة ضمــن الموجــودات بينمــا تــدرج المشــتقات التـــي تحمــل قيــم عادلــة ســالبة ضمــن المطلوبــات.

يتــم الحصــول عــادًة علــى القيــم العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة ونمــاذج خصــم التدفقــات النقديــة ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا 
حســب مــا هــو مناســب. 

ألغــراض محاســبة التحــوط، تصنــف المجموعــة معامــالت التحــوط إلــى فئتيــن: )أ( معامــالت تحــوط القيمــة العادلــة والــذي يوفــر تحــوط لتعرضــات 
التغيـــرات فــي القيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات مثبتــة ومعتــرف بهــا، )ب( معامــالت تحــوط التدفقــات النقديــة والــذي يوفــر تحــوط لتعرضــات 
تغيـــرات التدفقــات النقديــة المرتبطــة ســواء بمخاطــر معينــة متعلقــة بموجــودات أو مطلوبــات معتــرف بهــا أو بمعاملــة متوقعــة ســتؤثر علــى 

صافــي الدخــل المســتقبلي المصــرح بــه.

إن شــروط محاســبة التحــوط تتطلــب أن يكــون متوقعــًا أن يكــون التحــوط فّعــال بصــورة عاليــة، أي أن التغيـــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات 
النقديــة مــن األداة المتحــوط بهــا تقــوم بفعاليــة بمقابلــة التغيـــرات فــي البنــد المتحــوط لــه وأن يكــون قياســها موثــوق. عنــد بــدأ التحــوط، يتــم 
تثبيــت غــرض إدارة الخطــر وإســتراتيجيته وتحديــد األداة المســتعملة والبنــد المتحــوط لــه وطبيعــة المخاطــر المتحــوط لهــا وكيفيــة قيــام 

المجموعــة بتقييــم فعاليــة عالقــة التحــوط. ويتــم الحقــًا تقييــم التحــوط والتأكــد بأنــه تحــوط فّعــال بصــورة مســتمرة.

تحوطات القيمة العادلة

إذا كانــت عالقــة التحــوط قــد حــددت كتحــوط للقيمــة العادلــة، يتــم تعديــل البنــد المتحــوط لــه للتغيـــرات فــي القيمــة العادلــة المتعلقــة بالمخاطر 
المتحــوط لهــا. إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن إعــادة قيــاس كٍل مــن األداة المشــتقة والبنــد المتحــوط لــه يتــم االعتـــراف بهــا فــي بيــان الدخــل 
أوالخســارة الموحــد. إن تعديــالت القيمــة العادلــة المتعلقــة بــاألداة المشــتقة يتــم تحميلهــا إلــى نفــس الفئــة المتعلقــة للبنــد المتحــوط لــه فــي 
بيــان الدخــل أو الخســارة الموحــد. إن أيــة عــدم فعاليــة ســيتم أيضــًا تحميلهــا إلــى نفــس الفئــة المتعلقــة للبنــد المتحــوط لــه فــي بيــان الدخــل 
أوالخســارة الموحــد. إذا إنتهــت صالحيــة األداة المشــتقة، أو تــم بيعهــا أو إنهائهــا أو إســتخدامها أو عندمــا ال تقابــل متطلبــات محاســبة تحوطــات 
القيمــة العادلــة أو تــم إلغــاء تحديدهــا يتــم وقــف إســتخدام محاســبة التحــوط. يتــم إطفـــاء أيــة تعديــالت حتــى هــذه النقطــة، لبنــد متحــوط لــه 
والتـــي يتــم بموجبهــا إســتعمال طريقــة الفائــدة الفّعالــة فــي بيــان الدخــل أوالخســارة الموحــد كجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعــال المعــاد احتســابه 

علــى مــدار الفتــرة حتــى انتهــاء صالحيتهــا.

تحوطات التدفقات النقدية

ــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات المشــتقة التـــي تــم تحديدهــا وتأهيلهــا كتحوطــات للتدفقــات النقديــة  ــراف بالجــزء الفّعــال للتغيـ يتــم االعتـ
ــر الفّعــال فــي بيــان  ــراف مباشــرًة بأيــة أربــاح وخســائر للجــزء غيـ ضمــن إحتياطــي تحوطــات التدفقــات النقديــة فــي حقــوق الملكيــة. ويتــم االعتـ
األربــاح أو الخســائر الدخــل الموحــد كإيــرادات/ خســائر تجاريــة. إن المبالــغ المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة يتــم تحويلهــا إلــى بيــان الدخــل األربــاح أو 
الخســائر الموحــد فــي الفتــرات التـــي يؤثــر فيهــا البنــد المتحــوط لــه علــى الربــح أو الخســارة، ولكــن عندمــا ينتــج عــن المعاملــة المقــّدرة المتحــوط 
لهــا االعتـــراف بأصــل أو مطلــوب غيـــر مالــي، فيتــم تحويــل األربــاح أو الخســائر المتراكمــة والتـــي تــم تأجيلهــا ســابقًا فــي حقــوق الملكية مــن حقوق 
الملكيــة وإدراجهــا ضمــن القيــاس المبدئــي لتكلفــة األصــل أو المطلــوب. إذا إنتهــت صالحيــة األداة المشــتقة أو تــم بيعهــا أو إنهائهــا أو عندمــا 
ال تقابــل متطلبــات محاســبة التحــوط، فيتــم إبقــاء األربــاح والخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة 
حتــى يتــم االعتـــراف بالمعاملــة المقــّدرة وذلــك فــي حــاالت كونهــا أصــل غيـــر مالــي أو مطلــوب غيـــر مالــي أو حتــى تؤثــر المعاملــة المقــّدرة علــى 
بيــان الدخــل أوالخســارة الموحــد. إذا كان متوقعــًا أن ال تتــم المعاملــة المقــّدرة فيتــم تحويــل األربــاح والخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل 

الشــامل اآلخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد مباشــرَة وتصنــف كإيــرادات/ خســائر تجاريــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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األدوات المشتقة التـي ال تتأهل لمحاسبة التحوط

يتــم االعتـــراف بكافــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيـــرات فــي القيمــة العادلــة لألدوات المشــتقة غيـــر المؤهلــة لمحاســبة التحوط مباشــرًة في 
بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد كإيــرادات/ خســائر تجاريــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيـــرات فــي القيــم العادلــة 
للمشــتقات التـــي يتــم إدارتهــا باإلشــتراك مــع أدوات ماليــة محــددة فــي القيمــة العادلــة يتــم ضمهــا ضمــن صافــي دخــل األدوات الماليــة المحــددة 

بالقيمــة العادلــة ضمــن اإليــرادات / والخســائر األخــرى غيـــر الخاضعــة للفائــدة.

إن المشــتقات المدمجــة فــي أدوات ماليــة أخــرى أو فــي عقــود مضيفــة غيـــر ماليــة يتــم معالجتهــا كمشــتقات منفصلــة عندمــا تكــون مخاطرهــا 
وصفاتهــا غيـــر ذي صلــة وثيقــة بمخاطــر وصفــات العقــد المضيــف وحيــث ال يتــم إدراج العقــد المضيــف بالقيمــة العادلــة وإدراج األرباح والخســائر غيـــر 

المحققــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.
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ــة أخــرى«. تقــوم  ــات مالي ــاح أو الخســائر« أو »كمطلوب ــة مــن خــالل األرب ــة »بالقيمــة العادل ــات مالي ــة إمــا كمطلوب ــات المالي يتــم تصنيــف المطلوب
المجموعــة باالعتــراف مبدئيــا بالمطلوبــات الماليــة مثــل الودائــع وســندات الديــن المصــدرة فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه. ويتــم مبدئيــا االعتــراف 
بكافــة المطلوبــات الماليــة االخــرى )بمــا فــي ذلــك المطلوبــات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر( فــي التاريــخ الــذي تصبــح 

فيــه المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة الخاصــة بــاألداة.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عندمــا يتــم االحتفــاظ بااللتــزام المالــي لغــرض المتاجــرة أو يتــم 
 تصنيفــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ويتــم قياســه بالقيمــة العادلــة. يتــم التحديــد عنــد االعتــراف المبدئــي وال يتــم 

إعادة التقييم.

ــر،  ــداد التقاري ــرة يتــم عنهــا إع ــة كل فت ــة بنهاي ــاح أو الخســائر بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل األرب ــة بالقيمــة العادل ــات المالي ــاس المطلوب ــم قي يت
مــع االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إعــادة القيــاس ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. فيمــا يتعلــق بالتغيــرات األخــرى فــي القيمــة 
العادلــة المنســوبة إلــى مخاطــر االئتمــان، يتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى. لــن يتــم الحقــًا تحويــل المبالــغ المبينــة فــي اإليــرادات 
الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو الخســائر. إال أن البنــك قــد يقــوم بتحويــل األربــاح أو الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة. يتــم تحديــد القيمــة 

العادلــة وفقــًا لألســلوب المبيــن فــي اإليضــاح 40.

ــإدارة وتقييــم  ــاح أو الخســائر حيــث أن البنــك ســوف يقــوم ب ــة مــن خــالل األرب قــرر البنــك تصنيــف الســندات المصــدرة علــى أنهــا بالقيمــة العادل
األداء الخــاص بالســندات المصــدرة حنبــًا إلــى جنــب مــع مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة وفقــًا لطريقــة يتــم مــن خاللهــا قيــاس هــذه المجموعــة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ممــا يترتــب عليهــا مزيــد مــن المعلومــات المالئمــة.

مطلوبات مالية أخرى

ــد علــى  ــف الفوائ ــراف بمصاري ــة، ويتــم االعتـ ــدة الفعال ــات الماليــة األخــرى الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة الفائ يتــم قيــاس المطلوب
أســاس العائــد الفعــال. كمــا يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى بمــا فيهــا القــروض، مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة. 

إن طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتوزيــع مصاريــف الفوائــد علــى الفتــرة المعنيــة. إن معــدل 
الفائــدة الفعــال هــو المعــدل الــذي يســتخدم وبشــكل محــدد لخصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة فــي إطــار العمــر الزمنـــي المتوقــع 

للمطلــوب المالــي أو، إن كان مناســبًا، عبــر فتــرة أقصــر.

إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإيقاف اإلعتراف بالموجودات المالية عندما، وفقط عندما، تتم تسوية التزامات المجموعة أو يتم إلغاؤها أو إنتهاؤها.

4 - 16  ودائع العمالء وقرض مشترك

يتــم قيــاس ودائــع العمــالء والقــرض المشــترك مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة والتـــي هــي عــادًة المبالــغ المســتلمة بعــد تنزيــل تكاليــف المعاملــة 
ــة. ــدة الفعال المباشــرة المتكبــدة ويتــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائ
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4 - 17  اندماج األعمال

يتــم تســجيل اإلســتحواذ علــى شــركات تابعــة وأعمــال بإســتخدام طريقــة الشــراء المحاســبي. يتــم قيــاس تكلفــة الشــراء بإجمالــي القيــم العادلــة 
كمــا فــي تاريــخ مبادلــة الموجــودات الممنوحــة والمطلوبــات المتكبــدة أو المتحملــة وأدوات حقــوق الملكيــة الصــادرة مــن قبــل المجموعــة مقابــل 
ــات  ــى التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بإندمــاج األعمــال. إن األصــول المحــددة والمطلوب الســيطرة علــى الشــركة المســتحوذ عليهــا، باإلضافــة إل
المتحملــة واإللتزامــات المحتملــة والتـــي تتوافــق مــع شــروط االعتـــراف المنصــوص عليهــا ضمــن المعيــار الدولــي  للتقاريــر الماليــة رقــم 3 إندمــاج 
األعمــال يتــم االعتـــراف بهــا بقيمتهــا العادلــة بتاريــخ الشــراء باســتثناء الموجــودات غيـــر المتداولــة )أو مجموعات لإلســتبعاد( المصنفــة كموجودات 
متاحــة للبيــع وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5 موجــودات غيـــر متداولــة متاحــة للبيــع وعمليــات متوقفــة والتـــي يتــم االعتـــراف بهــا 

وقياســها بالقيمــة العادلــة ناقــص تكلفــة البيــع.

ــادة التكلفــة الندمــاج األعمــال عــن حصــة  ــي تمثــل زي إن الشــهرة الناتجــة عــن الشــراء يتــم تســجيلها كأصــل وقياســها مبدئيــًا بالتكلفــة والتـ
المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات المحــددة المشــتراة والمطلوبــات والمطلوبــات الطارئـــة والتـــي تــم تســجيلها. وإذا كانت حصة 
المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات المحــددة والمطلوبــات والمطلوبــات الطارئـــة للمنشــأة المشــتراة عنــد إعــادة قياســها تزيــد 

عــن تكلفــة اندمــاج األعمــال فيتــم االعتـــراف بالزيــادة مباشــرًة فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد.

ــر المســيطرة فــي صافــي  ــر المســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة يتــم مبدئيــًا قياســها بمعــدل حصــة األطــراف غيـ إن حصــة حقــوق الملكيــة غيـ
ــجلة. ــة المس ــات الطارئ ــات والمطلوب ــودات والمطلوب ــة للموج ــة العادل القيم

4 - 18  الشهرة التجارية

يتــم تســجيل الشــهرة مبدئيــًا كأصــل علــى أســاس التكلفــة، ومــن ثــم يتــم قياســها علــى أســاس التكلفــة ناقصــًا أيــة خســائر انخفــاض فــي 
القيمــة متراكمــة.

ألغــراض إختبــار انخفــاض القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة علــى كل الوحــدات المنتجــة للنقــد فــي المجموعــة والتـــي يتوقــع إســتفادتها مــن عمليــة 
االندمـــاج. يتــم إجــراء إختبــار ســنوي النخفــاض القيمــة للوحــدات المنتجــة للنقــد والتـــي تــم توزيــع الشــهرة عليهــا أو علــى فترات أكثــر تقاربــًا إذا وجد 
مــا يشــير إلــى انخفــاض قيمــة الوحــدة. إذا كانــت القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لهــا يتــم تحميــل 
خســارة االنخفــاض أوالً لتخفيــض القيمــة الدفتريــة للشــهرة الموزعــة علــى الوحــدة ثــم علــى األصــول األخــرى للوحــدة بشــكل متناســب مــع القيمــة 

الدفتريــة لــكل أصــل فــي الوحــدة. إن خســائر إنخفــاض القيمــة المســجلة للشــهرة ال يمكــن عكســها فــي فتــرات الحقــة.

4 - 19  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ــر المواطنيــن. يتــم احتســاب هــذه المكافــآت علــى أســاس فتــرة الخدمــة للموظفيــن  تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا غيـ
وإكمــال الحــد األدنــى لفتــرة الخدمــة. يتــم تكويــن مخصصــات للتكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فتــرة الخدمــة.

تســاهم المجموعــة فــي مخصــص التقاعــد والتأميــن الوطنــي لموظفيهــا مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــًا للقانــون اإلتحــادي 
رقــم 2 لســنة 2000.

4 - 20  المخصصات والمطلوبات الطارئة

يتــم االعتـــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة االلتــزام الحالــي )قانونــي أو اســتنتاجي( نتيجــة أحــداث ســابقة ويكــون مــن المحتمــل 
أن ُيطلب من المجموعة تسديد هذا االلتزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشكل يعتمد عليه.  

المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل تقديــر لتســوية االلتــزام الجــاري فــي تاريــخ التقريــر مــع األخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة 
بااللتــزام. حيــث تقــاس المخصصــات باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية هــذا االلتــزام، ومــن ثــم فــإن القيمــة الدفتريــة هــي القيمــة 

الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة. 

عندمــا يكــون مــن المتوقــع إســترداد جميــع المنافــع اإلقتصاديــة الالزمــة لتســوية أحــد المخصصــات مــع طــرف ثالــث، يتــم إدراج الذمــة كأصــل إذا 
أصبــح مــن المؤكــد بالفعــل أنــه ســيتم إســتالم التعويــض وإذا كان مــن الممكــن قيــاس مبلــغ الذمــة المدينــة بشــكل موثــوق.

ــات اإلعتمــاد المحفوظــة كرهــن هــي إلتزامــات محتملــة ناتجــة عــن أحــداث ســابقة  ــات وخطاب ــي تضــم بعــض الضمان ــة التـ ــات الطارئ إن المطلوب
ووجودهــا ســيتم تأكيــده فقــط عنــد وقــوع أو عــدم وقــوع حــدث واحــد أو عــدة أحــداث مســتقبلية غيـــر مؤكــدة وهــي ليســت بالكامــل تحــت ســيطرة 
المجموعــة. ال يتــم االعتـــراف بالمطلوبــات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة بــل يتــم بيانهــا فــي اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



4 - 21  القبـوالت

يتــم االعتـــراف بالقبــوالت كمطلوبــات ماليــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد مــع حــق تعاقــدي للســداد مــن العمــالء كموجــودات ماليــة. ولذلــك 
فــإن اإللتزامــات المتعلقــة بــأوراق القبــول قــد تــم إحتســابها كموجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة.  

4 - 22  الضمانات المالية

إن الضمانــات الماليــة هــي عقــود تقتضــي مــن المجموعــة أن تقــوم بــأداء دفعــات محــددة لتعويــض حاملهــا عــن الخســارة التـــي يتكبدهــا بســبب 
فشــل جهــة محــددة فــي أداء الدفعــات عنــد اســتحقاقها وفقــًا ألحــكام وشــروط العقــد.

يتــم إدراج الضمانــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، والتـــي تمثــل األقســاط المســتلمة عنــد اإلصــدار. يتــم إطفــاء القســط المســتلم علــى مــدى 
عمــر الكفــاالت الماليــة. إن مطلوبــات الضمانــات )القيمــة اإلســمية( يتــم تســجيلها الحقــًا بالقيمــة المطفــأة، أو القيمــة الحاليــة ألي دفعــات متوقعــة 

)عندمــا تصبــح الدفعــة تحــت الكفالــة محتملــة( أيهمــا أعلــى.

4 - 23  عقود اإليجار

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عندمــا تنــص عقــود اإليجــار علــى تحويــل جميــع مخاطــر ومنافــع التملــك إلــى المســتأجر. أمــا أنــواع 
اإليجــارات األخــرى فيتــم تصنيفهــا كعقــود إيجــار تشـــغيلية. 

المجموعة كمؤجر

يتــم االعتـــراف بإيــرادات عقــود التأجيــر التشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. تضــاف التكاليــف المباشــرة المتكبــدة 
أثنــاء المفاوضــات والترتيبــات المتعلقــة بعقــود اإليجــار التشــغيلية إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم االعتـــراف بهــا على أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

المجموعة كمستأجر 

يتــم تســجيل مدفوعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار، إال إذا كان هنــاك أســاس منهجــي آخــر 
أكثـــر مالئمــة لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة مــن األصــل المســتأجر علــى فتــرة اإليجــار. يتــم االعتـــراف بااللتزامــات اإليجاريــة المحتملــة التـــي تظهر ضمن 

عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي الفتــرة التـــي اســتحدثت بها.

فــي حالــة اســتالم حوافــز إيجــار إلبــرام عقــود إيجــار تشــغيلية، يتــم االعتـــراف بتلــك الحوافــز كمطلــوب. يتــم االعتـــراف بإجمـــالي المنافــع مــن الحوافــز 
كتخفيــض لمصــروف اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، إال إذا كان هنــاك أســاس منهجــي آخــر أكثـــر مالئمــة لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة مــن 

األصــل المســتأجر علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

4 - 24  االعتـراف باإليرادات والمصروفات

4 -24 - 1  إيرادات ومصروفات الفائدة

يتــم االعتــراف بايــرادات الفائــدة ومصروفــات الفائــدة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. يتمثــل معــدل الفائــدة 
الفعلــي فــي المعــدل الــذي يتــم بموجبــه خصــم المدفوعــات والمقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى مــدى األعمــار التوقعــة للموجــودات 
أو المطلوبــات الماليــة )أو، حيثمــا أمكــن، علــى فتــرة أقصــر( الــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة. عنــد احتســاب معــدل الفائــدة 
ــاالداة الماليــة باســتثناء  ــة المتعلقــة ب ــة المســتقبلية مــع مراعــاة كافــة الشــروط التعاقدي ــر التدفقــات النقدي الفعلــي، تقــوم المجموعــة بتقدي

خســائر االئتمــان المســتقبلية.
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تتضمــن عمليــة احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي تكاليــف المعامــالت والرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ 
مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. تشــتمل تكاليــف المعاملــة علــى التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة بصــورة مباشــرة الــى حيــازة أو إصــدار موجــودات أو 

مطلوبــات ماليــة.

تشتمل إيرادات ومصروفات الفائدة المبينة في بيان األرباح أو الخسائر الموحدعلى ما يلي:

الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسلبها على أساس الفائدة الفعلية.  -

الجــزء الفعلــي مــن تغيــرات القيمــة العادلــة فــي مشــتقات تحــوط مؤهلــة تــم تحديدهــا فــي تحــوط التدفــق النقديــة مــن التغيــر فــي التدفقات   -
النقديــة للفائــدة، فــي نفــس الفتــرة التــي تؤثــر خاللهــا التدفقــات النقديــة الخاضعــة للتحــوط علــى إيــرادات/ مصروفــات الفائــدة.

الجزء الفعلي من تغيرات للقيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة المخصصة لتحوط القيمة العادلة من مخاطر أسعار الفائدة.  -

إن إيــرادات ومصروفــات الفائــدة علــى جميــع الموجــودات والمطلوبــات التجاريــة تعتبــر عرضيــة فيمــا يتعلــق بعمليــات المجموعيــة التجاريــة ويتــم 
بيانهــا مــع جميــع التغيــرات األخــرى فــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات التجاريــة ضمــن صافــي الغيــرادات مــن اإلســتثمارات.

يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات المشــتقة األخــرى التــي يتــم اإلحتفــاظ بهــب ألغــراض إدارة المخاطــر والموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة األخــرى المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ضمــن صافــي االيــرادات التجاريــة مــن العمــالت االجنبيــة وصافــي األربــاح مــن 

األوراق الماليــة االســتثمارية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.

4 - 24 - 2  إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت

يتــم إدراج ايــرادات ومصروفــات الرســوم والعمــوالت التــي تمثــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي علــى األصــل أو اإللتــزام المالــي ضمــن 
قيــاس معــدل الفائــدة الفعلــي.

 يتــم عــادة اإلعتــراف بإيــرادات الرســوم والعمــوالت األخــرى علــى أســاس اإلســتحقاق عندمــا يتــم تقديــم الخدمــات ذات الصلــة مــن قبــل البنــك. عندمــا 
ال يكــون مــن المتوقــع أن يترتــب علــى اإللتــزام بتقديــم قــرض ســحب هــذا القــرض، يتــم اإلعتــراف برســوم هــذا اإللتــزام علــى أســاس القســط الثابــت 

علــى مــدى فتــرة اإللتــزام. ويتــم بيــان مصروفــات الرســوم والعمــوالت األخــرى كمصروفــات عنــد تلقــي الخدمــات ذات الصلــة.

4 - 24 - 3  إيرادات توزيعات األرباح

ــرادات. وعــادة مــا يكــون ذلــك  ــاح أو الخســائر عنــد ثبــوت حــق المجموعــة فــي إســتالم اإلي ــرادات توزيعــات األربــاح ضمــن بيــان األرب يتــم اإلعتــراف بإي
ــاح بالنســبة لســندات الملكيــة. ــخ إعــالن توزيعــات األرب التاريــخ هــو تاري

4 - 25  العمالت األجنبية

يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بالعملــة الوظيفيــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ تلــك المعامــالت. يتــم إعــادة تقييــم 
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدرهــم بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. يتم 
تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيـــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة التـــي يتــم قياســها طبقــًا للتكلفــة التاريخيــة إلى العملــة الوظيفية باســتخدام 
أســعار الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة األولــي. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيـــر الماليــة بالعمــالت األجنبيــة والتـــي تظهــر بقيمتهــا العادلــة 

علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة عنــد تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم إدراج أيــة فروقــات فــي العملــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 

بالنســبة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، يتــم االعتـــراف بمكونــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي بيــان 
الدخــل أوالخســارة الموحــد، أمــا بالنســبة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فيتــم االعتـــراف بمكونــات أســعار 

صــرف العمــالت األجنبيــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

بالنســبة ألدوات الديــن المقيمــة بالعمــالت االجنبيــة والمقاســة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم تحديــد أربــاح أو خســائر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة 
علــى أســاس التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي ويتــم قيدهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



4 - 26  المعامالت األجنبية

فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، يتــم تحويــل الموجــودات بمــا فيهــا الشــهرة المتعلقــة بهــا إن كان معمــوال بهــا، ومطلوبــات الفــروع والشــركات 
التابعــة والمشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلــة المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، والتـــي لديهــا عمــالت وظيفيــة غيـــر الدرهــم اإلماراتــي، 
إلــى عملــة العــرض للمجموعــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. إن نتائــج الفــروع والشــركات التابعــة والمشــاريع 
المشــتركة والشــركات الزميلــة والتـــي لديهــا عمــالت وظيفيــة غيـــر الدرهــم اإلماراتــي يتــم ترجمتهــا إلــى الدرهــم اإلماراتي بمتوســط أســعار الصرف 
خــالل فتــرة التقريــر. إن فروقــات أســعار الصــرف الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة صافــي اســتثمارات العملــة األجنبيــة اإلفتتاحيــة، وفــروق أســعار الصــرف 
ــراف بهــا فــي الدخــل  ــة الفتــرة، يتــم االعتـ ــر مــن متوســط ســعر الصــرف إلــى ســعر الصــرف بنهاي ــائج فتــرة التقري الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة نتـ

الشــامل اآلخــر وتراكــم الملكيــة فــي حقــوق الملكيــة ضمــن »إحتياطــى عمــالت أجنبيــة«.

عنــد اإلســتبعاد أو اإلســتبعاد الجزئــي )لشــركات زميلــة أو للمنشــآت الخاضعــة للســيطرة المشــتركة والتـــي ال ينطبــق عليهــا تغييــر فــي أســاس 
المحاســبة( للعمليــات األجنبيــة، فــإن فــروق أســعار الصــرف المتعلقــة بهــا والمعتــرف بهــا ســابقا فــي االحتياطيــات يتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح 
أو الخســائر الموحــد علــى أســاس تناســبي إال فــي حالــة اإلســتبعاد الجزئــي )ليــس فقــدان الســيطرة( للشــركات التابعــة التـــي تتضمــن عمليــات 
أجنبيــة، إن الحصــة النســبية لفروقــات العمــالت المتراكمــة يعــاد توزيعهــا إلــى األطــراف غيـــر المســيطرة، وال يعتــرف بهــا فــي بيــان األرباح أو الخســائر 

الموحد.

إن تعديــالت الشــهرة والقيمــة العادلــة الناتجــة عــن عمليــة شــراء عمليــات خارجيــة يتــم معاملتهــا كموجــودات ومطلوبــات مــن العمليــات الخارجية 
ويتــم ترجمتهــا بســعر اإلغالق.

4 - 27  الموجودات غيـر المتداولة الُمصنفة كمحتفظ بها للبيع

ــكل  ــرية بش ــا الدفتـ ــترداد قيمته ــيتم اس ــا كان س ــع إذا م ــا للبي ــظ به ــتبعدة كمحتف ــات المس ــداولة والمجموع ــر المتـ ــودات غي ــف الموج ُتصن
رئيســي مــن خــالل عمليــة بيــع وليــس مــن خــالل االســتخدام المســتمر. وتعتبـــر تلــك الحالــة مســتوفاة فقــط عندمــا يكــون األصــل )أو المجموعــات 
المستبـــعدة( متاحــة للبيــع الفــوري علــى حالتهــا الراهنــة مــع مراعــاة أحــكام البيــع االعتياديــة لتلــك الموجــودات )أو المجموعــات المستبـــعدة(، 
وعندمــا تكــون عمليـــة البيــع محتملــة الحــدوث إلــى حــد بعيــد. يتوجــب علــى اإلدارة االلتـــزام بالبيــع الــذي يكــون متوقــع أن يكــون مؤهــاًل لالعتـــراف 

بــه كعمليــة بيــع مقارنــة فــي غضــون ســنة واحــدة مــن تاريــخ التصـــنيف.

ــة ناقــص  ــة الســابقة أو القيمــة العادل ــداولة )أو المجموعــات المســتبعدة( كمحتفــظ بهــا للبيــع بقيمهــا الدفتري وُتصنــف الموجــودات غيــر المتـ
تكاليــف البيـــع، أيهمــا أقــل.

4 - 28   الموجودات اإلئتمانية

تعمــل المجموعــة بصفــة أميــن/ مديــر أو بصفــات أخــرى ينتــج عنهــا حفــظ أو وضــع موجــودات بصفــة أميــن بالنيابــة عــن األمانــة ومؤسســات أخــرى. 
إن هــذه الموجــودات واإليــرادات الناتجــة عنهــا ال يتــم ضمهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة؛ حيــث أنهــا ليســت موجــودات المجموعــة.

4 - 29  الضرائب

يتــم رصــد مخصــص للضرائــب الحاليــة والمؤجلــة المترتبــة علــى النتائــج التشــغيلية لشــركات تابعــة خارجيــة وفًقــا للتشــريعات الماليــة المطبقــة 
فــي الــدول التــي تــزاول فيهــا الشــركات التابعــة أعمالهــا.

4 - 30  الضرائب الحالية

تســتند الضريبــة المســتحقة الحاليــة علــى الربــح الخاضــع للضريبــة للســنة. ويختلــف الربــح الخاضــع للضريبــة عــن الربــح الــوارد فــي بيــان األربــاح 
أو الخســائر الموحــد بســبب بنــود الدخــل أو المصروفــات الخاضعــة للضريبــة أو القابلــة للخصــم فــي الســنوات األخــرى والبنــود التــي ال تخضــع 

للخصــم أو الضريبــة مطلقــًا.
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4-31  الضرائب المؤجلة

يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة المتعلقــة بالفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 
واألوعيــة الضريبيــة المقابلــة المســتخدمة فــي احتســاب األربــاح الخاضعــة للضريبــة. ويتــم عامــًة االعتــراف بااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة لجميــع 

الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة.  

ــاح  ــر أرب ــه توف ــل في ــذي يحتم ــدى ال ــى الم ــم إل ــة للخص ــة القابل ــات المؤقت ــع الفروق ــة لجمي ــة المؤجل ــودات الضريبي ــادًة بالموج ــراف ع ــم االعت ويت
خاضعــة للضريبــة فــي المســتقبل يمكــن فــي مقابلهــا اســتخدام الفروقــات المؤقتــة القابلــة للخصــم. ال يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات 
الضريبيــة المؤجلــة إذا كانــت الفروقــات المؤقتــة تنشــأ عــن الشــهرة التجاريــة أو مــن االعتــراف المبدئــي )بخــالف حــاالت دمــج األعمــال( بالموجــودات 

والمطلوبــات األخــرى فــي معاملــة ال تؤثــر علــى الربــح الخاضــع للضريبــة أو الربــح المحاســبي.

ــات الضريبــة المؤجلــة للفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة المرتبطــة باســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والشــركات  يتــم االعتــراف بمطلوب
الزميلــة والحصــص فــي اإلئتالفــات المشــتركة، إال إذا كانــت المجموعــة قــادرة علــى الســيطرة علــى عكــس الفــرق المؤقــت ويكــون مــن المرجــح 
أال يتــم عكــس الفــرق المؤقــت فــي المســتقبل المنظــور. ويتــم االعتــراف بموجــودات الضريبــة المؤجلــة الناتجــة عــن الفروقــات المؤقتــة القابلــة 
للخصــم المرتبطــة بهــذه االســتثمارات والحصــص فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل فيــه توفــر أربــاح خاضعــة للضريبــة كافيــة فــي المســتقبل يمكــن 

فــي مقابلهــا اســتخدام الفروقــات المؤقتــة ويكــون مــن المتوقــع أن يتــم عكســها فــي المســتقبل المنظــور.

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لموجــودات الضريبــة المؤجلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى المــدى الــذي ال يحتمــل فيــه توفــر 
أربــاح خاضعــة للضريبــة كافيــة تتيــح اســترداد كل أو جــزء مــن األصــل.

5 - اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غيـر المؤكدة
فــي طــور تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والموضحــة فــي إيضــاح رقــم 4 ، يتطلــب مــن اإلدارة القيــام بأحــكام، وتقديــرات وافتراضــات 
للقيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات لعــدم وجــود مصــادر أخــرى مؤكــدة. يتــم تحديــد هــذه التقديــرات واالفتراضــات علــى أســاس الخبــرة 

التاريخيــة والعوامــل األخــرى ذات العالقــة. إن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

يتــم مراجعــة هــذه التقديــرات واالفتراضــات بشــكل مســتمر. حيــث يتــم تســجيل االختــالف فــي التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التـــي يتــم فيهــا 
إعــادة تقييــم هــذه التقديــرات وذلــك فــي حالــة أن التعديــالت الناتجــة عــن إعــادة التقييــم تؤثــر علــى تلــك الفتــرة، أمــا فــي حالــة كــون التعديــالت 

الناتجــة عــن إعــادة تقييــم التقديــرات تؤثــر فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية فيتــم تســجيلها فــي تلــك الفتــرات.

فيما يلي األمور المهمة التـي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات، أو االفتراضات أو األحكام: 
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انخفاض قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وانخفاض قيمة القروض والسلف  )i(

يبـــين اإليضــاح رقــم 4 السياســة المحاسبيـــة للمجموعــة بشــأن المخصصــات التـــي تتعلــق بالموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة. يتم احتســاب 
ــر المصنفــة علــى  انخفــاض القيمــة علــى أســاس خصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة بتطبيــق نمــاذج إحصائيــة للقــروض والســلف العاملــة وغيـ
أســاس حركــة الســوق أو مؤشــرات عــدم الســداد التاريخيــة. أمــا بالنســبة للقــروض الفرديــة والســلف فيتــم إحتســاب انخفــاض القيمــة بنــاًء علــى 

معــادالت تعتمــد علــى األقســاط والدفعــات التـــي تجــاوزت موعــد إســتحقاقها.

يتــم تكويــن مخصــص القــروض وخســائر الُســلف مــن خــالل تحميلهــا علــى األربــاح علــى شــكل مخصــص. إن الزيــادة والنقصــان فــي المخصــص 
والناتجــة عــن التغيـــرات فــي تقييــم القــروض والســلف المتعثــرة يتــم إظهارهــا ضمــن مخصــص خســارة القــروض والســلف المتعثــرة  التـــي تؤثــر 

طبقــًا لذلــك علــى بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد . 

القروض والسلف

يتــم إنشــاء مخصــص لخســائر انخفــاض فــي قيمــة القــروض بتحميلــه فــي بيــان الدخــل أوالخســارة الموحــد كمخصــص خســائر القــروض والســلف 
المشــكوك فــي تحصيلهــا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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القروض المقّيمة فرديًا

يتــم تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة للقــروض المقّيمــة إفراديــًا بتقييــم التعــرض فــي كل حالــة علــى حــدة. ويتــم تطبيــق هــذا اإلجــراء علــى جميــع 
القــروض والســلف التجاريــة والتـــي تكــون ذات قيمــة مهمــة فرديــًا والتـــي ال ينطبــق عليهــا طريقــة التقييــم كمجموعة.

تأخذ اإلدارة العوامل التالية باالعتبار عند تحديد مخصص اإلنخفاض للقروض والسلف اإلفرادية المهمة:

المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات المرهونة.  •

قدرة المجموعة على تنفيذ حقها في المطالبه بالضمانات والمصاريف القانونية المتعلقة به.  •

الفترة الزمنـية المتوقعة إلكمال اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات المرهونة.  •

تتطلب سياسة المجموعة مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة ومدى تأثير الضمان.

تبقــى القــروض المنخفضــة القيمــة مصنفــة كمنخفضــة القيمــة إال إذا أصبحــت جاريــة بالكامــل وأن تحصيــل الفوائــد وأصــل الديــن ضمــن الجــداول 
الزمنـــية المحــددة أصبــح محتماًل.

القروض المقّيمة كمجموعة 

يتــم التقييــم الجماعــي لمخصــص اإلنخفــاض لقــروض األفــراد المتأخــر تســديدها والتـــي لهــا خصائــص مشــتركة والتـــي ال تكــون قيمهــا مهمــة 
إفراديــًا وللقــروض العاملــة التـــي لــم يكــن لديهــا إنخفــاض فــي القيمــة بصــورة إفراديــة.

يتم إعتبار العوامل التالية من قبل اإلدارة عند تحديد مخصص انخفاض القيمة لهذه القروض:

القــروض الشــخصية - إن جميــع القــروض التـــي لديهــا فتــرة تأخــر فــي الســداد مماثلــة يعتبــر أنهــا تحمــل نفــس مخاطــر اإلئتمــان ويتــم تكويــن 
مخصــص انخفــاض القيمــة علــى أســاس إجمالــي.

القــروض العاملــة األخــرى - تقّيــم إدارة المجموعــة بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة والظــروف اإلئتمانيــة واإلقتصاديــة الســائدة مقــدار القــروض التـــي قــد 
تكــون منخفضــة القيمــة ولكــن لــم يتــم تحديدهــا بنهايــة فتــرة التقريــر.

)ii(  تصنيف الممتلكات

فــي طــور تصنيــف الممتلــكات، قامــت اإلدارة باتخــاذ أحــكام مختلفــة. كمــا أن هنــاك حاجــة لوجــود تقديــر لتحديــد مــا إذا كانــت الملكيــة مؤهلــة 
باعتبارهــا اســتثمار عقــاري أو ممتلــكات ومعــدات و / أو ممتلــكات محتفــظ بهــا لغــرض إعــادة بيعهــا. تقــوم المجموعــة بتطويــر المعاييــر حتــى 
تتمكــن مــن ممارســة هــذا الحكــم باســتمرار وفقــا لتعاريــف االســتثمار العقــاري والممتلــكات والمعــدات والممتلــكات المحتفــظ بهــا لغــرض إعــادة 
ــن فــي  ــكات علــى النحــو المبي ــف الممتل ــة لتصني ــة والتوجيهــات ذات الصل ــر المفصل ــرت اإلدارة المعايي بيعهــا. فــي طــور إصــدار حكمهــا، اعتب
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 2، والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 40، علــى وجــه الخصــوص، االســتخدام 

المقصــود للممتلــكات علــى النحــو الــذي تحــدده اإلدارة.

)iii(  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية واالستثمار في العقارات قيد التطوير

إن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة هــي األســعار الحاليــة فــي ســوق نشــطة لعقــود إيجــار مماثلة وعقــود أخــرى. في غياب مثــل هــذه المعلومات، 
حــددت المجموعــة المبلــغ ضمــن نطــاق معقــول مــن تقديــرات القيمــة العادلــة. عنــد قيــام المجموعــة باتخــاذ أحكامهــا، أخــذت المجموعــة بعيــن 
اإلعتبــار األســعار األخيــرة لعقــارات مماثلــة فــي نفــس الموقــع وبظــروف مماثلــة، مــع تعديــالت لتعكــس أيــة تغييــرات فــي الموقــع، والطبيعــة أو 
الظــروف االقتصاديــة منــذ تاريــخ المعامــالت التـــي جــرت فــي تلــك األســعار. تســتند هــذه التقديــرات علــى افتراضــات معينــة، والتـــي تخضــع لعــدم 

اليقيــن وربمــا تختلــف جوهريــًا عــن النتائــج الفعليــة.

يتطلــب تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات الُمــدرة للدخــل اســتخدام تقديــرات مثــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الموجــودات )مثــل التأجيــر، 
وأوضــاع المســتأجرين، وتيــارات اإليــرادات فــي المســتقبل وقيــم رأس المــال للتجهيــزات، واإلصــالح والحالــة الشــاملة للعقــار( وأســعار الخصــم التـــي 
ــد  ــم أيضــا أخــذ مخاطــر التنميــة )مثــل مخاطــر البنــاء والتأجيــر( فــي االعتبــار عنــد تحدي ــك ، ت ــى ذل تنطبــق علــى تلــك الموجــودات. باإلضافــة إل
القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي عقــارات قيــد التطويــر. تســتند هــذه التقديــرات إلــى ظــروف الســوق المحليــة القائمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر.
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)iv(  أعمار الممتلكات والمعدات والموجودات غيـر الملموسة

تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار الُمقــدرة للممتلــكات والمعــدات والموجــودات غيـــر الملموســة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ســنوي 
وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 38. حــددت اإلدارة أن توقعــات الســنة الحاليــة ال تختلــف عــن التقديــرات 

الســابقة، اســتنادًا إلــى اســتعراضها.

5 - 2  المصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكدة

ــمولة  ــرة المش ــة الفت ــي نهاي ــدة ف ــر المؤك ــرات غيـ ــرى للتقدي ــية األخ ــادر الرئيس ــتقبل والمص ــة بالمس ــية المتعلق ــرات الرئيس ــي التقدي ــا يل فيم
بالتقريــر، والتـــي لهــا مخاطــر كبيـــرة تــؤدي إلــى تعديــل جوهــري للقيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة، كمــا 

هــو مفصــل أدنــاه:

تقييم االستثمارات في األسهم غيـر المدرجة   )i(

ــر المدرجــة إلــى معامــالت الســوق األخيــرة علــى أســاس معاملــة تبادليــة، أو القيمــة العادلــة  يســتند عــادة تقييــم االســتثمارات فــي األســهم غيـ
ألداة أخــرى والتـــي تكــون مماثلــة إلــى حــد كبيــر، والتدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة بالمعــدالت الحاليــة ألدوات مشــابهة أو نمــاذج تقييــم 
ــات ســوق متوقعــة، يكــون  ــة عــدم وجــود بيان ــات الســوق المتوقعــة إن وجــدت، وفــي حال ــى تلــك النمــاذج مــن بيان أخــرى. تســتمد المدخــالت إل
ــرات  ــار والتقدي ــع عليهــا االختي ــي وق ــم واالفتراضــات التـ ــات التقيي ــة. تعتقــد اإلدارة أن تقني ــد القيمــة العادل ــرات لتحدي ــداء تقدي ــوب إب مــن المطل

ــر المدرجــة. المســتخدمة تعــد مناســبة فــي تحديــد القيمــة العادلــة الســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة غيـ

األدوات المالية المشتقة  )ii(

إن القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة يتــم قياســها بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة، نمــاذج 
خصــم التدفقــات النقديــة ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا حســبما هــو مناســب. عنــد عــدم تواجــد أســعار مســتقلة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة 
باســتعمال طــرق التقييــم التـــي تســتند علــى أســعار الســوق المتواجــدة. ويتضمــن ذلــك المقارنــة مــع أدوات مشــابهة عنــد توفــر بيانــات ســوق 
ــل  ــوق. إن العوام ــل الس ــن قب ــادًة م ــتخدمة ع ــرى المس ــم األخ ــرق التقيي ــارات وط ــعير الخي ــاذج تس ــة ونم ــة المخصوم ــات النقدي ــل التدفق وتحالي

الرئيســية التـــي تعتبرهــا اإلدارة عنــد اســتعمال أي نمــوذج هــي:

مــدى إمكانيــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة. إن التدفقــات النقديــة تكــون عــادًة وفقــًا لشــروط األداة ولكــن تقديــر اإلدارة قــد   )1
ــة، و ــًا عنــد وجــود شــكوك فــي قــدرة الطــرف اآلخــر للتعاقــد فــي خدمــة األداة بموجــب شــروطها التعاقدي يكــون مطلوب

معــدل خصــم مالئــم لــألداة. تقــوم اإلدارة بتحديــد هــذا المعــدل بنــاًء علــى تقييمهــا للفــرق المالئــم لمعــدل األداة عــن المعــدل بــدون مخاطــر.   )2
عنــد تقييــم األداة بالرجــوع إلــى أدوات أخــرى مشــابهة، تأخــذ اإلدارة باإلعتبــار تاريــخ إســتحقاق وتركيــب وتصنيــف األداة التـــي يتــم مقارنتهــا. عنــد 
تقييــم األدوات الماليــة بنــاًء علــى نمــاذج بإســتعمال القيمــة العادلــة لمكوناتهــا تأخــذ اإلدارة باإلعتبــار باإلضافــة إلــى ذلــك ضــرورة تعديــالت تأخــذ 
ــدات للنمــوذج  ــة المحفظــة وعــدم وجــود التأكي ــة وتكاليــف خدم ــرق ســعر العــرض والطلــب والمــالءة اإلئتماني بالحســبان عــدة عوامــل تضــم ف

ــتخدم.  المس

تقييم االستثـمارات العقارية  )iii(

تقيــم المجموعــة اســتثماراتها العقاريــة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس تقييمــات الســـوق المعــدة مــن قبــل مقيــم معتـــمد مستـــقل واستشــاري 
عقــارات. تــم استـــنباط القيمــة العادلــة باستـــخدام طــرق تقييــم مالئـــمة، وتـــعتمد التقييمــات علــى افتراضــات، مثــل المقارنــة مع ســعر بيــع األراضي 
الخاصــة بالتـــطويرات المماثلــة، وحـــجم قطعــة األرض والقيمــة الحاليـــة ألي توقيــت متوقــع للدفعــات والمبالــغ المستـــلمة علــى المدى القصيـــر إلى 
المـــدى البعيــد، والتـــي تقـــوم باألســـاس علــى أوضــاع الســـوق الراهنــة فــي تـــاريخ التقريــر. وطبقًا لذلك، قد يـــكون ألي تغيـــر مســتقبلي فــي أوضاع 

الســـوق تغيـــرًا جوهريــًا علــى القيمة العـــادلة لتلــك العقارات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



6 - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

7 - ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك 

)أ( فيما يلي تحليل النقد واألرصدة للمجموعة لدى بنوك مركزية:

20152014

ألف درهمألف درهم

68.37073,864نقد في الصندوق
1.086.8351,055,819ودائع قانونية

2.147.281587,966حسابات جارية
3.133.7091,990,167شهادات إيداع 

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

6.436.1953,707,816
======================

)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى بنوك مركزية:

20152014

ألف درهمألف درهم

1.760.9841.541.774بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
4.675.2112.166.042بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

6.436.1953.707.816
======================

)أ( فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك:

20152014

ألف درهمألف درهم

705.511768,792تحت الطلب
366.9042,014,385ألجل

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

1.072.415 2,783,177 
======================

)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك:

723.382653,467بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
349.0332,129,710بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

1.072.4152,783,177 
======================

)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى بنوك مركزية:

يتطلــب مــن المجموعــة االحتـــفاظ باحتيـــاطيات إلزاميــة لــدى بنــوك مركزيــة مختلفــة وذلــك كحســابات تحــت الطلــب، ودائــع ألجــل وودائــع أخــرى 
حســب المتطلبــات اإللزاميــة. إن االحتيـــاطيات اإللزاميــة لــدى البنــوك المركزيــة غيـــر متوفــرة لتمويــل العمليــات اليوميــة للمجموعــة. ومــع ذلــك، 
وافــق المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  بموجــب البــالغ رقــم 2008/4310، للبنــوك باالقتــراض إلــى حــد 100% من متطلبــات اإلحتياطي 
بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي. كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، بلــغ اإلحتياطــي اإللزامــي لــدى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

498 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2014: 482 مليــون درهــم(.
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8 - قروض وسلفيات، صافي

تمثــل اإلضافــات / )العكوســات( مــن خــالل  عــالوة تمديــد اإلئتمــان الرســوم المفروضــة / المعــاد ســدادها للعمــالء عنــد منــح / تجديــد أيــة تســهيالت 
علــى الحــد اإلئتمانــي والتـــي يتــم توزيعهــا مباشــرة علــى مخصــص انخفــاض القيمــة المجمــع.

:أ( فيما يلي تحليل لقروض وسلفيات المجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة(

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

8,639,606 8.916.160 السحب على المكشوف
5,480,731 6.131.020 قروض تجارية

714,902 789.213 أوراق قبض
880,244 995.513 سلف أخرى

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

15,715,483 16.831.906 المبلغ اإلجمالي للقروض و السلفيات
)1,347,377( )1.524.442( يطرح: مخصص انخفاض القيمة

)288,004( )270.843( يطرح: فوائد معلقة
------------- -------------

14.080.102 15.036.621

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

:ب( فيما يلي التحليل الجغرافي للقروض والسلفيات للمجموعة(

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

13,275,107 14.222.200 قروض وسلفيات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
2,440,376 2.609.706 قروض وسلفيات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

15,715,483 16.831.906

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

 :ج( يتم اظهار القروض والسلف بالقيمة الصافية بعد أخذ مخصص انخفاض القيمة. إن الحركة في المخصص خالل السنة هي كما يلي(

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

1,011,629 1.347.377 الرصيد في بداية السنة
96,264 1.510 إضافات من خالل عالوة تمديد اإلئتمان

260,726 386.490 إضافات )إيضاح 33(
)6,641( )138.736( شطوبات

)14,601( )72.199( استردادات
------------- -------------

1.347.377 1.524.442 الرصيد في نهاية السنة
=========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



8 - قروض وسلفيات، صافي

)د( كانت الحركة على حساب الفوائد المعلقة خالل السنة كما يلي:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

210,038 288.004 في 1 يناير
89,153 102.106 إضافات  

)4,063( )101.982( شطوبات
)7,124( )17.285( استردادات

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

288,004 270.843 في 31 ديسمبر
=========== ===========

فــي 31 ديســمبر 2015، بلــغ إجمالــي القــروض والســلفيات التـــي لــم تحتســب عليهــا الفوائــد أو التـــي تــم تعليــق فوائدهــا مبلــغ 1.452  مليــون درهم 
)2014: 1.140  مليــون درهــم(. بلغــت إيــرادات الفوائــد غيـــر المســجلة المتعلقــة بتلــك القــروض مبلــغ 102 مليــون درهــم )2014: 89 مليــون درهــم(.

)ه( فيما يلي توزيع القروض والسلف حسب القطاع االقتصادي: 

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

القطاع االقتصادي

6.030.111 6.438.192 التجارة
3,875,448 4.683.930 خدمات 
2,086,614 2.305.142 الصناعة
1,271,989 1.262.612 االنشاءات 

712,241 - خدمات عامة
260.959 502.340 قروض شخصية ألغراض تجارية 
420.892 465.339 قروض شخصية ألغراض فردية
514,401 457.211 المناجم والتعدين
227,896 357.655 النقل واالتصاالت
221,568 189.053 مؤسسات مالية
20.643 109.282 الحكومي
30,224 22.150 الزراعي
42,497 39.000 أخرى

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

15,715,483 16.831.906

)1,347,377( )1.524.442( يطرح: مخصص انخفاض القيـمة
)288,004( )270.843( يطرح: فوائد معلقة

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

14,080,102 15.036.621

=========== ===========
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9 - موجودات مالية أخرى 

إن أغلبيـــة االســتثمارات المدرجــة هــي فــي أســواق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــألوراق الماليــة )ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة وســوق 
دبــي المالــي(.

)و( فيما يلي توزيع القروض والسلفيات غير العاملة حسب القطاع االقتصادي: 

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

القطاع االقتصادي
844.030 1.177.345 التجارة

75.432 128.317 الصناعة
71.549 80.382 النقل واالتصاالت
33.748 30.435  خدمات

5.312 18.601 قروض شخصية ألغراض فردية
13.826 14.583 قروض شخصية ألغراض تجارية
95.718 1.764 الصناعة

228 241 أخرى
------------- -------------

1.139.843 1.451.668

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

)أ( فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى للمـجموعة:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

)1( استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
19,979 21.500 اسهم ملكية مدرجة 
65,422 68.604 سندات دين مدرجة

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

85,401 90.104

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

)2( استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
107,569 101.800 اسهم ملكية مدرجة

973.661 1.022.974 اسهم ملكية غير مدرجة
------------- -------------

1,081,230 1.124.774

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

1,166,631 1.214.878 مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة
------------- -------------

الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة
597,349 527.330 سندات ديـن

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

1,763,980 1.742.208 مجموع الموجودات المالية األخرى
=========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



9 - موجودات مالية أخرى 

10 - استثمارات عقارية

)ب( فيما يلي تفصيل اإلستثمارات حسب المنطقة الجغرافية:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

231,973 223.210 دولة اإلمارات العربية المتحدة
5,868 5.754 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى )فيما عدا دولة اإلمارات العربية المتحدة(

1,526,015 1.513.132 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(
124 112 أوروبا

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

1,763,980 1.742.208

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

الموجــودات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر هــي اســتثمارات فــي أدوات ملكيــة إســتراتيجية غيـــر المحتفــظ  )ج( 
بهــا لإلســتفادة مــن التغييــر فــي القيمــة العادلــة وغيـــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة. تعتقــد اإلدارة أن تصنيــف هــذه االســتثمارات علــى أنهــا بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ســيقدم عرضــا أكثــر وضوحــًا الســتثماراتها المتوســطة إلــى طويلــة األجــل مــن تقييمهــا مــن خــالل األربــاح 

والخســائر.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، تم اإلستحواذ على 57.5 مليون سهم بقيمة 77.13 مليون درهم.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015، بلغــت توزيعــات األربــاح المســتلمة مــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل  )د( 
الشــامل اآلخــر 2 مليــون درهــم )2014: 7 مليــون درهــم( كإيــرادات االســتثمارات فــي بيــان الدخــل أو الخســارة الموحــد.

يتــم إجــراء تقديــر للقيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة للمجموعــة بانتظــام بالنظــر إلــى األســعار المتداولــة لعقــارات مماثلــة فــي نفــس الموقــع 
والظــروف، مــع التعديــالت ليتــم عكــس أي تغيـــرات فــي الطبيعــة، الموقــع، أو الظــروف اإلقتصاديــة منــذ تاريــخ حصــول المعامــالت بهــذه األســعار. 
وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات، فــإن أفضــل اســتخدام لتلــك العقــارات هــو االســتخدام الحالــي لهــا. كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، تــم إجــراء 
التقييمــات مــن قبــل مقيمــون مؤهلــون غيــر ذي صلــة بالمجموعــة مــن أصحــاب الكفــاءة المهنيــة والخبــرة بمــكان وفئــة االســتثمارات العقاريــة 

التـــي ُأجــري عليهــا التقييــم.

:فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية

المجموع  وحدات سكنية وتجارية
 في دولة اإلمارات العربية

المتحدة

 قطع أراضي في دولة
 اإلمارات العربية المتحدة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

303.678 232.850 70.828 القيمة العادلة في 1 يناير 2014
32.465 29.494 2.971 زيادة في القيمة العادلة خالل السنة

336.143 262.344 73.799 القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014
------------- ------------- -------------

4.143 1.928 2.215 زيادة في القيمة العادلة خالل السنة
)15.726( )15.726( - )تحويل الى ممتلكات ومعدات )إيضاح 14
)54.119( )14.482( )39.637( محذوفات

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

270.441 234.064 36.377 القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2015
=========== =========== ===========
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11 - الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى

ان المبلــغ القابــل لالســترداد للموجــودات المشــتراة خــالل عمليــة دمــج االعمــال )وحــدة منتجــة للنقــد( المذكــورة أعــاله يتــم تحديــده علــى أســاس 
القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع وحيــث تبّيــن بإنهــا اعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام نهــج الســوق.

فيما يلي تفاصيل المعلومات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لالستثمارات العقارية للمجموعة:

20152014

ألف درهمألف درهم

234.064262.344وحدات سكنية تجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
36.37773.799قطع أراضي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

270.441336.143المجـموع
======================

)1( فيما يلي تحليل الشهرة والموجودات غيـر الملموسة األخرى للمجموعة:

تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة والمطلوبات وااللتزامات الطارئة من فرع لبناني 
إلحدى البنوك العالمية المشتراة في 2008.

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

184.733 184.733 الشهرة
------------- -------------

موجودات غيـر ملموسة أخرى
18,365 18.365   رخصة بنكية
21,475 17.181   التأسيس القانوني للشركات في لبنان
15,611 12.489   قاعدة العمالء

1,834 1.466   شبكة الفروع
------------- -------------

57,285 49.501

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

242,018 234.234 المجموع
=========== ===========

)ب( فيما يلي الحركة على الموجودات غيـر الملموسة األخرى خالل السنة:

رخصة بنكية
التأسيس القانوني 
المجموعشبكة الفروعقاعدة العمـالءللشركات في لبنان

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمموجودات غيـر ملموسة أخرى

18,36525,76918,7332,20265,069الرصيد كما في 1 يناير 2014
)7,784()368()3,122()4,294(-اإلطفاء في 2014

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

18,36521.47515.6111.84357.285الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014
)7.784()368()3.122()4.294(-اإلطفاء في 2015

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

18,36517.18112.4891.46649.501الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015
=======================================================

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



12 - موجودات أخرى

مشتقات األدوات المالية  13
خــالل مســار األعمــال اإلعتياديــة، تبــرم المجموعــة معامــالت متنوعــة تتضمــن مشــتقات. إن األداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مالــي مــا بيــن طرفيــن 
بحيــث تعتمــد الدفعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــدة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة المتضمنــة والمعــدل المرجعــي أو المؤشـــر. تتضمــن أدوات 

المشــتقات الماليــة التـــي تدخــل بهــا المجموعــة عقــود آجلــة ومقايضــات. 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية وذلك ألغراض التحوط وغيـر التحوط.

معامــالت العمــالت األجنبيــة اآلجلــة - تمثــل عقــود العمــالت اآلجلــة إلتــزام المجموعــة بشــراء عملــة أجنبيــة أو محليــة بمــا فيهــا معامــالت فوريــة، 
غيـــر مستلمة. 

معامــالت المقايضــة - تمثــل معامــالت مقايضــة العمــالت إلتــزام لمبادلــة تدفــق نقــدي بآخــر. وينتــج عــن المقايضــات تبــادل عمــالت. وبموجبهــا ال 
يتــم أي تبــادل للمبلــغ األصلــي فيمــا عــدا بعــض خيــارات مقايضــة عمــالت مشــتقة. إن المخاطــر اإلئتمانيــة لــدى المجموعــة تمثــل التكلفــة اإلحتمالية 
لإلســتعاضة عــن عقــود المقايضــة إذا لــم تقــم الجهــات األخــرى بتنفيــذ إلتزامهــا. ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر بفعاليــة وذلــك بالرجــوع إلــى القيمــة 
ــة والجــزء مــن المبلــغ اإلســمي للعقــد وســيولة الســوق. وللتحكــم بمعــدل مخاطــر اإلئتمــان المأخــوذة، تعمــل المجموعــة علــى  الماليــة العادل

مراجعــة القيمــة اإلئتمانيــة للجهــات األخــرى باســتعمال الطــرق المماثلــة للطــرق المســتعملة لعمليــات اإلقــراض.

المشــتقات المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان - تنشــأ مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بمشــتقات األدوات الماليــة مــن احتمــال إخــالل الجهــات المتبادلــة 
بالتزاماتهــم التعاقديــة، وتكــون محــدودة بالقيمــة الســوقية الموجبــة لــألدوات الماليــة التـــي تكــون فــي صالــح المجموعــة. تقــوم المجموعــة بإبــرام 

عقــود أدوات ماليــة مشــتقة مــع عــدة مؤسســات ماليــة ذات التصنيــف االئتمانــي الجيــد.

المشــتقات المحتفــظ بهــا أو المصــدرة ألغــراض التحــوط  -  تســتخدم المجموعــة مشــتقات األدوات الماليــة لغــرض التحــوط للمخاطــر كجــزء 
مــن أنشــطة إدارة الموجــودات والمطلوبــات للحــد مــن تعــرض المجموعــة لتقلبــات أســعار الصــرف. تســتخدم المجموعــة عقــود العمــالت األجنبيــة 
اآلجلــة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الصــرف. وفــي جميــع هــذه الحــاالت يتــم بصفــة رســمية توثيــق عالقــة وهــدف التحــوط بمــا فــي ذلــك تفاصيــل 

البنــد المتحــوط لــه ومشــتق التحــوط، وُتســجل هــذه المعامــالت كمعامــالت تحــوط القيمــة العادلــة.

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

1,455,347 1.441.148 )قبوالت – حسابات متقابلة )إيضاح 19
16,390 798.212 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون

9,088 203.330 ذمم مدينة مستحقة من بيع استثمارات
98,044 - حسابات مقاصة مدينة وإيرادات مستحقة

5,298 20.504 فوائد مستحقة القبض
9,608 9.600 مصاريف مدفوعة مقدمًا

44 1.945 )القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 13
19,304 44.859 أخرى

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

1,613,123 2.519.598

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

تتضمــن حســابات المقاصــة المدينــة واإليــرادات المســتحقة لســنة 2014 مبلــغ 75.4 مليــون درهــم مــن إيــرادات مســتحقة ناتجــة مــن تحقيــق أتعــاب 
نجــاح حيــث اســتطاع البنــك بنجــاح إغــالق معاملــة تمويــل تجاريــة لواحــد مــن كبــار مقترضــي البنــك )إيضــاح 32(.

ــودات  ــن الموج ــة، ضم ــال اإلعتيادي ــار األعم ــالل مس ــة، خ ــل المجموع ــن قب ــتخدمة م ــتقات المس ــة للمش ــة الموجب ــة العادل ــة القيم ــدرج المجموع ت
األخــرى. يبيــن إيضــاح 13 معلومــات إضافيــة حــول طبيعــة ونــوع عقــود المشــتقات المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة باإلضافــة إلــى القيــم االسميـــة 

وتواريــخ االســتحقاق.
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ــة  ــات النقدي ــغ التدفق ــرورة مبال ــنة، بالض ــة الس ــي نهاي ــة ف ــالت القائم ــام المعام ــى أحج ــرًا عل ــي مؤش ــي تعط ــمية، التـ ــغ اإلس ــس المبال ال تعك
المســتقبلية. وعليــه، فــإن هــذه المبالــغ اإلســمية ليســت مؤشــرا لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان والتـــي هــي عمومــا مقتصــرة علــى القيمــة 

ــة للمشــتقات وال لمخاطــر الســوق. العادل

يبيــن الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة باإلضافــة إلــى القيمــة االســمية والتـــي تــم تحليلهــا بنــاًء علــى 
المــدة إلــى تاريــخ اإلســتحقاق، وطبيعــة المخاطــر التـــي تــم التحــوط لهــا.

المبالغ االسمية بالمدة لتاريخ االستحقاق

 من 1 الى 5
سنوات

من 3-12 شهر خالل 3 أشهر  القيمة
االسميـة

 القيمة
 العادلة
السالبة

 القيمة العادلة
الموجبة

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

2015

1.836.500 - - 1.836.500 )511( - مقايضة أسعار الفائدة

- - 463.496 463.496 )312( -  مقايضات العملة

- 66.668 64.041 130.709 - 1.945 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

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

1.836.500 66.668 527.537 2.430.705 )823( 1.945 المجموع

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

2014

- - 220,380 220,380 - -  مقايضات العملة

- 15,250 69,650 84,900 3 44 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

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

- 15,250 290,030 305,280 3 44 المجموع

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



14 - ممتلكات ومعدات

15 - موجودات غيـر متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيـع
قامــت بوريالــس جلــف ش.م.ح، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل البنــك، خــالل ســنة 2013، باالســتحواذ علــى نســبة 80% مــن منشــأتين 
ــة  ــات المرتبط ــودات والمطلوب ــف الموج ــم تصني ــق، وت ــي إدارة المراف ــأتين ف ــل المنش ــع. تعم ــادة البي ــرض إع ــي، لغ ــل عل ــرة لجب ــة الح بالمنطق
بعمليــة االســتحواذ كمحتفــظ بهــا للبيــع. لــم يتــم دفــع مقابــل االســتحواذ نقــدًا، إال أنــه قــد تــم تسويـــتها مــع التسهـيـــالت والقــروض التـــي تخــص 

البائــع لــدى المجموعــة.

وفــي ينايــر 2015 قــدم مشــتر محتمــل تعهــدًا غيــر قابــل لإللغــاء بشــراء حصــة بوريالــس جلــف ش.م.ح فــي كلتــي الشــركتين خــالل فتــرة ال يتجــاوز 
تاريخهــا علــى 30 يونيــو 2015. وفقــا لذلــك، تــم اإلنتهــاء مــن إعــادة بيــع نســبة 80% فــي كلتــي الشــركتين فــي يونيــو 2015.

أرض ومباني
أثاث ومعدات 

مكتبية

تحسينات 
على عقارات 

مستأجرة، 
تركيبات 
وقواطع 

المجموعسيارات وديكورات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة 

246,38098,28672,5114,907422,084في 1 يناير 2014
22,66810,4371,08834,193-إضافات

)14,048()869()3,609()9,035()535(محذوف عند االستبعاد
--15,033)15,033(-تحويالت

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

245,84596,88694,3725,126442,229في 31 ديسمبر 2014
-----------------------------------------------------------------

15.3507.30013.4801.25437.384إضافات
15.726---15.726تحويالت

)53.399()877()11.520()2.473()38.529(محذوف عند االستبعاد
-----------------------------------------------------------------

238.392101.71396.3325.503441.940في 31 ديسمبر 2015
-----------------------------------------------------------------

االستهالك المتراكم 

14,11076,87947,9363,465142,390في 1 يناير 2014
2,36310,1416,69772519,926محمل للسنة 

)12,428()869()3,591()7,968(-محذوف عند االستبعاد
16,47379,05251,0423,321149,888في 31 ديسمبر 2014

16.4589.0158.3681.22335.064محمل للسنة 
)18.218()729()11.463()2.250()3.776(محذوف عند االستبعاد

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

29.15585.81747.9473.815166.734في 31 ديسمبر 2015
-----------------------------------------------------------------

صافي القيمة الدفترية:

209.23715.89648.3851.688275.206في 31 ديسمبر 2015
=======================================================

229,37217,83443,3301,805292,341في 31 ديسمبر 2014
=======================================================
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الشركات التـابعة  16
)أ( فيما يـلي الحصص التـي تحتفظ بها المجموعة في الشركات التابعة إما بشكل مباشر أو غيـر مباشـر:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسسنة التأسيسنسبة اإلمتالكإسم الشركة التابعة

20152014

مؤسسة ماليةلبنان801965  %80  %بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.

أنشطة تطوير العقارات اإلمارات العربية المتحدة1002009%100%بوس ريل استيت ش.م.ح

االستثمار اإلمارات العربية المتحدة1002009%100%بوس كابيتال ش.م.ح

تجارة عامة اإلمارات العربية المتحدة2008 100%100%بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.

أنشطة االستثمار وتطوير العقاراتاإلمارات العربية المتحدة1002011%100%بوريالس جلف ش.م.ح 

العقارات أنشطة تمويليةجزر كايمان2015-100%بوس للتمويل ليمتد

)ب( األطراف غيـر المسيـطرة

يوضح الجدول التـالي تفاصيل الشركات التابعة التـي ال يملكها البنك بشكل كامل والتـي لها حصص غيـر مسيـطرة جوهرية:

حصة الملكية وحقوق اسم الشركة التـابعة
التصويت لألطراف غيـر 

المسيـطرة

الربح العائد لألطراف غيـر 
المسيـطرة

الحصص غيـر المسيـطرة 
المتراكمة

201520142015201420152014

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

206.5475,043203.527211,949%20%بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.
==================================================================

)ج( فيما يلي ملخص لبيان المركز المالي، وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية لبنك اإلمارات لبـنان ش.م.ل كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 
ديسمبر 2015 و 2014:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

بيان المركز المالي
5,506,796 5.549.600 مجموع الموجـودات

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

4,509,450 4.531.766 مجموع المطلوبات
=========== ===========

997,346 1.017.834 حقوق المكية
=========== ===========

2,938 1.837 توزيعات األرباح المدفوعة إلى األطراف غيـر المسيـطرة
=========== ===========

بيان الدخل الشامل
237,282 251.050 إيرادات الفوائـد

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

25,212 32.734 الربح للسنة
=========== ===========

25.244 32.756 إجمالي الدخل الشـامل
=========== ===========

بيـان التدفقات النقدية
47.079 )156.975( صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية

)62.683( 53.464 صافي التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية
)14.452( )9.183( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليـة

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

)30.056( )112.694( صافي التدفقات النقديـة المستخدمة خالل السـنة
=========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



17 - ودائع العمالء

18 - ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك

19 - مطلوبات أخرى

فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

4,242,438 4.008.397 حسابات جارية وأخرى
1,586,748 1.634.738 حسابات توفير

11,971,696 13.848.680 ودائع ألجل
------------- -------------

17,800,882 19.491.815

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

فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة المستحقة للبنوك:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم
42,584 839 ودائع تحت الطلب

363,019 44.640 ودائع ألجل
------------- -------------

405,603 45.479

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

تتمثل األرصدة المستحقة للبـنك بأرصـدة مستحقة لـ:

2014 2015

ألف درهـم ألف درهـم
110,848 - بنوك داخل دولة االمارات العربية المتحدة
294,755 45.479 بنوك خارج دولة االمارات العربية المتحدة

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

405,603 45.479

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

2014 2015

ألف درهم ألف درهم
1,455,347 1.441.148 قبوالت – حسابات متقابلة )إيضاح 12(

33,025 39.374 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
75,791 84.858 فوائد مستحقة الدفع
21,017 22.362 إيرادات غيـر مكتسبة
17,598 24.174 شيكات المدراء
74,690 76.943 مصروفات مستحقة وأخرى

3 823 القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 13(
------------- -------------

1,677,471 1.689.682

=========== ===========
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20 - قرض مشترك
أبــرم البنــك فــي 8 يوليــو 2013 اتفاقيــة قــرض مشــترك محــدد األجــل بقيمــة 200 مليــون دوالر أمريكــي )735 مليــون درهــم(، بغــرض تمويــل أنشــطة 
عامــة للبنــك. تبلــغ مــدة القــرض ســنتين، ويدفــع المبلــغ األساســي عنــد االســتحقاق. يحمــل القــرض معــدل فائــدة ليبــور باالضافــة الــى هامــش 125 
نقطــة أســاس، وتدفــع الفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي. تــم ســحب مبلــغ التســهيل فــي 18 أغســطس 2013. وقــد تــم ســداد كامــل رصيــد القــرض 

المشــترك فــي 22 يونيــو 2015 قبــل موعــد االســتحقاق.

21 - سندات  دين مصدرة
فــي 8 يونيــو 2015، قــام البنــك بالحصــول علــى تمويــل مــن خــالل إصــدار ســندات ديــن رئيســية غيــر مضمونــة )»الســندات«( بمبلــغ 500 مليــون دوالر 
أمريكــي )أي مــا يعــادل 1.836 مليــون درهم(عــن طريــق شــركة بــوس للتمويــل ليمتــد، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل للبنــك، مؤسســة فــي 
جــزر كايمــن. إّن الســندات مضمونــة بالكامــل مــن قبــل البنــك، تحمــل معــدل فائــدة ســنوية قــدره 3.374 فــي المئــة تســتحق الدفــع نصــف ســنويا، 

ومدرجــة فــي بورصــة إيرلنــدا. 

تقــدر المجموعــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الناتجــة عــن المخاطــر اإلئتمانيــة بتقديــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة غيــر الناتجــة عــن التغيــرات 
فــي ظــروف الســوق التــي تــؤدي الــى مخاطــر ســوقية.

فيما يلي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

53,845 33.025 في 1 يناير 
9,905 7.203 محمل خالل السنة

)30,725( )854( مبالغ مدفوعة خالل السنة
------------- -------------

33,025 39.374 في 31 ديسمبر 

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

إن القيمة العادلة والتغيير في القيمة العادلة الناتجة عن التغييرات في المخاطر اإلئتمانية مبينة أدناه:

31 ديسمبر 2015

ألف درهم

1.737.498القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة

التغييرات في القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة غير الناتجة عن التغييرات    

)92.003(في ظروف السوق

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة التعاقدية المتوجب تسديدها عند 

99.003اإلستحقاق

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



 22 - رأس المال الصادر والمدفوع واإلحتياطيات

)أ( رأس المال الصادر والمدفوع وأسهم الخزينـة

2014 2015

ألف درهم عدد األسهم ألف درهم عدد األسهم

2.100.000 2.100.000.000 2.100.000 2.100.000.000 رأس المال الصـادر

)196,726( )99,526,834( - - أسهم الخزينة

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

1,903,274 2,000,473,166 2.100.000 2.100.000.000

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

خالل سنة 2015، تم تحرير 99.5 مليون سهمًا خالل الفترة من أسهم الخزينة كتوزيعات أرباح أسهم، وبالتالي بلغ عدد األسهم المحتفظ بها في 
الخزينة كما في 31 ديسمبر 2015 ال شيء )31 ديسمبر 2014: 99.5 مليون سهما بقيمة سوقية لتلك األسهم 194 مليون درهم(.

تم إصدار 60 مليون سهمًا خالل 2014 من أسهم الخزينة كتوزيعات أرباح على األسهم، كما قام البنك في ديسمبر 2014 ببيع 5.473.166 سهمًا من 
أسهم الخزينة. وكما في 31 ديسمبر 2014 شهد رصيد أسهم الخزينة استقرارًا عند 99.526.834 سهمًا )31 ديسمبر 2013: 165 مليون سهمًا( بقيمة 
دفترية بلغت 197 مليون درهم )31 ديسمبر 2013: 328 مليون درهم(. وعليه، فإن عدد األسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2014 هو 2 مليار سهم 

)31 ديسمبر 2013: 1.935 مليار سهم(. تبلغ القيمة السوقية ألسهم الخزينة كما في 31 ديسمبر 2014 قيمة قدرها 194 مليون درهم )31 ديسمبر 
2013: 295 مليون درهم(.

 )ب(  إحتياطي قانوني

وفقا للمادة رقم 239 من قانون الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2015، يتم تحويل 10 % من أرباح العام إلى االحتياطي القانوني. 
يمكن التوقف عن هذه التحويالت إلى اإلحتياطي عندما يصل اإلحتياطي إلى النسب المحددة من قبل السلطات التنظيمية )إن النسبة 

المحددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي 50% من رأس المال الصادر والمدفوع(.

 )ج(  إحتياطي طوارئ

وفقًا لعقد تأسيس البنك، يتم إحتساب إحتياطي الطوارئ بإقتطاع 10 % من أرباح السنة إلى احتياطي الطوارئ حتى يصبح هذا االحتياطي 50 % 
من رأس المال الصادر والمدفوع.

 )د(  إحتياطي عام

يتم التحويل إلى حساب االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة ويخضع لموافقة المساهمين أثناء الجمعية العمومية السنوية.
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23 - العائد على السهم

تم إعادة إدراج المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 2015 و 2014 لكي يتضمن تأثير توزيع 99.5 مليون سهم و 60 مليون سهم من أسهم 
الخزينة بإعالن توزيعات أرباح األسهم خالل 2015 و 2014 متتاليا. يساوي العائد المخفض للسهم العائد األساسي للسهم، كما بتاريخ التقرير، حيث 

أن المجموعة لم تصدر أية أدوات مالية تؤخذ في االعتبـار عندما يتم احتسـاب األرباح المخفضـة للسهم.

24 - توزيعات أرباح ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
توزيـعات أرباح

وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2015 على توزيعات أرباح نقدية بمعدل 3.4% بقيمة 71.5 مليون 
درهم  و 4.98%  توزيع أسهم خزينة)99.5 مليون سهم( بقيمة 197 مليون درهم )2014: توزيعات أرباح نقدية بمعدل 9% بقيمة 176.4 مليون درهم 

و2.86%  توزيع أسهم خزينة)60 مليون سهم( بقيمة 119 مليون درهم. كما وافق المساهمون أيضًا على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 
7.5 مليون درهم )2014: 7.5 مليون درهم( وهبات وتبرعات بقيمة 2.5 مليون درهم )2014: 2.5 مليون درهم(. كما وافق المساهمون أيضًا على 

تخصيص مبلغ بقيمة 30 مليون درهم إلى الى احطياتي الطوارئ.  

وخالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2016 لمساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك، وافق المساهمون 
على توزيع أرباح نقدية بقيمة 11.0 مليون درهم )2014: أرباح نقدية بقيمة 9.2 مليون درهم( من حصص األطراف غير المسيطرة البالغة 2.2 مليون 

درهم )2014: 1.8 مليون درهم(. عالوة على ما تقدم، تم دفع مبلغ 3.1 مليون درهم مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة )2014: 3.1 مليون درهم(.

أسهم الخزيـنة

إشارة إلى ما ورد أعاله، تم تحرير 99.5 مليون سهمًا خالل الفترة من أسهم الخزينة كتوزيعات أرباح أسهم، وبالتالي بلغ عدد األسهم المحتفظ 
بها في الخزينة كما في 31 ديسمبر 2015 ال شيء )31 ديسمبر 2014: 99.5 مليون سهمًا بقيمة سوقية لتلك األسهم 194 مليون درهم(.

تم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو التالي:

2014 2015

العائد األساسي والمخفض للسهم 
280.876 243.754 الربح العائـد إلى مالكي البنك خالل السنة )ألف درهم(

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

280.876 243.754 الربح المتاح لمالكي البنك
=========== ===========

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
1.935.000 3.000.473 أسهم عادية بقيمة في بداية السنة

65.473 99.527 تأثير توزيعات أسهم خالل السنة
1,995,457 2.083.412 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بآالف األسهم(

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

0.14 0.12 العائد األساسي والمخفض للسهم )درهم(
=========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



25 - التزامات ومطلوبات طارئة

26 - النقد وما يعادله

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

1,060,534 706.794 ضمانات مالية للقروض
1,868,815 2.247.582 ضمانات أخرى
1,211,836 1.307.698 اعتمادات مستندية

44,929 44.929 التزامات رأسمالية 
------------- -------------

4,186,114 4.307.003

1,535,327 1.552.812 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية 
------------- -------------

5,721,441 5.859.815

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

تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت على االلتزامات المتعلقة بتمديد تسهيالت وخطابات اعتماد وخطابات ضمان مخصصة لتلبية 
احتياجات عمالء المجموعة. 

تمثل االلتزامات المتعلقة بتمديد تسهيالت االلتزامات التعاقدية لمنح قروض وسلف وتسهيالت تجدد تلقائيًا. وعادة ما يكون لهذه االلتزامات 
تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على شروط اللغائها. ونظرًا المكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون استعمالها، فإن إجمالي مبالغ هذه 

العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.

تـلزم خطابات االعتماد وخطابات الضمان المجموعَة بالسداد نيابة عن عمالئها في حالة عدم  وفـاء العمالء بالتـزاماتهم وفقا لشروط العقد. قد 
تحمل هذه العقود، مخاطر سوقية عند اصدارها أو تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابته. غيـر أن هذه العقود تكون بصورة رئيسية ال تحمل فائدة 

أو ذات أسعار فائدة متغيـرة.

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

3,707,816 6.436.195 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )إيضاح 6(
2,783,177 1.072.415 ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاح 7(
)405,603( )45.479( ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك )إيضاح 18(

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

6,085,390 7.463.131

)1,090,930( )1.265.961( يطرح: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك باستحقاق ألكثر من 3 أشهر 
)1,055,819( )1.086.835( يطرح: ودائع قانونية مع بنوك مركزية )إيضاح 6(
------------- -------------

3,938,641 5.110.335

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

27 - الموجودات االئتمانية
ــدرج  ــة عــن العمــالء ولــم ت ــار درهــم )31 ديســمبر 2014: 2.4 مليــار درهــم( محتفــظ بهــا نياب تحتفــظ المجموعــة باســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 0.8 مليـ

ــي الموحــد. ــان المركــز المال كموجــودات فــي بي
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28 - إيرادات الفوائد

29 - مصاريف الفوائد

30 - صافي إيرادات الرسوم والعموالت

31 - الربح/)الخسارة( من االستثمارات

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

886,364 907.032 القروض والسلف 
89,893 99.623 شهادات اإليداع وسندات الخزينة لدى بنوك مركزية وأدوات الديـن

8,690 8.182 الودائع لدى بنوك
- 13.374 مقايضة أسعار الفائدة

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

984,947 1.028.211

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

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

488,633 426.711 ودائع العمالء
9,677 12.030 الودائع البنكية

12,314 - القرض المشترك
6,612 6.611 فوائد على مساهمات نقدية رأسمالية مستحقة لألطراف غيـر المسيطرة

- 34.768 سندات دين مصدرة
------------- -------------

517,236 480.120

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

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

58,940 59.765 الرسوم المتعلقة باإلئتمان للبنوك التجارية 
59,306 62.554 أنشطة تمويل تجاري 
36,852 33.863 خطابات ضمان 

4,455 3.931 أخرى
------------- -------------

159,553 160.113

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

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

7,451 1.835 توزيعات أرباح 
)32,663( 3.873 أرباح/ )خسائر( إعادة تقييم استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

9,989 5.822 أرباح أخرى من االستثمارات 
------------- -------------

)15,223( 11.530

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



32 - إيرادات أخرى

33 - صافي خسارة إنخفاض قيمة الموجودات المالية

34 - مصاريف عمومية وإدارية 

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

75.370 - أتعاب نجاح محققة*
)595( 46.189 ربح/)خسارة( من بيع ممتلكات ومعدات

39.960 41.547 أخرى
------------- -------------

114.735 87.736

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

*تمثل أتعاب النجاح المحققة التعويض المقدم للبنك جراء ترتيب البنك بنجاح لمشروع تمويل لواحد من كبار مقترضي البنك )إيضاح 12(.

*بند آخر يتضمن مبلغ 10.46 مليون درهم يمثل مساهمات اجتماعية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

215.280 67.500 إنخفاض القيمة المجمعة للقروض والسلف
45,303 318.990 المخصص المحدد للقروض والسلف

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

260.553 386.490 مجموع المحمل للسنة )إيضاح 8(
)21,725( )89.484( استردادات خالل السنة

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

238.828 297.006

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

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

164,511 159.640 رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
19,926 35.064 استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 14(
75,057 72.855 أخرى*

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

259,494 267.559

=========== ===========
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35 - المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تبـرم المجموعة معامالت مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت المتعلقة بهم ضمن سياق أعمالها 

االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

تم حذف المعامالت الداخلية بين المجموعة والشركات التابعة عند توحيد البيانات المالية، ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

فيما يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد والمعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

2,497,043 2.162.402 قروض وسلف
648.160 389.072 اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وقبـوالت

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

3.145.203 2.551.474

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

183.380 169.941 ودائع ضمانات
------------- -------------

2.961.823 2.381.533 صافي التعرض
=========== ===========

194.400 120.235 ودائع أخرى
=========== ===========

كما في 31 ديسمبر 2015، بلغت القروض لمنشآت ذات صلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة، 74% )31 ديسمبر 2014: 78%( من إجمالي صافي التعرض.

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

153.908 132.337 إيرادات الفوائد
=========== ===========

63.283 9.558 مصاريف الفوائد
=========== ===========

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

153.908 18.721 امتيازا ت قصير ة األجل
8.117 8.117 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
1.104 3.028 تعويضا ت نهاية الخدمة للموظفين

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

30.620 29.866 إجمالي التعويضا ت كما في31 ديسمبر
=========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



36 - المعلومات القطاعية 
36 - 1  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 القطاعات التشغيلية

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 8 اإلفصــاح عــن القطاعــات التشــغيلية بنــاًء علــى التقاريــر الداخليــة المتعلقــة بمكونــات المجموعــة 
ــع المــوارد علــى القطاعــات وتقييــم أدائهــا.  ــع القــرار التشــغيلي الرئيســي وذلــك لتوزي ــي يتــم مراجعتهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل صان والتـ
وفــي المقـــابل، تطلــب المعيـــار الســابق )المعيــار المحاســبي الدولــي 14: إعــداد تقاريــر القطاعــات( مــن أيــة منشـــأة، باســتخدام منهجيــة المخاطــر 
ــة  ــر المالي ــداد التقاري ــق بإع ــة المتعل ــام المؤسس ــار نظ ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــي( م ــادي والجغراف ــاع االقتص ــن )القط ــدد قطاعي ــآت، أن تح والمكاف
الداخليــة ألفــراد اإلدارة العليـــا، حيــث يمثــل ذلــك فقــط األســاس الــذي تبنــي عليــه المنشــآة تقاريرهــا بشــأن تحديــد هذيــن القطاعيــن. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تــم تقديــم قطاعــات األعمــال مسبـــقًا، وفقــًا لمتطلبــات المعيــار الدولــي 14 إعــداد تقاريــر القطاعــات، والتـــي يتــم اســتخدامها أيضــا مــن قبــل 

المديــر العــام لتخصيــص المــوارد للقطاعــات وتقييــم أدائهــا.

36 - 2   المنتجات والخدمات المنتجة إليرادات القطاعات المتضمنة في التقارير

ــع المــوارد وتقييــم أداء القطــاع، بشــكٍل أكثــر  ــع القــرار التشــغيلي األساســي للمجموعــة، بغــرض توزي ــي قّدمــت إلــى صان تركــز المعلومــات التـ
ــى قطاعــي أعمــال رئيســيين همــا:  ــم تصنيــف أنشــطة المجموعــة إل ــوع نشــاطات أعمــال المجموعــة. ألغــراض تشــغيلية، ت ــدًا علــى ن تحدي

)أ( األنشطة البنكية التجارية التـي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية لعمالء 
المجموعة من  شركات وحكومة ومؤسسات وأفـراد.

)ب( األنشطة البنكية االستثمارية والتـي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمارية للمجموعة. 

يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015:

المجموع غيـر مخصصة
األنشطة البنكية 

االستثمارية
األنشطة البنكية 

التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

إيرادات من العمالء الخارجيين
548.091 - 10.136 537.955 - صافي إيرادات الفوائد
160.113 - - 160.113 - صافي إيرادات الرسوم والعموالت

21.473 - - 21.473 - أرباح عمالت أجنبية
11.530 - 11.530 - - خسائر استثمارات

4.143 - 4.143 - - ربح إعادة تقييم استثمارات عقارية
87.736 - 35.438 52.298 - إيرادات أخرى

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

833.086 - 61.247 771.839 إيرادات تشغيلية

بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى
)297.006( - - )297.006( - صافي خسارة إنخفاض قيمة الموجودات المالية  

)35.064( )35.064( - - - استهالك ممتلكات ومعدات
)232.495( - )34.874( )197.621( - مصاريف عموميـة وإدارية

)7.784( - - )7.784( - إطفاء موجودات غيـر ملموسة
)6.998( )6.998( - - - مصاريف ضرائب الدخل - خارجية
)3.438( - )3.438( - - عمليات متوقفة

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

250.301 )42.062( 22.935 269.428 الربح للسنة بعد الضرائب
------------- ------------- ------------- -------------

27.586.918 1.150.326 3.224.689 23.211.903 الموجودات القطاعية
=========== =========== =========== ===========

22.964.474 248.535 1.737.498 20.978.441 المطلوبات القطاعية
=========== =========== =========== ===========
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تمثــل اإليــرادات الــواردة أعــاله اإليــرادات الناتجــة مــن العمــالء الخارجييــن. لــم تتــم أيــة عمليــات بيــع بيــن القطاعــات خــالل هــذه الســنة )2014: ال شــيء(. 
إن المعامــالت بيــن القطاعــات، تكلفــة األمــوال وتخصيــص النفقــات بيــن القطاعــات ال يتــم تحديدهــا مــن قبــل اإلدارة لغــرض تخصيــص المــوارد. إن 

السياســات المحاســبية لتقاريــر القطاعــات، التـــي تــم تفصيلهــا فــي إيضــاح 4، هــي نفــس السياســات المحاســبية التـــي تســتخدمها المجـــموعة.

ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد بين قطاعات: 

ُتخصص جميع الموجودات للقطاعات المتضمنة في التقارير باستثناء الممتلكات والمعدات والشهرة والموجودات غيـر الملموسة    •
األخرى وبعض المبالغ المدرجة في الموجودات األخرى   

ُتخصص جميع المطلوبات للقطاعات المتضمنة في التقارير باستثناء بعض المبالغ المدرجة في المطلوبات األخرى.    •

يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

المجموع غيـر مخصصة
األنشطة البنكية 

االستثمارية
األنشطة البنكية 

التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

إيرادات من العمالء الخارجيين
467,711 - 23,671 444,040 - صافي إيرادات الفوائد
159,553 - - 159,553 - صافي إيرادات الرسوم والعموالت

24,642 - - 24,642 - أرباح عمالت أجنبية
)15,223( - )15,223( - - إيرادات استثمارات

32,465 - 32,465 - - ربح إعادة تقييم استثمارات عقارية
114,735 - 23.520 91.215 - إيرادات أخرى

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

783,883 - 64.433 719.450 إيرادات تشغيلية

بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى
)238.828( - - )238.828( - صافي خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية  

)19,926( )19,926( - - - استهالك ممتلكات ومعدات
)239,568( - )35,955( )203,613( - مصاريف عموميـة وإدارية

)7,784( - - )7,784( - إطفاء موجودات غيـر ملموسة
)6,339( )6,339( - - - مصاريف ضرائب الدخل - خارجية

14,481 - 14,481 - - عمليات متوقفة
------------- ------------- ------------- -------------

285,919 )26,265( 42.959 269.225 الربح للسنة بعد الضرائب
------------- ------------- ------------- -------------

25,054,383 441,029 2.899.378 21.713.976 الموجودات القطاعية
=========== =========== =========== ===========

20.641.724 222.123 734.600 19.685.001 المطلوبات القطاعية
=========== =========== =========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



المعلومات الجغرافية  3-36

تمارس المجموعة أعمالها ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين - اإلمارات العربية المتحدة )بلد المنشأ( ولبنان )يشار إليها »البلد األجنبي«(.

إن إيرادات المجموعة من العمالء الخارجيين والمعلومات عن الموجودات غيـر المتداولة حسب القطاع الجغرافي موضحة أدناه:

معلومات حول العمالء الرئيسيين  4-36

مثــل عميــالن فــي ســنة 2015 أكثــر مــن 10% مــن إيــرادات المجموعــة مــن العمــالء الخارجييــن )2014 مثــل عميــل أكثــر مــن 10% مــن إيــرادات المجموعــة 
مــن العمــالء الخارجييــن(.

37 - تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

المجموع البلد األجنبي بلد المنشأ

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

2015
833.086 100.766 732.320 إيرادات تشغيلية )من العمالء الخارجيين(

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

1.858.330 291.905 1.566.425 موجودات غيـر متداولة
=========== =========== ===========

2014
783,883 99,849 684,034 إيرادات تشغيلية )من العمالء الخارجيين(

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

1,028,278 296,364 731,914 موجودات غيـر متداولة
=========== =========== ===========

)أ( يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما كما في 31 ديسمبر 2015:

المجمــوع التكلفة المطفأة 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر 
بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح والخسائر

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

الموجودات المالية:
6.436.195 6.436.195 - - النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
1.072.415 1.072.415 - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

15.036.621 15.036.621 - - قروض وسلف، صافي
1.214.878 - 1.124.774 90.104 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

527.330 527.330 - - موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
1.711.779 1.711.779 - - موجودات أخرى 

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

25.999.218 24.784.340 1.124.774 90.104 المجموع 
=========== =========== =========== ===========

المطلوبات المالية:
19.491.815 19.491.815 - - ودائع العمالء

45.479 45.479 - - ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1.627.946 1.627.123 - 823 مطلوبات أخرى
1.737.498 - - 1.737.498 قرض مشترك

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

22.902.738 21.164.417 - 1.738.321 المجموع 
=========== =========== =========== ===========
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38 - إدارة المخاطر
ــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة،  ــة ولجن ــة التنفيذي ــة إدارة المخاطــر. تقــوم اللجن ــة لجــان للمــدراء الرئيســيين تختــص بمراقب ــدى المجموع ل
الحاصلتيــن علــى تفويــض مجلــس اإلدارة، بتعريــف السياســات والعمليــات واألنظمــة إلدارة ومراقبــة مخاطــر اإلئتمــان. كمــا تقــوم بوضــع سياســات، 
أنظمــة وحــدود لمخاطــر ســعر الفائــدة، مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر الســيولة، إضافــة إلــى أن المجموعــة لديهــا قســم إلدارة مخاطــر اإلئتمــان 
ــي  ــق الداخل ــإدارة المخاطــر بشــكل مســتقل. يعمــل قســم التدقي ــات الخاصــة ب ــع السياســات والعملي ــزام بجمي ــذي يقــوم بالتأكــد مــن االلتـ ال
بالمجموعــة بشــكل رئيســي علــى تقييــم مــدى فعاليــة ضوابــط مخاطــر التشــغيل. تــم تفويــض واحــدة مــن كبـــرى شــركات التدقيــق األربعــة بهــذه 

المهمــة انطالقــًا مــن الحــرص علــى تحقيــق اإلســتقاللية والموضوعيــة.

إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمثــل مخاطــر اإلئتمــان فــي عــدم وفــاء أحــد األطــراف لعقــود األدوات الماليــة بالتزاماتــه ممــا يســفر عــن تكبــد الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة. تحــاول 
المجموعــة التحكــم فــي مخاطــر االئتمــان مــن خــالل متابعــة المخاطــر االئتمانيــة والحــد مــن التركيــز علــى التعامــل مــع أطــراف محــددة، والتقييــم 
المســتمر للقــدرة اإلئتمانيــة المتعلقــة باالطــراف التـــي تتعامــل معهــا المجموعــة. وإضافــة إلــى مراقبــة حــدود اإلئتمــان، تديــر المجموعــة المخاطــر 
المتعلقــة بأنشــطة المتاجــرة عــن طريــق إبــرام اتفاقيــات تســوية وترتيبــات الضمــان مــع األطــراف األخــرى حســبما تقتضيــه الظــروف لوضــع حــد لفترة 

التعــرض للمخاطــر. قــد تلجــأ المجموعــة فــي بعــض الحــاالت إلــى إلغــاء معامــالت أو تحويلهــا إلــى أطــراف أخــرى لتخفيــض مخاطــر االئتمــان.

ــة متشــابهة أو فــي أنشــطة ضمــن منطقــة جغرافيــة  تنتــج تركــزات مخاطــر االئتمــان عندمــا تتعامــل مجموعــة مــن األطــراف فــي أنشــطة تجاري
واحــدة، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى مقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة بشــكل مشــابه فــي حالــة 
نشــوب تغيـــرات اقتصاديــة أو سياســية أو أيــة تغيـــرات أخــرى. وتشــير تركــزات االئتمــان إلــى حساســية أداء المجموعــة تجــاه التطــورات التـــي قد تطرأ 

علــى قطــاع أعمــال معيــن أو منطقــة جغرافيــة معينــة.

)ب( يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما كما في 31 ديسمبر 2014:

المجمــوع التكلفة المطفأة 
بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر 
بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

الموجودات المالية:
3,707,816 3,707,816 - - النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
2,783,177 2,783,177 - - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

14,080,102 14,080,102 - - قروض وسلف، صافي
1,166,631 - 1,081,230 85,401 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

597,349 597,349 - - موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
1.587.125 1.587.081 - 44 موجودات أخرى 

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

23.922.200 22,755.525 1.081.230 85,445 المجموع 
=========== =========== =========== ===========

المطلوبات المالية:
17,800,882 17,800,882 - - ودائع العمالء

405,603 405,603 - - ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1,623,429 1,623,426 - 3 مطلوبات أخرى

734,600 734,600 - - قرض مشترك
------------- ------------- ------------- -------------

20,564,514 20,564,511 - 3 المجموع 
=========== =========== =========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



تجــري اللجنــة التنفيذيــة فــي المجموعــة مراجعــة علــى السياســات المتعلقــة باإلئتمــان والتصديــق عليهــا، وتتــم الموافقــة علــى جميــع حــدود 
اإلئتمــان بموجــب السياســة اإلئتمانيــة لــدى المجموعــة المبينــة فــي دليــل سياســات اإلئتمــان. إن أقســام اإلئتمــان والتســويق منفصلــة، كمــا أن 
القــروض، عــالوة علــى ذلــك، مضمونــة بأنــواع رهونــات مقبولــة، قــدر اإلمــكان، وذلــك لمقابلــة مخاطــر اإلئتمــان. وتعمــل المجموعــة باإلضافــة إلــى 

ذلــك علــى الحــد مــن المخاطــر بتوزيــع موجوداتهــا علــى قطاعــات إقتصاديــة وصناعيــة.

إن جميــع التســهيالت اإلئتمانيــة مــدارة ومراقبــة مــن قبــل قســم إدارة اإلئتمــان. وتجــري مراجعــة دوريــة مــن قبــل قســم إدارة االئتمــان ويتــم تصنيــف 
مخاطــر التســهيالت بنــاًء علــى المقاييــس المبينــة فــي دليــل سياســات اإلئتمــان.

إن حــدود التعرضــات الخارجيــة وحــدود تعرضــات المؤسســات الماليــة لألســواق الماليــة والخزينــة يتــم الموافقــة عليهــا بموجــب البينــات المعــدة 
مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة بالمجمـــوعة ويتــم مراقبتهــا مــن قبــل المــدراء الرئيســيين بشــكل يومــي. 

إن اللجنــة التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن وضــع السياســة اإلئتمانيــة للمجموعــة، كمــا  تقــوم بوضــع حــدود للقطاعــات الصناعيــة وتوافــق علــى 
اإلســتثناءات للسياســات وتجــري مراجعــة دوريــة للمحافــظ للتحقــق مــن جودتهــا.

تعهد تقديم القروض التجارية / المؤسسات 

إن جميــع طلبــات اإلئتمــان لإلقــراض التجــاري والمؤسســات تخضــع لسياســات المجموعــة اإلئتمانيــة ولمعاييــر التعهــدات وحــدود القطاعــات )إن 
وجــدت( والمتطلبــات القانونيــة المطبقــة مــن حيــن آلخــر. ال تقــوم المجموعــة بإقــراض شــركات تعمــل فــي قطاعــات تعتبرهــا المجموعــة علــى أنهــا 
ذات صفــات خطــرة وعندمــا يكــون مطلــوب وجــود معرفــة متخصصــة للقطــاع. باإلضافــة إلــى ذلــك، تضــع المجموعــة حــدود إئتمــان لجميــع العمــالء 

بنــاًء علــى مالءتـــهم المالية.

إن جميــع التســهيالت اإلئتمانيــة الممنوحــة مــن المجموعــة تكــون وفقــًا للموافقــة المســبقة بموجــب تفويــض الصالحيــات المعتمــد وتحــت 
ــاك  ــون هن ــب أن يك ــس اإلدارة. يج ــة مجل ــت مراقب ــة وتح ــام للمجموع ــر الع ــذي والمدي ــو التنفي ــة ، والعض ــة التنفيذي ــة للجن ــؤولية النهائي المس

إمضائيــن للموافقــة علــى أي طلــب إئتمانــي إلقــراض تجــاري أو للمؤسســات.

إجراءات مراجعة اإلئتمان وتصنيف القروض

يقــوم قســم مخاطــر اإلئتمــان للمجموعــة بإخضــاع موجــودات المجموعــة الخطــرة إلــى تقييــم جــودة مســتقل بصــورة منتظمــة وذلــك كمــا هــو 
مطلــوب بموجــب توجيهــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والسياســات الداخليــة بالمجموعة وذلك للمســاعدة في اإلكتشــاف 
المبكــر عــن اإلســتحقاقات ومشــاكل األداء المحتملــة. يقــوم قســم مخاطــر اإلئتمــان بتدقيــق تصنيــف المخاطــر لجميــع الزبائــن التجارييــن ويعطــي 
تقييمــه لمخاطــر المحافــظ لــكل منتــج وقطــاع ويراقــب إتبــاع جميــع السياســات اإلئتمانيــة المعتمــدة والتوجيهــات واإلجــراءات لتكامــل قطاعــات 

المجموعــة.

 A بحيــث يكــون تصنيــف )I إلــى A( تصنــف جميــع تســهيالت اإلقتــراض التجاريــة/ المؤسســات للمجموعــة بتصنيــف واحــد مــن تســعة تصنيفــات
ممتــاز وتصنيــف I خســارة بــدون قابليــة لإلســترداد وتخصيــص لكامــل المبلــغ. 

عندمــا تنخفــض قيمــة اإلئتمــان يتــم تعليــق الفوائــد وال تــدرج فــي بيــان الدخــل أو الخســارة الموحــد. إن مخصصــات انخفــاض القيمــة يتــم تكوينهــا 
بنــاًء علــى إمكانيــة تحصيــل الرصيــد القائــم وتصنيــف مخاطــر األصــول. 

تلتـــزم المجموعــة بمتطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 والــذي تقّيــم المجموعــة بموجبــه أيــة خســائر انخفــاض لمحفظــة القــروض وذلــك 
بإحتســاب صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ولــكل قــرض. كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تأخــذ المجـــموعة الرصيــد األعلــى لمخصصــات الخســائر الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي IAS رقــم 39 

ومتطلبــات البنــك المركــزي.
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تصنيف مخاطر القروض والسلفيات
جودة اإلئتمان حسب فئة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإدارة جودة إئتمان الموجودات المالية باستخدام التصنيفات اإلئتمانية الداخلية. 

يوضح الجدول أدناه جودة اإلئتمان حسب فئة الموجودات لبعض البنود الرئيسية في بيان المركز المالي استنادًا إلى نظام التصنيف اإلئتماني 
لدى المجموعة.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان

قروض وسلف للعمالء قروض وسلف للعمالء

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

القيمة الدفترية

قروض فردية منخفضة القيمة
1,139,843 1.451.668 تصنيف )G إلى I( - المبلغ اإلجمالي

قروض لم تتجاوز فترة إستحقاقها وليست منخفضة القيمة
872,238 93.434 A تصنيف

7,992,057 8.934.128 B تصنيف
4,091,371 2.900.980 C تصنيف
1,147,688 2.148.505 D تصنيف

68,202 654.853 E تصنيف
- 122.144 F تصنيف

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

15,311,399 16.305.712

404,084 526.194 تجاوزت موعد استحقاقها وغيـر منخفضة القيمة
------------- -------------

15,715,483 16.831.906 مجموع القيمة الدفترية
------------- -------------

)1,635,381( )1.795.285( مخصص انخفاض القيمة )يتضمن الفوائد المعلقة(
------------- -------------

14.080.102 15.036.621 صافي القيمة الدفترية
=========== ===========

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة

متأخرة السداد أو تعرضت دون المستوى القياسيمستوى قياسيمستوى عالي
النخفاض فردي في القيمة 

اإلجمالي

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات

6.376.825---6.376.825العربية المتحدة المركزي

1.072.415--558.016514.399المستحق من بنوك

595.934---595.934االستثمارات

93.43413.983.613776.9971.977.86216.831.906القروض والسلفيات )إجمالي(

200.0002.519.598-2.319.598-الموجودات األخرى

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة

مستوى مستوى عالي
قياسي

متأخرة السداد أو تعرضت دون المستوى القياسي
النخفاض فردي في القيمة

اإلجمالي

2014
ألف درهم

2014
ألف درهم

2014
ألف درهم

2014
ألف درهم

2014
ألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات

3.633.952---3.633.952العربية المتحدة المركزي
2.783.177--2.303.334479.843المستحق من بنوك

662.771---662.771االستثمارات
872.23813.231.11668.2021.543.94215.715.483القروض والسلفيات )إجمالي(

1.613.123--1.613.123-الموجودات األخرى

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



2014 2015

ألف درهم ألف درهم

12.751.544 13.166.537 القروض العاملة 
1,824,096 2.213.701 قروض اخرى مراقبة بصورة إستثنائية 
1,139,843 1.451.668 القروض غيـر العاملة 

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

15,715,483 16.831.906

)1,347,377( )1.524.442( يطرح: مخصص انخفاض القيمة
)288,004( )270.843( يطرح: فوائد معلقة

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

14,080,102 15.036.621

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

تتضمــن القــروض والســلف المقاســة بالتكلفــة المطفــأة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 526 مليــون درهــم )2014: 404 مليــون درهــم( لقــروض 
وســلف تجــاوزت موعــد اســتحقاقها وغيـــر منخفضــة القيمــة. القــروض والســلف التـــي تجــاوزت موعــد اســتحقاقها وغيـــر منخفضــة القيمــة تتضمــن 
قــروض و ســلف إمـــا مدعومــة بضمانــات كافيــة أو إنــه ليــس هنــاك شــك بقــدرة الجهــة المســتلفة علــى ســداد القــروض حســب تقديــرات اإلدارة. 
بلغــت قيمــة األقســاط المســتحقة مــن مبلــغ أصلــي أو فائـــدة قيمــة قدرهــا 30 مليــون درهــم )2014: 59 مليــون درهــم( مــن إجمالــي أصــل القــروض 

المســتحقة والبالغــة 526 مليــون درهــم )2014: 404 مليــون درهــم(.

حيثمــا تــم قيــد األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة، فــإن المبالــغ الــواردة أعــاله ُتمثــل التعــرض الحالــي لمخاطــر اإلئتمــان، وليــس أقصــى تعــرض قــد 
ينشــأ فــي المســتقبل كنتيجــة للتغيــرات فــي القيــم.

2014 2015 إيضاح

ألف درهم ألف درهم

3.633.825 6.367.825 6 أرصدة لدى البنوك المركزية
2.783.177 1.072.415 7 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

14.080.105 15.036.621 8 قروض وسلفيات، صافي
662.771 595.934 9 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

1.587.125 1.741.364 موجودات أخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما والموجودات المستحوذ عليها 
مقابل سداد ديون(

22.747.130 24.814.859 المجموع

1.211.836 1.307.698 25 اعتمادات مستندية
2.929.349 2.954.376 25 ضمانات
1.535.327 1.552.812 25 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية
5.676.512 5.814.886 المجموع

28.423.642 30.629.745 مجموع التعرض لمخاطر اإلئتمان
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القروض واألوراق المالية المنخفضة القيمة

ــدة  إن القــروض واألوراق الماليــة المنخفضــة القيمــة هــي قــروض وأوراق ماليــة تحــدد المجموعــة إحتمــال عــدم تحصيــل المبلــغ األساســي والفائ
ــر  ــف مخاط ــام تصني ــب نظ ــى I بموج ــن G إل ــات م ــف الفئ ــن تصني ــروض ضم ــذه الق ــف ه ــد وتصن ــات التعاق ــروط إتفاقي ــب ش ــتحقة بموج المس

اإلئتمــان الداخليــة للمـــجموعة. 

مخصص انخفاض القيمة

ــره للخســائر المحتملــة علــى محافــظ القــروض والســلف لديهــا.  تكــون المجموعــة مخصــص لخســائر االنخفــاض فــي القيمــة والــذي يمثــل تقدي
إن البنــود الرئيســية لهــذا المخصــص تمثــل خســارة محــددة متعلقــة بمخاطــر جوهريــة فرديــة، ومخصــص خســارة جماعيــة تــم أخــذه لمجموعــات 

موجــودات متجانســة لمقابلــة الخســائر المتكبــدة والتـــي لــم يتــم التعــرف عليهــا لقــروض تخضــع لتقديــر إنخفــاض فــي القيمــة فرديــًا.

سياسة شطب القروض

تشــطب المجموعــة القــرض أو األوراق الماليــة )وأي مخصصــات متعلقــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة( عندمــا تحــدد المجموعــة ان القــروض/األوراق 
الماليــة غيـــر قابلــة للتحصيــل. إن هــذا التحديــد يتــم بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار بعــض المعلومــات مثــل ظهــور تغييــرات جوهريــة فــي الموقــف 
المالــي للمقتــرض/ المصــدر حيــث يتبيــن عــدم تمكــن المقتـــرض/المصدر مــن تســديد االلتــزام، أو أن تكــون المتحصــالت مــن الرهونــات غيـــر كافيــة 

لتســـديد كامــل التعرض.

ــع  ــة، الودائ ــش النقدي ــيارات واآلالت، والهوام ــكات والس ــات الممتل ــكل رهون ــك بش ــلف وذل ــروض والس ــل الق ــات مقاب ــة بضمان ــظ المجموع تحتف
المربوطــة، والضمانــات وغيـــرها. توافــق المجموعــة علــى ضمانــات فــي الغالــب مــن بنــوك محليــة لديهــم ســمعة جيــدة أو بنــوك عالميــة، شــركات 
كبيــرة محليــة وشــركات عالميــة، وأفــراد لديهــم صافــي قيــم إئتمانيــة عاليــة. قــّدرت اإلدارة القيمــة العادلــة للضمانــات بمبلــغ 12.2 مليــار درهــم 
)2014: 9.1 مليــار درهــم(. تتضمــن القيمــة العادلــة للضمانــات ودائــع نقديــة غيــر مرهونــة يتمتــع البنــك بحــق تخفيضهــا مــن التســهيالت الممنوحــة.

لم يكن هناك أية رهونات متعلقة مقابل االستثمارات في األوراق المالية.

ضمانات محتفظ بها مقابل قروض وسلفيات 

إن القيمــة العادلــة للضمانــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي 31 ديســمبر 2015 مقابــل قــروض وســلفيات متأخــرة الســداد ولــم تتعــرض النخفاض 
القيمــة تغطــي 127% )2014: 129%( مــن الرصيــد القائم.

القيمة الدفترية حسب فئة الموجودات المالية داخل بيان المركز المالي، والتي تمت إعادة التفاوض بشأن الشروط الخاصة بها

تحليل أعمار القروض متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة حسب الموجودات المالية داخل بيان المركز المالي.

المجموعأكثر من ٩0 يوممن 31 الى 8٩ يومأقل من 30 يوم

2015201520152015

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

356.14346.236123.815526.194القروض والسلفيات

المجموعأكثر من ٩0 يوممن 31 الى 8٩ يومأقل من 30 يوم

2014201420142014

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

99.12823.827281.130404.085القروض والسلفيات

2014 2015

ألف درهم ألف درهم
473.939 1.109.691 القروض والسلفيات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



إدارة مخاطر السيولة

اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر

وباإلضافــة إلــى عملياتهمــا المتعلقتيــن باإلئتمــان، تتمتــع اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر بصالحيــات واســعة منحهمــا إياهــا مجلــس اإلدارة 
ــة المخاطــر مراجعــة لمعــدالت  ــة ولجن ــة التنفيذي ــل. وتجــري اللجن ــات المجموعــة واســتراتيجية التموي مــن أجــل إدارة هيكلــة موجــودات ومطلوب
الســيولة وهيكلــة الموجــودات والمطلوبــات وتعرضــات معــدالت الفوائــد والعمــالت األجنبيــة ومتطلبــات المعــدالت الداخليــة والقانونيــة وتمويــل 
الفجــوات واألوضــاع الســوقية العالميــة والداخليــة اإلقتصاديــة والماليــة. وتضــع اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر توجيهــات إدارة مخاطــر الســيولة 

ألعمــال المجموعــة وذلــك علــى إثــر المراجعــة التـــي تجريهــا.

تراقــب اإلدارة العليــا للمجموعــة الســيولة بشــكل يومــي مســتخدمة نمــوذج لمحــاكاة معــدالت الفائــدة لقيــاس ومراقبــة حساســية معــدالت الفوائــد 
وســيناريوهات تغيـــرات معدالت الفوائد.

تضــم اللجنــة التنفيذيــة رئيــس مجلــس اإلدارة وثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى المديــر التنفيــذي والمديــر العــام. وتجتمــع اللجنــة 
التنفيذيــة مــرة أو أكثــر كل 45 يــوم وذلــك حســب المتطلبــات. ويتطلــب النصــاب القانــوي حضــور جميــع األعضــاء إجتماعــات اللجنــة علــى أن تصــدر 

قراراتهــا باإلجمــاع.

مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التـي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها التمويلية.

تديــر المجموعــة السيـــولة لديهــا بموجــب متطلبــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  والتوجيهــات الداخليــة للمجموعــة. حــدد 
ــل و  ــع ألج ــن 1% للودائ ــراوح بي ــى أن يت ــع عل ــي الودائ ــى إجمال ــد عل ــدل النق ــات مع ــدة  متطلب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك المص
ــتخدام  ــدل اس ــدة  مع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــرض المص ــا ويف ــات. كم ــرة اإليداع ــب فت ــك حس ــب وذل ــت الطل ــع تح 14% للودائ
إلزامــي يبلــغ 1:1 حيــث أن القــروض والســلف )تضــم إيداعــات بيــن البنــوك التـــي لديهــا تاريــخ اســتحقاق أكثــر مــن ثالثــة أشــهر( ال يجــب أن تزيــد عــن 
األمــوال الثابتــة. وتعــرف األمــوال الثابتــة مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  علــى أنهــا تعنــي األمــوال الحــرة للمجموعــة، 
ــل مخاطــر الســيولة لقــد  ــة مقاب ــع العمــالء الثابتــة. وللحماي ــد عــن ســتة أشــهر وودائ ــي لديهــا فتــرة اســتحقاق تزي اإليداعــات بيــن البنــوك والتـ
نوعــت المجموعــة مصــادر أموالهــا وتقــوم بــإدارة موجوداتهــا آخــذة بعيــن اإلعتبــار الســيولة، ومحاولــة الحفــاظ علــى أفضــل النســب بيــن النقــد 
ومعــادالت النقــد واالســتثمارات المدرجــة التـــي لهــا ســيولة تســييل. تقــوم لجنــة المخاطــر بإعــداد ومراقبــة معــدالت الســيولة، ومراجعــة وتطويــر 
سياســات المجموعــة إلدارة الســيولة للتأكــد مــن اســتيفاء المجموعــة اللتزاماتهــا وقــت إســتحقاقها. أوكلــت مســؤولية إدارة مخاطــر الســيولة 
وفقــًا للمعاييــر التـــي وضعتهــا لجنــة المخاطــر إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات )ALCO( والتـــي تتألــف مــن نائــب مدير عــام وكبار المســؤولين 

التنفيذييــن فــي قســم الخزينــة والتمويــل واإلئتمــان واالســتثمار.

ينطــوي المنهــج الــذي تتبعــه المجموعــة إلدارة الســيولة علــى التأكــد مــن وجــود ســيولة كافيــة بشــكل دائــم لمقابلــة إلتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها 
وذلــك خــالل األوضــاع العاديــة واإلجهاديــة وذلــك بــدون تكبــد خســائر غيـــر مقبولــة أو أضــرار محتملــة لســمعة المجموعة.

ــل التدفقــات  ــة وتفاصي ــات المالي ــة باإلتصــال بوحــدات العمــل األخــرى بخصــوص ملخصــات الســيولة للموجــودات والمطلوب يقــوم قســم الخزين
ــل  ــرة األج ــيلة قصي ــودات مس ــة موج ــة بمحفظ ــم الخزين ــظ قس ــة. ويحتف ــتقبلية المتوقع ــال المس ــن األعم ــتنتج ع ــي س ــة التـ ــة المتوقع النقدي

ــة ككل. ــال المجموع ــالل أعم ــن خ ــرة م ــيولة متوف ــن أن الس ــد م للتأك

تتــم مراجعــة الوضــع اليومــي للســيولة ويتــم القيــام بخصومــات ســيولة إجهاديــة بشــكل منتظــم وذلــك تحــت ســيناريوهات متنوعــة تغطــي 
ــة. إن جميــع سياســات وإجــراءات الســيولة تخضــع لمراجعــة وموافقــة لجنــة المخاطــر. تقــوم  ــة واألوضــاع اإلجهادي كٍل مــن أوضــاع الســوق العادي
اإلدارة العليــا بمراجعــة جــدول الوضــع اليومــي الــذي يوضــح مراكــز الســيولة والعمــالت األجنبيــة للمجموعــة، ويتــم إعــداد تقريــر ملخــص يضــم أيــة 

إســتثناءات والخطــوات التـــي يتعيــن إتباعهــا لتصحيــح الوضــع، مــع رفــع هــذا التقريــر إلــى لجنــة المخاطــر.
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فيما يلي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2015 على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي:

المجموع بدون تاريخ أكثر من سنة
أكثر من 3 أشهر 

إلى سنة خالل 3 أشهر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات

6.436.195 - 1.229.231 36.730 5.170.234 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

1.072.415 - - 232.673 839.742 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

15.036.621 - 4.246.406 1.568.863 9.221.352 قروض وسلف، صافي

1.214.878 1.124.774 - 68.604 21.500 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

527.330 7.775 471.817 20.228 27.510 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

270.441 270.441 - - - إستثمارات عقارية

234.234 234.234 - - - الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى

2.519.598 5.689 1.025.349 2.521 1.486.039 موجودات أخرى 

275.206 275.206 - - - ممتلكات ومعدات

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

27.589.918 1.918.119 6.972.803 1.929.619 16.766.377 مجموع الموجودات

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

المطلوبات وحقوق الملكية

19.491.815 - 263.114 4.333.640 14.895.061 ودائع العمالء

45.479 - - - 45.479 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك

1.689.682 - 52.362 40.571 1.596.749 مطلوبات أخرى

1.737.498 - 1.737.498 - - سندات دين مصدرة

4.622.444 4.622.444 - - - حقوق الملكية 

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

27.586.918 4.622.444 2.052.974 4.374.211 16.537.289 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

- )2.704.325( 4.919.829 )2.444.592( 229.088 صافي فجوة السيولة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



ــخ  ــى تاري ــر إل ــخ التقري ــة مــن تاري ــرة المتبقي ــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2014 علــى أســاس الفت ــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوب فيمــا يلــي تواري
ــدي: ــتحقاق التعاق االس

المجموع بدون تاريخ أكثر من سنة أكثر من 3 أشهر 
إلى سنة

خالل 3 أشهر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات
3,707,816 20,487 1,090,930 - 2,596,399 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
2,783,177 - - 92,118 2,691,059 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

14,080,102 4,147    4,571,305 673,897    8,830,753 قروض وسلف، صافي
1,166,631 1,081,230 - 65,422 19,979 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

597,349 10,519 426,039 98,336 62,455 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
336,143 336,143 - - - استثمارات عقارية
242,018 242,018 - - - الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى

1,848,806    16,390    36,545    813,987    981,884 موجودات أخرى 
292,341 292,341 - - - ممتلكات ومعدات

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

25,054,383 2,003,275 6,124,819 1,743,760 15,182,529 مجموع الموجودات
=========== =========== =========== =========== ===========

المطلوبات وحقوق الملكية
17,800,882 1,322,661 106,627 5,000,449 11,371,145 ودائع العمالء

405,603 - - 370,324 35,279 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1,700,639    216,126 42,153    627,911    814,449 مطلوبات أخرى

734,600 - - 734,600 - قرض مشترك
4,412,659 4,412,659 - - - حقوق الملكية 

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

25,054,383 5,951,446 148,780 6,733,284 12,220,873 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
=========== =========== =========== =========== ===========

- )3.948.171( 5.976.039 )4.989.524( 2.961.656

إدارة مخاطر السوق

ــة نظــرًا  ــألدوات المالي ــة المســتقبلية ل ــة أو التدفقــات النقدي ــم العادل ــات فــي القي ــج عنهــا تقلب ــي ينت مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التـ
ــى مخاطــر  ــف التعــرض إل ــة بتصني ــة وأســعار األســهم. تقــوم المجموع ــد وأســعار العمــالت األجنبي ــرات فــي الســوق مثــل معــدالت الفوائ للتغيـ

ــة أو بنكيــة. ــر تجاري ــة أو مخاطــر غيـ الســوق إمــا لمخاطــر تجاري

مخاطر السوق - المحافظ التجارية أ( 

ــة  ــة إســتثمارية متنوع ــة بمحفظ ــفظ المجموع ــة. تحتـ ــة التجاري ــة إلدارة المحفظ ــر المقبول ــة المخاط ــدود لدرج ــع ح ــذي بوض ــس التنفي ــام المجل ق
ــات  ــى السياس ــاًء عل ــوق بن ــر الس ــن مخاط ــدودة م ــة مح ــة بدرج ــظ المجموع ــة، تحتف ــظ التجاري ــي المحاف ــوق ف ــر الس ــدة. إلدارة مخاط ــورة جي بص
ــدود  ــع ح ــطة وض ــاص بواس ــة الخ ــاب المجموع ــة لحس ــالت التجاري ــدار المعام ــتمر. ُت ــكل مس ــا بش ــا بمراقبته ــوم اإلدارة العلي ــي تق ــارة والتـ المخت

ــائر. ــاف الخس ــد إليق ــع ح ــاص م ــة الخ ــاب المجموع ــة لحس ــالت التجاري للمعام

تتكــون المحفظــة التجاريــة للمـــجموعة بشــكل رئيســي مــن أدوات حقــوق الملكيــة فــي شــركات مدرجــة فــي األســواق الماليــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. ولهــذا فــإن مخاطــر الســوق للمحفظــة التجاريــة مقتصــرة علــى مخاطــر أســعار األســهم. 

إن مخاطــر أســعار األســهم تمثــل مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم المدرجــة ضمــن المحافــظ التجاريــة للمجموعــة نتيجــة للتغيـــرات فــي 
مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم الفرديــة. 

فيما يلي حساسية استثمارات حقوق الملكية لدى المجمـوعة نتيجة تغيـر مقبول في مؤشرات األسهم مع إبقاء باقي المتغيـرات ثابتة:
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مخاطر السوق - الحسابات غيـر التجارية أو البنكية ب( 

تنشأ مخاطر السوق للحسابات غيـر التجارية او البنكية بشكل رئيسي على إثر التغيـرات في سعر الفائدة، وتعرضات أسعار العمالت األجنبية 
وتغيـرات أسعار األسهم.

مخاطر أسعار الفائدة   )1

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن اإلحتمــال فــي أن التغيـــرات فــي ســعر الفائــدة قــد تؤثــر علــى قيــم األدوات الماليــة. تتعــرض المجمـــوعة لمخاطــر 
أســعار الفائــدة نتيجــة عــدم مطابقــة قيمــة الموجــودات والمطلوبــات إضافــة إلــى الفـــجوات بهــا.

تســتخدم المجموعــة نمــاذج المحــاكاه لقيــاس ومراقبــة حساســية معــدالت الفوائــد بصــورة دوريــة ويتــم تحليــل ومراجعــة النتائــج مــن قبــل اإلدارة 
ــي فــإن القــروض وإيداعــات العمــالء يتــم إعــادة  ــات المجموعــة الماليــة هــي بمعــدالت عائمــة، بالتال ــا. حيــث أن معظــم موجــودات ومطلوب العلي
تســعيرها بشــكل متزامــن ويتــم الحصــول علــى تحــوط طبيعــي وبالتالــي يتــم تقليــل مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة. إضافــة إلــى ذلــك فإنــه 

يتــم إعــادة تســعير موجــودات ومطلوبــات المجموعــة الماليــة ســنويًا وبالتالــي يتــم الحــد مــن مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة.

إن حساسية أسعار الفائدة للمجموعة بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في 31 ديسمبر 2015 كانت كما يلي:

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

التغيـر في سعر مؤشرات السوق
السهم

التغيـر في سعر التأثير على الدخل
السهم

التأثير على الدخل

ألف درهم%ألف درهم%

854+1%1.196+1%أسواق أسهم عالمية

المجموع غيـر حساسة 
لسعر الفائدة

أكثر من سنة أكثر من 3 
أشهر إلى 

سنة 

خالل 3 أشهر المتوسط 
المرجح للعائد 

الفعلي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات
6.436.195 2.732.488 795.818 - 2.907.889 %0.98 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
1.072.415 842.234 - - 230.181 %0.09 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك

15.036.621 42.662 18.324 152.626 14.823.009 %6.22 قروض وسلف، صافي
1.214.878 1.214.878 - - - - موجودات مالية أخرى–أدوات حقوق الملكية

527.330 6.194 457.162 27.207 36.767 %6.08 موجودات مالية أخرى – سندات دين
270.441 270.441 - - - - استثمارات عقارية

234.234 234.234 - - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى
2.519.598 2.519.598 - - - - موجودات أخرى 

275.206 275.206 - - - - ممتلكات ومعدات
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

27.586.918 8.137.935 1.271.304 179.833 17.997.846 مجموع الموجودات
=========== =========== =========== =========== =========== ===========

المطلوبات وحقوق الملكية
19.491.815 3.147.282 270.576 4.204.849 11.869.108 %2.20 ودائع العمالء

45.479 29.950 - - 15.529 %1.73 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1.689.682 1.689.682 - - - - مطلوبات أخرى
1.737.498 - 1.737.498 - - %3.37 سندات دين مصدرة
4.622.444 4.622.444 - - - - حقوق الملكية 

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

27.586.918 9.489.358 2.008.074 4.204.849 11.884.637 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
=========== =========== =========== =========== =========== ===========

- )1.351.423( )736.770( )4.025.016( 6.113.209 فجوة البنود المدرجة في بيان المركز المالي
=========== =========== =========== =========== =========== ===========

- - 1.351.423 2.088.193 6.113.209 فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
=========== =========== =========== =========== =========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



فيمــا يلــي حساســية أســعار الفائــدة للمجموعــة بنــاًء علــى أســاس ترتيبــات إعــادة تســعير الفائــدة أو تواريــخ اإلســتحقاق أيهمــا أقــرب كمــا فــي 31 
ديســمبر 2014:

إن ســعر الفائــدة الفعــال )العائــد الفعلــي( لــألداة الماليــة النقديــة هــو المعــدل الــذي عندمــا يتــم اســتخدامه فــي حســاب القيمــة الحاليــة، ينتــج عنــه 
القيمــة المدرجــة لــألداة بــدون البنــود غيــر الخاضعــة للفوائــد. إن المعــدل هــو معــدل تاريخــي لــألدوات ذات المعــدل الثابــت التـــي تظهــر بالتكلفــة 

المطفــأة، ومعــدل الســوق الحاليــة لــألدوات ذات معــدل الفائــدة العائــم أو األدوات التـــي تظهــر بالقيمــة العادلــة.

ــر محتمــل ومنطقــي فــي معــدالت  يظهــر الجــدول التالــي حساســية بيــان الدخــل أو الخســارة الموحــد وحقــوق الملكيــة للمجموعــة نتيجــة تغيـ
الفائــدة مــع إبقــاء باقــي المتغيـــرات ثابتــة. إن حساســية بيــان الدخــل هــو تأثيــر التغيــر المفتــرض فــي معــدل الفائــدة علــى صافــي إيــرادات الفوائــد 
لســنة واحــدة بنــاًء علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيـــر التجاريــة والمطلوبــات الماليــة ذات معــدالت الفائــدة المعومــة بمــا فــي ذلــك التأثيــر 
علــى أدوات التحــوط كمــا فــي 31 ديســمبر 2015  نتيجــة التغيـــر المحتمــل فــي معــدالت الفائــدة. يتــم إحتســاب حساســية حقــوق الملكيــة بإعــادة 
تقييــم الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة بمــا فــي ذلــك تأثيــر أدوات التحــوط المتعلقــة بهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 
2015 نتيجــة تغيـــر محتمــل فــي معــدالت الفائــدة. يتــم تحليــل حساســية حقــوق الملكيــة علــى أســاس مــدة اإلســتحقاق لألصــل أو عقــد المقايضــة. 

يتــم مراقبــة جميــع حســابات البنــك المتعرضــة وتحليلهــا لتركيــزات العمــالت ويتــم إظهــار الحساســيات المتعلقــة بهــا بــآالف الدراهــم.

المجموع غيـر حساسة 
لسعر الفائدة

أكثر من سنة أكثر من 3 
أشهر إلى 

سنة 

خالل 3 أشهر المتوسط 
المرجح 
للعائد 
الفعلي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات
3,707,816 1,160,230 694,245 - 1,853,341 %1.05 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
2,783,177 1,367,990 - - 1,415,187 %0.25 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك

14,080,102    7,894 91,770 122,388    13,858,050 %6.43 قروض وسلف، صافي
1,166,631 1,166,631 - - - - موجودات مالية أخرى–أدوات حقوق الملكية

597,349 8,957 423,868 87,450 77,074 %6.17 موجودات مالية أخرى – سندات دين
336,143 336,143 - - - - استثمارات عقارية
242,018 242,018 - - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى

1,848,806 1,848,806 - - - - موجودات أخرى 
292,341 292,341 - - - - ممتلكات ومعدات

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

25,054,383 6,431,010 1,209,883 209,838 17,203,652 مجموع الموجودات
=========== =========== =========== =========== ===========

المطلوبات وحقوق الملكية
17,800,882 3,627,531 11,019 4,335,255 9,827,077 %2.17 ودائع العمالء

405,603 5,396 - 374,646 25,561 %1.13 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1,700,639 1,700,639 - - - - مطلوبات أخرى

734,600 - - - 734,600 %1.48 قرض مشترك
4,412,659 4,412,659 - - - - حقوق الملكية 

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

25,054,383 9,746,225 11,019 4,709,901 10,587,238 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
=========== =========== =========== =========== ===========

- )3,315,215( 1,198,864 )4,500,063( 6,616,414 فجوة البنود المدرجة في بيان المركز المالي
------------- ------------- ------------- ------------- -------------

- - 3,315,215 2,116,351 6,616,414 فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
=========== =========== =========== =========== ===========
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إن التحليــل الموضــح أدنــاه يحتســب تأثيــر تغيـــر محتمــل فــي معــدل العمــالت مقابــل درهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع إبقــاء باقــي المتغيـــرات 
الثابتــة علــى بيــان الدخــل أوالخســارة الموحــد )نتيجــة القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر التجاريــة الحساســة للعملــة( وعلــى 
ــة لعقــود مقايضــات العملــة وعقــود صــرف عمــالت أجنبيــة آجلــة مســتخدمة للتحــوط للتدفقــات  ــر القيمــة العادل حقــوق الملكيــة )نتيجــة تغيـ
النقديــة(. يظهــر التأثيــر اإليجابــي زيــادة محتملــة فــي بيــان الدخــل أوالخســارة الموحـــد أو حقــوق الملكيــة، بينمــا يظهــر التأثيــر الســلبي انخفــاض 

محتمــل فــي بيــان الدخــل أوالخســارة الموحـــد أو حقــوق الملكيــة.

مخاطر العملة   )2

ــدود  ــع ح ــس اإلدارة يض ــة. إن مجل ــالت األجنبي ــدالت العم ــي مع ــر ف ــة تغيـ ــة نتيج ــم األدوات المالي ــر قي ــر تغيـ ــي مخاط ــة ف ــر العمل ــل مخاط تتمث
لمســتويات التركيــزات لــكل عملــة والتـــي يتــم مراقبتهــا بشــكل يومــي، كمــا يتــم اســتخدام أدوات تحــوط للتأكــد مــن إبقــاء تركيــزات المجموعــة 

فــي العمــالت األجنبيــة ضمــن الحــدود. 

تمــول موجــودات المجموعــة بصــورة رئيســية بنفــس العمــالت التـــي يتــم التعامــل بهــا وذلــك لتقليــل مخاطــر المجموعــة تجــاه العمــالت األجنبيــة. 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة ضمــن ســياق أعمالهــا اإلعتياديــة بتمويــل نشــاطات عمالئهــا. يقــوم المجلــس التنفيــذي بوضــع 
حــدود لمســتوى التعــرض لــكل عملــة وذلــك للمراكــز الليليــة واليوميــة والتـــي يتــم مراقبتهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا. كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، 
لــم يكــن لــدى المجموعــة صافــي تعــرض جوهــري للعمــالت، كمــا كانــت جميــع التعرضــات ضمــن الحــدود المعتمــدة مــن قبــل المجلــس التنفيــذي.

ــدوالر األمريكــي ال  ــدوالر األمريكــي، فــإن األرصــدة بال  وبمــا إن الدرهــم اإلماراتــي وعمــالت دول مجلــس التعــاون الخليجــي اآلخــرى مربوطــة حاليــا بال
تعتبــر إنهــا تمثــل مخاطــر عملــة مهمــة.

يوضح الجدول أدناه العمالت التـي لدى المجموعة تعرضات جوهرية لها:

2015

حساسية حقوق الملكيةحساسية إيرادات الفوائدالزيادة في األساسالعملة

10.87710.877+25درهم 

)5.369()5.369(+25دوالر أمريكي

)257()257(+25أخرى

2014

حساسية حقوق الملكيةحساسية إيرادات الفوائدالزيادة في األساسالعملة

10.81310.813+25درهم
)3.749()3.749(+25دوالر أمريكي

)392()392(+25أخرى

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

مايعادله مايعادله

طويل )قصير( طويل )قصير(
369 167 يورو 

)ألف درهم(

تعرض العمالت كما في
31 ديسمبر 2015

التغيـر في حقوق الملكيةالتغيـر في صافي الدخلالتغيـر في سعر العملة %

88+5%يورو

 )ألف درهم(

تعرض العمالت كما في
31 ديسمبر 2014

التغيـر في حقوق الملكيةالتغيـر في صافي الدخلالتغيـر في سعر العملة %

1818+5%يورو

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



3(  مخاطر أسعار األسهم

تمثــل مخاطــر أســعار األســهم االنخفــاض فــي القيمــة العادلــة لألســهم فــي محفظــة المجموعــة االســتثمارية غيـــر التجاريــة نتيجــة تغيـــرات محتملة 
مقبولــة فــي معــدالت مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم الفرديــة.

إن التأثيــر علــى اســتثمارات حقــوق الملكيــة المدرجــة للمجموعــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر نتيجــة تغيـــر 
محتمــل فــي مؤشــرات األســهم مــع إبقــاء باقــي التغيـــرات ثابتــة هــي كمــا يلــي:

المخاطر التشغيلية

تعــّرف المخاطــر التشــغيلية علــى أنهــا المخاطــر الناتجــة عــن مشــاكل أنظمــة التشــغيل واألخطــاء البشــرية أو الغــش واإلحتيــال أو العوامــل 
الخارجيــة. وفــي حالــة فشــل الضوابــط بالعمــل كمــا ينبغــي، فــإن مخاطــر التشــغيل قــد تســبب تشــويه للســمعة وعواقــب قانونيــة وتنظيميــة 
وبالتالــي تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ال تســتطيع المجموعــة التخلــص مــن جميــع المخاطــر التشــغيلية، ولكــن بوجــود إطــار للضوابــط الرقابيــة 
ومــن خــالل المراقبــة واإلســتجابة للمخاطــر المحتملــة، فيكــون باســتطاعة المجموعــة تقليــل هــذه المخاطــر. تشــتمل الضوابــط الرقابيــة وجــود 
فصــل فّعــال فــي المهــام، واالســتخدام وإجــراءات التســويات وتدريــب الموظفيــن وإجــراءات التقييــم، بمــا فــي ذلــك إســتخدام التدقيــق الداخلــي.

39 - كفاية وإدارة رأس المال
إدارة رأس المال

تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أشمل من »حقوق الملكية« في بيان المركز المالي المـوحد، إلى مـا يلي:

االلتزام بمتطلبات رأس المال وفق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  •

المحافظة على مقدرة المجموعة على اإلستمرار في العمل وزيادة العائدات للمساهمين.  •

اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمالها.  •

تراقــب المجموعــة كفايــة رأس المــال واســتخدام رأس المــال النظامــي لــه بشــكل مســتمر، مســتعينة فــي ذلــك بالتقنيــات إســتنادًا إلــى المبــاديء 
التطويريــة التـــي وضعتهــا لجنــة بــازل والمصــرف المركــزي لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. وترفــع المعلومــات المطلوبــة إلــى لجنــة الرقابــة كل 

ثالثة أشـــهر.

ــة  ــوك العامل ــع البن ــر 2009، جمي ــخ 17 نوفمب ــادر بتاري ــم 2009/27 الص ــم رق ــي التعمي ــدة، ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــغ المص أبل
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتطبيــق المقاربــة الموحــدة لبــازل »2« إعتبــارًا مــن تاريــخ التعميــم. أصــدر البنــك المركــزي مســودة توجيهــات 
لتطبيــق المقاربــة الموحــدة بخصــوص مخاطــر اإلئتمــان والســوق والتـــي مــن المتوقــع أن تمتثــل البنــوك للتقريــر بموجــب متطلبــات القائمــة 2 - 
عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال الداخليــة بحلــول مــارس 2010 . أمــا بالنســبة للمخاطــر التشــغيلية، فقــد أعطــى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة  الخيــار للبنــوك باســتخدام مقاربــة الدالئــل األساســية أو المقاربــة الموحــدة. وقــد وقــع اختيــار المجموعــة علــى اســتخدام »منهــج 

المؤشـــر األساســي«. تبلــغ نســبة متطلبــات كفايــة رأس المــال بموجــب بــازل »2«،12%، وهــي النســبة التـــي يجــب المحافظــة عليهــا علــى الــدوام.

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

تغيـر سعر مؤشر السوق
السهم

التأثير على حقوق 
الملكية

التأثير على حقوق تغيـر سعر السهم
الملكية

ألف درهم%ألف درهم%

1.081+1%1.419+1%أسواق أسهم عالمية
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40 - القيمة العادلة  لألدوات المالية
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر

تمثــل االســتثمارات المحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة أو المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر االســتثمارات فــي أوراق ماليــة والتـــي 
تقــدم للمجموعــة فرصــة للحصــول علــى عائــدات مــن خــالل توزيعــات األربــاح وأربــاح ومكاســب المتاجــرة وارتفــاع قيمــة رأس المــال. تتضمــن تلــك 
ــر  االســتثمارات أوراق ملكيــة مدرجــة تســتند قيمهــا العادلــة علــى أســعار اإلغــالق المعلنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، كمــا تتضمــن ســندات غيـ
مدرجــة تســتمد قيمهــا العادلــة مــن التقيييــم الداخلــي الــذي يتــم وفقــًا ألنظمــة التســعير المقبولــة بشــكل عــام، علمــًا بــأن جميــع المدخــالت 

المســتخدمة فــي التقييــم مســتوحاة مــن أســعار الســوق المالحظــة.

إن النسب المحتسبة بما يتماشى مع بازل »2« هي كما يلي:

بازل 2

2014 2015

ألف درهم ألف درهم

رأس المال الطبقة األولى »1«
2,100,000 2.100.000 رأس المال

)196.726( - أسهم محتفظ بها في الخزينة
1,050.000 1.050.000 إحتياطي قانوني 

550.000 580.000 احتياطيات طوارئ واحتياطيات عامة
543.427 476.485 أرباح مستبقاة
211.949 203.527 حصة األطراف غيـر المسيطرة في الشركات التابعة

)242.018( )234.234( الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى
------------- -------------

4,016.632 4.175.778

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

رأس المال الطبقة الثانية »2«
242.459 246.831 مخصص انخفاض القيمة المجمع للقروض والسلف 

69.304 95.594 التغيـر التراكمي في القيمة العادلة
------------- -------------

311.763 342.425

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

4.328.395 4.518.203 مجموع رأس المال النظامي
------------- -------------

الموجودات المرجحة بالمخاطر:
17.935.851 19.746.453 مخاطر اإلئتمان

106.957 131.933 مخاطر السوق
1.403.369 1.502.954 مخاطر التشغيل

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

19.446.177 21.381.340 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
=========== ===========

%22.26 %21.13 نسبة كفاية رأس المال
=========== ===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



إستثمارات غيـر مدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أوراق ماليــة غيـــر مدرجــة محتفــظ بهــا بمبلــغ 1.021 مليــون درهــم )2014: 974 مليــون درهــم( والتـــي يتــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة. يتــم تحديــد القيــم العادلــة بالرجــوع إلــى نمــاذج التســعير المعتــرف بهــا مقارنــة مــع أدوات مشــابهة مدعومــة بنمــاذج 
خصــم التدفقــات النقديــة وفقــا لالســتثمار والقطــاع. ويتضمــن نمــوذج التقييــم بعــض التحاليــل غيــر المدعومــة بأســعار وفوائــد مســتخدمة عــادة 

مــن قبــل الســوق.

تمثــل االســتثمارات التـــي تســتخدم قيمــة نســب المقارنــة وأســعار األســهم فــي الشــركات المماثلــة مدخــالت هامــة فــي نمــوذج التقييــم. إذا كانــت 
أســعار أســهم الشــركات المماثلــة 5% أعلــى/ أقــل فــي حيــن أن جميــع المتغيـــرات األخــرى ثابتــة فــإن القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة ســتزيد/ تقــل 

بواقــع 37 مليــون درهــم )2014: 36 مليــون درهــم(.

تــم االعتـــراف بأثــر التغيـــر فــي تقييــم القيمــة العادلــة والمعتــرف بهــا ســابقًا بقيمتهــا المدرجــة كجزء مــن التغيـــرات المتراكمــة في القيمــة العادلة 
في حقــوق المســاهمين.

القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

باســتثناء مــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه، تــرى اإلدارة أن القيــم الدفتريــة المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة تقــارب قيمهــا العادلــة.

ُتبنى القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس أسعار السوق.

االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــألدوات الماليــة التـــي يتــم قياســها بعــد االعتـــراف األولــي بالقيمــة العادلــة، مقســمة إلــى المســتويات مــن 1 إلــى 3 
اســتنادًا إلــى الدرجــة التـــي يمكــن فيهــا مالحظــة القيمــة العادلــة.

المستوى 1 قياس القيمة العادلة هي تلك المستمدة من األسعار المتداولة )غيـر المعّدلة( في أسواق األوراق المالية النشطة للموجودات أو        • 
المطلوبات المطابقة.  

المستوى 2 قياس القيمة العادلة هي تلك المستمدة من مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة ضمن المستوى )1( التـي يمكن مالحظتها في    •
الموجودات أو المطلوبات، إما مباشرًة )كما في األسعار( أو بشكٍل غيـر مباشر )أي المستمدة من األسعار، بما فيها األسعار المدرجـة في     

أسـواق غيـر نظاميـة(.  

المستوى 3 قياس القيمة العادلة هي تلك المستمدة من تقنيات التقييم التـي تشمل مدخالت للموجودات أو المطلوبات التـي ال تستند     •
في مالحظاتها إلى بيانات السوق )بيانات غيـر ملحوظة(.  

20152014

القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

موجودات مالية 

527.330527.752597,349604,283- موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة 
============================================
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لم تتم أية تحويالت بين المستوى 1 و 2 خالل السنة الحالية.

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

31 ديسمبر 2015
موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

21.500 - - 21.500 اسهم ملكية مدرجة

68.604 - 68.604 -  سندات دين مدرجة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

101.800 - - 101.800  أسهم ملكية مدرجة

1.022.974 1.022.974 - - أسهم ملكية غير مدرجة

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

1.214.878 1.022.974 68.604 123.300 المجموع

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

مطلوبات مالية أخرى بالقيمة العادلة

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1.737.498 - - 1.737.498  سندات دين مدرجة

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

موجودات / مطلوبات أخرى

1.945 - 1.945 - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

)823( - )823( - القيمة العادلة السالبة للمشتقات

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

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

19,979 - - 19,979 أسهم ملكية مدرجة

65.422 - 65.422 - سندات دين مدرجة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

107,569 - - 107,569 أسهم ملكية مدرجة

973,661 973,661 - - أسهم ملكية غير مدرجة

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

1,166,631 973,661 65,422 127,548 المجموع

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

موجودات أخرى

44 - 44 - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

)3( - )3( - القيمة العادلة السالبة للمشتقات

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 



تسوية المستوى 3  قياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

20152014

ألف درهـمألف درهـم

973.661976,761الرصيد اإلفتتاحي
-77.133إضافات 

)3,100()27.820(الخسائر المعترف به في الدخل الشامل اآلخر
--------------------------

1.022.974973,661الرصيد النهائي
======================

التأثير على القيمة العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى 3 والمقاسة بالقيمة العادلة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية:

ــة األداة  ــب فئ ــول حس ــكل معق ــة بش ــة المحتمل ــات البديل ــتخدام االفتراض ــتوى 3، باس ــن المس ــة ألدوات ضم ــة العادل ــى القيم ــر عل ــر التأثي يعتب
ــة. ــدود للغاي ــة، مح المالي

األدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة

تتضمــن القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة العادلة النقد واألرصــدة لدى مصــرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركزي والمســتحق 
مــن بنــوك والقــروض والســلفيات والموجــودات األخــرى (باســتثناء المبالــغ المدفوعــة مقدمــًا )والمســتحق إلــى بنــوك وودائــع العمالءوالمطلوبــات 
ــر المســجلة بالقيمــة  ــة غي ــة ألدوات المالي ــاًء علــى مدخــالت الســوق الملحوظــة. ال تختلــف القيــم العادل األخــرى المصنفــة ضمــن المســتوى 2 بن

العادلــة بشــكل جوهــري عــن قيمهــا الدفتريــة.

فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة ألدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة في البيانات المالية:

الموجودات التي تقارب قيمها العادلة قيمها الدفترية

فيمــا يتعلــق بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات تواريــخ االســتحقاق قصيــرة األجــل )أقــل مــن ثالثــة أشــهر( مــن المفتــرض أن قيمهــا الدفتريــة 
تقــارب قيمهــا العادلــة. تــم تطبيــق هــذا االفتــراض علــى الودائــع تحــت الطلــب وحســابات التوفيــر التــي ليــس لهــا تواريــخ اســتحقاق محــددة.

األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأ مــن خــالل مقارنــة معــدالت الفائــدة لــدى الســوق عندمــا 
ــع التــي  ــة المقــدرة الخاصــة بالودائ ــأدوات ماليــة مماثلــة. ترتكــز القيمــة العادل يتــم االعتــراف بهــا ألول مــرة مــع أســعار الســوق الحاليــة الخاصــة ب
تخضــع ألســعار فائــدة ثابتــة علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام أســعار الفائــدة الســائدة لــدى الســوق فيمــا يتعلــق بســندات الديــن 
التــي لهــا نفــس الســمات اإلئتمانيــة وتواريــخ االســتحقاق. فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة يتــم إجــراء تعديــل لكــي 

يعكــس التغيــر فــي الفــروق اإلئتمانيــة عندمــا يتــم االعتــراف بــاألداة ألول مــرة.

41  - أرقام المقارنة 
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في هذه البيانات المالية الموحدة.

42 - اعتماد البيانات المالية الموحدة 
تم اعتماد البيانات المالية الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 يناير 2016.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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Shareholders By Emirate for the Year 2015

Shareholders By Emirate for the Year 2014

Abu Dhabi Dubai Sharjah Other Emirates GCC Others

Abu Dhabi Dubai Sharjah Other Emirates GCC Others

116 Shareholders
49.99%

110 Shareholders
10.90.06%

122 Shareholders
18.25%

348 Shareholders

7.70%66 Shareholders

12.57%45 Shareholders0.58%

111 Shareholders
52.52%

362 Shareholders

7.80%69 Shareholders

12%

103 Shareholders

7.06%

133 Shareholders
19.38%

54 Shareholders1.21%

حاملو ا
سهم بحسب ا�ماراة لعام ٢٠١٥

حاملو ا
سهم بحسب ا�ماراة لعام ٢٠١٤

بيانات
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Evolution of Total Assets, Liabilities and Shareholders’ Equity
 تطور مجموع الموجودات، المطلوبات و حقوق المساهمين

Evolution of Total Advances Deposits, and Net Liquidity 
تطور مجموع التسهيالت، الودائع و السيولة الصافية
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 Evolution of Capital, Equity & Profit
تطور رأس المال و حقوق المساهمين و ا�رباح
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Evolution of Deposits and Advances
تطور الودائع و القروض

Distribution of Loans & Advances by Economic Sector
 توزيع القروض و السلفيات حسب القطاع ا�قتصادي

Distribution of Loans & Advances by Economic Sector
 توزيع القروض و السلفيات حسب القطاع ا�قتصادي
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Evolution of Deposits and Advances
تطور الودائع و القروض

Distribution of Loans & Advances by Economic Sector
 توزيع القروض و السلفيات حسب القطاع ا�قتصادي

Distribution of Loans & Advances by Economic Sector
 توزيع القروض و السلفيات حسب القطاع ا�قتصادي
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Investment Breakdown by Region
توزيع ا�ستثمارات جغرافيا

Details of Investments by Classification
تصنيف ا�ستثمارات 

Share Book Value
القيمة الدفترية للسهم

Middle East & Africa:
AED 1,513 Mn, 87%

Europe:
AED 0.11 Mn

Dubai:
AED 81
Mn, 5%

Sharjah:
AED 141
Mn, 8%

GCC:
AED 6 Mn

2015

2015

2014

Europe:
AED 0.12 Mn Dubai:

AED 91 Mn, 5%
Sharjah:
AED 141 Mn, 8%

GCC:
AED 6 Mn

Middle East & Africa:
AED 1,526 Mn, 87%

Fair Value Through Other
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Evolution of Share Price month for the Year 2015
تطور سعر ا�سهم بحسب الشهر لعام ٢٠١٥

Total Monthly Volume for the year 2015
الحجم الكلي بحسب الشهر لعام ٢٠١٥

Volume & Value of Transactions for the Year 2015
حجم وقيمة الصفقات لعام ٢٠١٥
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Evolution of Share Price month for the Year 2015
تطور سعر ا�سهم بحسب الشهر لعام ٢٠١٥

Total Monthly Volume for the year 2015
الحجم الكلي بحسب الشهر لعام ٢٠١٥

Volume & Value of Transactions for the Year 2015
حجم وقيمة الصفقات لعام ٢٠١٥
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Capital Structure

Ownership by Percentage As At December 2015
الملكية بالنسب المئوية لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٥

Shareholders By Nationality & % of Holding as at December 2015
حاملو ا�سهم بحسب الجنسية ونسب ا�سهم لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٥

هيكلية رأس المال 

2015

17 shareholder
75.33%

790 shareholder
24.67%

2014

17 shareholder
75.97%

790 shareholder
24.03%

1% 1%

3 Shareholders
33.77%

9 Shareholders
33.42%

5 Shareholders
8.15%

790 Shareholders
24.67%

> 5% > 2.5% - < 5% > 2.5% - < 1% < 1%

UAE GCC Others

393 Shareholders
79.73%

66 Shareholders
12.57%

348 Shareholders

7.70%



Shareholders By Emirate for the Year 2015

Shareholders By Emirate for the Year 2014

Abu Dhabi Dubai Sharjah Other Emirates GCC Others

Abu Dhabi Dubai Sharjah Other Emirates GCC Others

116 Shareholders
49.99%

110 Shareholders
10.90.06%

122 Shareholders
18.25%

348 Shareholders

7.70%66 Shareholders

12.57%45 Shareholders0.58%

111 Shareholders
52.52%

362 Shareholders

7.80%69 Shareholders

12%

103 Shareholders

7.06%

133 Shareholders
19.38%

54 Shareholders1.21%

حاملو ا
سهم بحسب ا�ماراة لعام ٢٠١٥

حاملو ا
سهم بحسب ا�ماراة لعام ٢٠١٤




