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بســم اهلل الرحمن الرحيم
خطاب الرئيس

للجمعيــة العمومية رقم 43

حضرات الســادة المساهمين،

يســرني أن أرحــب بكــم بإســمي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي االجتمــاع رقــم 43 للجمعيــة العموميــة، 
وأود ان أعــرب لكــم عــن شــكرنا  وتقديرنــا العميــق لدعمكــم وثقتكــم بمؤسســتنا الوطنيــة.

وفــي البدايــة أتوجــه باســمكم وباســم أعضــاء المجلــس، بأســمى آيــات الشــكر واالحتــرام  والتقديــر الــى 
ــن راشــد آل  ــة، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــان رئيــس الدول ــد آل نهي ــن زاي صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة ب
ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــي، وصاح ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
نهيــان، ولــي عهــد أبــو ظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة، وإخوانهــم أصحــاب الســمو الحــكام أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد 
ــن  ــد م ــو المزي ــب نح ــا الحبي ــة وطنن ــه مصلح ــا في ــة لم ــيدة والحكيم ــم الرش ــة وقيادته ــم الثاقب ــك لرؤيته وذل

ــار. ــدم واالزده التق

حضرات السادة الكرام،
2016 كان عــام التحديــات السياســية واالمنيــة واالقتصاديــة الكبــرى؛ فالمحطــات الرئيســية كانــت كثيــرة ومؤثــرة 

لدرجــة أن مفاعيــل بعضهــا ستســتمر للمرحلــة المقبلــة إن لــم يكــن لســنوات طويلــة.

اقليميــا، بقيــت منطقــة الشــرق االوســط االكثــر ســخونة مــن حيــث اســتفحال النزاعــات الدمويــة وترافــق ذلــك 
مــع تصاعــد موجــات االرهــاب فــي العالــم.

حضرات الســادة المساهمين،

واالقتصاديــة  الماليــة  الظــروف  مواجهــة  فــي   2016 عــام  خــالل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  واصلــت 
ــرادا للدولــة دون اعتمادهــا علــى مدخــول  ــدر اي العالميــة الصعبــة مــن خــالل دعمهــا لتنويــع المشــاريع التــي ت
النفــط، والســعي لنهضــة االقتصــاد والتركيــز علــى ديمومــة اإليــرادات لتجنــب تأثيــر األســواق الماليــة اإلقليميــة 

ــة. ــا بإيجابي ــى أفقه ــر ال ــي ال ينظ ــة والت ــة المترنح والدولي

تابــع البنــك خــالل الســنة زيــادة القــروض والســلفيات باإلضافــة الــى ودائــع العمــالء، مــع المحافظــة علــى 
مســتويات عاليــة مــن الســيولة ونســبة قــروض إلــى ودائــع منخفضــة بنســبة %87.  

بلــغ مجمــوع حقــوق المســاهمين 4.599 مليــون درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر2016 وذلــك بعــد توزيــع أربــاح 2015 
مقارنــة مــع رصيــد ســنة 2015 والبالــغ 4.622 مليــون درهــم.

بلــغ الربــح الصافــي لعــام 2016, 2.4 مليــون درهــم مقابــل 250 مليــون درهــم عــام 2015، اي بارتفــاع 61%. وارتفــع 
العائــد علــى الســهم بنســبة 60% ليصــل الــى 18.7 فلــس مقابــل 11.7 فلــس. 

ــل  ــام 2016 مقاب ــي ع ــبة 22.70% ف ــجلت نس ــث س ــة حي ــتوياتها العالي ــد مس ــال عن ــة رأس الم ــبة كفاي ــت نس بقي
ــام 2015. ــي ع 21.13% ف

حضرات الســادة المساهمين، 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــى صاح ــا، ال ــمكم جميع ــدم باس ــبة ان أتق ــذه المناس أود به
القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم امــارة الشــارقة، رئيســنا الفخــري، بخالــص امتناننــا وشــكرنا 
عمالءنــا  جميــع  أشــكر  ان  واود  كمــا  الدولــة.  فــي  الماليــة  الســلطات  والــى  الدائــم،  ودعمــه  رعايتــه  علــى 

ومراســلينا فــي كافــة أنحــاء العالــم علــى ثقتهــم بمؤسســتنا الوطنيــة.

فــي  وتفانيهــم  الدؤوبــة  جهودهــم  علــى  وموظفيــه  البنــك  إلدارة  وتقديــري  شــكري  اوجــه  ان  واود  كمــا 
. عملهــم

أخيــرًا، يشــرفني أن أقدم لكــم تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2016.

واهلل ولي التوفيق

أحمــد عبداهلل النومان                                          
 رئيــس مجلس اإلدارة                                                      

الشارقة 29 ابريل 2017  
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ــة  ــرة لدرج ــرة ومؤث ــت كثي ــية كان ــات الرئيس ــرى؛ فالمحط ــة الكب ــة واالقتصادي ــية واالمني ــات السياس ــام التحدي 2016 كان ع
اإلتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  فمــن  طويلــة؛  لســنوات  يكــن  لــم  إن  المقبلــة  للمرحلــة  ستســتمر  بعضهــا  مفاعيــل  أن 
األوروبــي الــى إنتخــاب دونالــد ترامــب رئيســا للواليــات المتحــدة األميركيــة، مــرورًا بإنقــالب تركيــا الفاشــل الــى باقــي 

األزمــات العالميــة واألقليميــة المســتمرة والتــي راوحــت مكانهــا بالرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة.

الغربــي مــن خــالل هجمــات متعــّددة وغيــر مســبوقة ضربــت  العالــم  اإلرهــاب فــي  الدولــي، تصاعــد  الصعيــد  علــى 
ــكل  ــرب بش ــذي ال زال يض ــاب ال ــن اإلره ــاًل ع ــتان؛ فض ــا وباكس ــة، تركي ــدة األميركي ــات المتح ــا، الوالي ــا، أفريقي ــا، ألماني فرنس
يومــي فــي ســوريا، العــراق، ليبيــا ومصــر، ممــا شــد انتبــاه العالــم بأهميــة وضــع حــد لهــذه العمليــات التــي أثــرت بشــكل 
كبيــر علــى األحــداث االجتماعيــة والتجمعــات. وشــهدت تركيــا وبدرجــة أقــل روســيا، تدفــق الهجمــات اإلرهابيــة مــن 

ــط. ــرق األوس ــي الش ــي ف ــود الروس ــوذ والوج ــودة النف ــد ع ــة بع ــة، خاص ــادر أجنبي ــن مص ــا وم ــل حدوده ــر داخ عناص

وتصاعــدت حالــة عــدم اليقيــن فــي االتحــاد االوروبــي إلــى الصــدارة، بعــد خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي باســتفتاء 
شــعبي ممــا قــد يــؤدي الــى عــزل بريطانيــا عــن نظيراتهــا اإلقليميــة، باإلضافــة الــى خلــق ســابقة قــد تعتمدهــا دول 
ــاد  ــعة لالتح ــة الواس ــن البصم ــة ع ــرى الناجم ــة الكب ــات االقتصادي ــل الترنح ــل ح ــن اج ــة م ــي القومي ــرى تدع ــة أخ أوروبي
ــة التــي تعيشــها، وهبــوط اليــورو، وتعــارض وجهــات النظــر السياســية،  ــة الداخلي ــي، علــى وقــع األزمــات االقتصادي االوروب
فضــاًل عــن تدفــق الالجئيــن الــى أوروبــا  والتــي دفعــت بالقومييــن الــى المطالبــة بانفصــال دولهــم عــن االتحــاد االوروبــي.

 
التــي يتطلبهــا مــن  لــن يكــون ســريعًا نظــرًا لإلجــراءات  األوروبــي  االتحــاد  بريطانيــا مــن  أن خــروج  الرغــم مــن  وعلــى 
ــيما  ــام 2016، ال س ــن ع ــي م ــف الثان ــع النص ــا طب ــروج بريطاني ــار خ ــي، اال ان آث ــوم البريطان ــس العم ــي ومجل ــان األوروب البرلم
2008؛ فالركــود االقتصــادي فــي أوروبــا يعتبــر واحــدا مــن األطــول،  وأن أوروبــا ال زالــت تــرزح تحــت آثــار وســلبيات أزمــة 
خاصــة وأن اعتمــاد المركــزي األوروبــي علــى سياســة التيســير الكمــي لــن يكــون لهــا، بــرأي الكثيــر مــن المطلعيــن، ســوى 

األثــر المدمــر لالقتصــاد والعملــة معــًا.

ــل  ــي ظ ــب، ف ــد ترام ــاب دونال ــر 2016 انتخ ــي نوفمب ــم ف ــث ت ــدة حي ــات المتح ــى الوالي ــة إل ــدة القومي ــة األجن ــت موج وصل
وعــود بالقــدرة علــى مواجهــة االقتصــاد المحلــي، الــذي يتســم بالقــدرة علــى المنافســة والتكلفــة، االقتصــاد العالمــي. 
ــادل  ــادي والتب ــاح االقتص ــة لالنفت ــر القائم ــي المعايي ــا ف ــر تحفظ ــحين اكث ــول مرش ــم وص ــي العال ــات ف ــهدت االنتخاب وش

التجــاري وصــوال الــى موضــوع المهاجريــن وحريــة االديــان.

بعــد انتخــاب الرئيــس ترامــب احتشــدت االســواق الماليــة علــى اصــالح قانــون الضرائــب وتســهيل االجــراءات ومشــاريع 
0.50% و %0.75،  ــن  ــا بي ــى م ــل ال ــدة لتص ــعار الفائ ــع أس ــد رف ــي ق ــزي األميرك ــت كان المرك ــي وق ــدة، ف ــة الجدي ــة التحتي البني

ــواق. ــى االس ــيولة ال ــب الس ــذي يجل ــي ال ــير الكم ــن التيس ــي م ــاد االمريك ــهيل االقتص ــي تس ــاهم ف ــا تس كونه

عقــب توقيــع اتفاقيــة باريــس الخاصــة بتغّيــر المنــاخ فــي ديســمبر 2015، اتخــاذ خطــوات هامــة وجــادة فــي تخطيــط 
ــوث. ــادر التل ــى مص ــب عل ــرض ضرائ ــق ف ــن طري ــك ع ــي 2016،  وذل ــا ف ــم هيكلته ــاخ ت ــات المن ــل ملوث ــج تقلي ــذ برام وتنفي

ــود  ــوادر رك ــور ب ــع ظه ــة م ــواق المالي ــعار األس ــي أس ــور ف ــط وتده ــعار النف ــي أس ــتمرار تدن ــى اس ــهر االول ــهدت األش ش
ــال دون  ــة ح ــة واإلقليمي ــة العالمي ــوى االقتصادي ــود الق ــر جه ــه؛ إال أن تضاف ــي عملت ــوظ ف ــدٍن ملح ــي وت ــاد الصين االقتص
حــدوث تدهــور دراماتيكــي للوضــع االقتصــادي، لتطمئــن األســواق الماليــة إلــى أنــه فــي حيــن أن تأثيــر هــذه األزمــات قــد 

ــام  2008. ــهدها ع ــي ش ــك الت ــة لتل ــة مماثل ــب أزم ــواؤه لتجن ــن احت ــا يمك ــإن تأثيره ــرا، ف ــون كبي يك



                          داو جونــز

الذهب

ــة  ــات المحلي ــى الميزاني ــاء عل ــن األعب ــا زاد م ــة مم ــدول اإلقليمي ــي ال ــكرية ف ــية والعس ــات السياس ــتمّرت النزاع ــا، اس اقليمي
مباشــر.  وغيــر  مباشــر  بشــكل  المعنيــة  للــدول  واالقتصــادي  المالــي  الوضــع  اســتقرار  علــى  ســلبًا  وأثــرت   واإلقليميــة، 
ــة  ــاحتين اإلقليمي ــى الس ــن عل ــن الالعبي ــر م ــاع الكثي ــي اقن ــر ف ــة األث ــة الفلوج ــة لمنطق ــوات العراقي ــتعادة الق وكان الس
ــي  ــة الت ــات االرهابي ــية. اال ان الضرب ــة رئيس ــكل معضل ــزال يش ــذي ال ي ــة، وال ــاب المحتم ــة اإلره ــراب نهاي ــن اقت ــة م  والدولي
 هــزت دوال اوروبيــة وآســيوية حصــدت الكثيــر مــن االرواح البريئــة وأثــرت بشــكل ســلبي علــى األســواق الماليــة التــي بقيــت 

حــذرة طيلة العام.

ــط  ــاج النف ــض إنت ــر 2016، خف ــي نوفمب ــد ف ــذي عق ــا ال ــالل اجتماعه ــك'' خ ــرول ''أوب ــدرة للبت ــدول المص ــة ال ــررت مجموع ق
ــوق  ــى س ــوازن ال ــادة الت ــزون وإع ــف المخ ــريع تصري ــر 2017 لتس ــهر يناي ــن ش ــارًا م ــوم إعتب ــي الي ــل ف ــون برمي ــى 32.5 ملي ال
ــعى  ــذا المس ــيؤدي ه ــات، وس ــلع والخدم ــواق الس ــتقرار أس ــى إس ــي عل ــعار، وبالتال ــتقرار األس ــى إس ــاظ عل ــط والحف النف
المشــترك إلــى اســتقرار التجــارة وتعزيــز السياســات االقتصاديــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة أوبــك التــي عانــت مــن 

عجــز مالــي خــالل عــام 2015 وبدايــة عــام 2016 نتيجــة لالنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط. 

ــات  ــن الصراع ــات م ــز التحدي ــتمرار حاج ــط واس ــعار النف ــور اس ــة تده ــرة نتيج ــات كبي ــه تحدي ــة تواج ــواق المالي ــزال األس ال ت
 الجيوسياســية الطويلــة التــي تبتلــي بهــا الــدول المجــاورة، وأزمــة الالجئيــن التــي خلقــت ظروفــا يصعــب التعامــل معهــا 

فــي غيــاب الخطــط الصحيحة والتمويــل الالزم لها.

ناسداك



علــى  مباشــر  تأثيــر  أي  لمنــع  جهودهــا  ودمجــت  وحدتهــا،   2016 عــام  خــالل  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  عــززت 
أســواقها الماليــة، مــن خــالل وضــع خطــط خمســية أو عشــرية للنهــوض باقتصاداتهــا وقدرتهــا علــى منــع األخطــار 

وسياســيًا. أمنيــًا  حولهــا  المحدقــة 

2030 حيــث أشــارت إلــى خطــوات بــارزة إلحيــاء األســواق الماليــة  أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية خطتهــا لعــام 
ــى 326  ــام 2015 إل ــي ع ــعودي ف ــال س ــار ري ــن 367 ملي ــز م ــض العج ــن خف ــدءا م ــي ب ــا المال ــي تخطيطه ــة ف ــد الثق وتجدي
مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2016، والدعــوة إلــى العمــل لتعزيــز أســعار الفائــدة بيــن البنــوك، فــي ضــوء تحويــل الثــروات 

ــئة. ــة الناش ــواق العالمي ــى األس ــوال إل ــق األم ــبب تدف ــندات بس ــس الس ــهم ولي ــى أس ــط ال ــرق األوس ــي الش ف

ــة الصعبــة  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل عــام 2016 فــي مواجهــة الظــروف الماليــة واالقتصادي ــًا، واصلــت دول محلي
ــة  ــعي لنهض ــط، والس ــول النف ــى مدخ ــا عل ــة دون اعتماده ــرادا للدول ــدر اي ــي ت ــاريع الت ــع المش ــا لتنوي ــالل دعمه ــن خ م

ــة. ــة والدولي ــة اإلقليمي ــواق المالي ــر األس ــب تأثي ــرادات لتجن ــة اإلي ــى ديموم ــز عل ــاد والتركي االقتص

ــياحية  ــة والس ــرات االقتصادي ــع المؤش ــي جمي ــدم ف ــراز تق ــام 2016، إح ــالل ع ــدة خ ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول واصل
االتحاديــة  القوانيــن  واســتصدار  البديلــة  المنتجــة  السياســات  رعايــة  فــي  أبوظبــي  اســتمرت  حيــث  الدوليــة،  واألمنيــة 
مــن  العديــد  افتتــاح  تــم  حيــن  فــي  المتقدمــة،  الــدول  ســلم  فــي  لالرتقــاء  الدوليــة  واالتجاهــات  لتترافــق  الحديثــة 
ــة  ــي رعاي ــزة ف ــارقة متمي ــت الش ــس، وبقي ــي بارك ــاه ودب ــي للمي ــاة دب ــل قن ــي، مث ــي دب ــدة ف ــياحية الجدي ــات الس الوجه

الثقافــة والعلــم فــي الدولــة. 
 

بقيــت أســواق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحــاول اقتنــاص الفــرص والظــروف اإليجابيــة. فبالرغــم مــن الظــروف 
السياســية واألمنيــة المحيطــة بهــا، إال أنهــا وللســنة الثانيــة علــى التوالــي تنهــي عــام  2016 بــدون أي عجــز فــي ميزانيتهــا، 
ــص  ــم خص ــار دره ــا 248 ملي ــغ مجموعه ــوام بل ــة أع ــّدة خمس ــة ولم ــات االتحادي ــرأ الموازن ــن أج ــدة م ــت واح ــا وطرح كم

ــام 2017. ــم لع ــار دره ــا 48.5 ملي منه

ولمواكبــة التطــور الــذي تشــهده الدولــة والتزامــا بالمعاييــر الدوليــة،  صــدرت خــالل عــام 2016 قوانيــن جديــدة، منهــا 
الــذي  قانونــي اإلفــالس ورهــن المنقــول، ال ســيما وإن هــذه القوانيــن ســيكون لهــا األثــر اإليجابــي فــي ظــل التطــور 

تشــهده الدولــة، ال ســيما فــي مــا خــص المطالبــات الماليــة ورفــع مســتوى الضمانــات.

إيجابــًا علــى  التراخيــص ممــا ينعكــس  تزايــد إصــدار  الــى  اإلمــارات  الدوائــر االقتصاديــة فــي مختلــف  تشــير مؤشــرات 
ــال.  ــورة لألعم ــادر متط ــن مص ــه م ــا تؤمن ــة وبم ــرة بالدول ــة الكبي ــزز الثق ــا يع ــي، مم ــوق المحل ــي الس ــية ف ــدرة التنافس الق
ــات  ــن الصناع ــد م ــل الجدي ــى الجي ــام 2016، عل ــر ع ــي نوفمب ــد ف ــذي عق ــارقة ال ــارة الش ــة وتج ــة صناع ــر غرف ــز مؤتم ورك

ومــدى إمكانيــة المصانــع المحليــة فــي اإلمــارات علــى إنتاجهــا.

بقيــت المصــارف فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة األعلــى ســيولة واألكثــر اســتقرارا بالرغــم مــن المتطلبــات الدوليــة 
ــاع  ــذا القط ــة ه ــة لحماي ــة المطلوب ــة النقدي ــن واالنظم ــن القواني ــا م CRS وIFRS9 وغيره ــل  ــدة مث ــر جدي ــق معايي لتطبي
 91 . واســتطاعت البنــوك العاملــة فــي الدولــة مــن تخطــي كافــة التحديــات حيــث ارتفــع إجمالــي موجوداتهــا بمبلــغ 
المركــزي فــي  المصــرف  القطاعــات، وقــد ســاهمت سياســة  بتمويــل كافــة  11 شــهرًا، وإســتمرت  مليــار درهــم خــالل 
ــج األول  ــك الخلي ــاج بن ــكل إندم ــاج إذ ش ــجعت االندم ــا وش ــة، كم ــات منفتح ــاد سياس ــى اعتم ــة عل ــوك العامل ــز البن تحفي

ــالل 2016. ــًا خ ــرز مصرفي ــدث األب ــي الح ــي الوطن ــو ظب ــك اب وبن

ال  ماليــة  ورقــة  بيــع  يشــمل  والــذي  وتدريجــي،  محــّدد  بشــكل  المكشــوف  علــى  البيــع  قانــون  أبوظبــي  ســوق  طــرح 
يملكهــا البائــع، أو أنــه إقترضهــا، ليعــاد شــراؤها بســعر أقــل مــع االحتفــاظ بالفــارق المــادي، ممــا ســيكون لــه األثــر 
فــي رفــع حركــة الســوق المالــي وتحقيــق األربــاح ويرفــع نســبة الســيولة، كمــا وســوف ســيكون جاذبــا بشــكل أكبــر 

األجانــب.  للمســتثمرين 
 

ســوق ابو ظبي الماليســوق دبي المالي



البنــوك  قانــون  عــن   ،2016 نوفمبــر  فــي  االوســط  للشــرق  المصرفــي  الملتقــى  خــالل  المركــزي  محافــظ  معالــي  أعلــن 
المصرفــي  القطــاع  متطلبــات  إقــراره  عنــد  القانــون  هــذا  ســيلبي  النهائيــة.  اإلعــداد  مراحــل  دخــل  الــذي  الجديــد 
ــر وتحديــث األنظمــة، مثــل نظــام '' القيــم المخزنــة – Stored Values''ونظــام  واإلقتصــاد الوطنــي، باإلضافــة الــى تطوي
ــة  ــات الكتروني ــالل منص ــن خ ــي م ــل الجماع ــام التموي ــل، ونظ ــم التموي ــدة لدع ــة جدي ــر انظم ــي وتطوي ــع اإللكترون الدف
ــن،  ــتثمرين المحليي ــذب المس ــداول وج ــًا للت ــر أمان ــة األكث ــارات المالي ــواق اإلم ــي وأس ــاع المصرف ــل القط ــي جع ــهم ف تس

والعــرب واالجانــب.

 فــي الشــارقة، اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم امــارة الشــارقة وملحقاتهــا، 
الموازنــة العامــة لإلمــارة لعــام 2017، بإجمالــي نفقــات بلغــت 22 مليــار درهــم. وركــزت الموازنــة علــى اعتمــاد العديــد 
ــز  ــك تعزي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي والثقاف ــي والعلم ــادي واالجتماع ــد االقتص ــتراتيجية ذات البع ــرات االس ــداف والمؤش ــن االه م

ــرية. ــوادر البش ــوارد والك ــي الم ــتثمار ف االس

تبــوأت االمــارة مكانــة مرموقــة فــي المنطقــة، وتمكنــت مــن ان تمتــاز عــن غيرهــا فــي مجالــي الســياحة والثقافــة، ممــا 
ــهد  ــث ش ــة حي ــة الجوي ــو الحرك ــى نم ــا ادى ال ــة، مم ــة والعالمي ــران االقليمي ــركات الطي ــام ش ــذب اهتم ــي ج ــاهم ف س
ــافر.  ــون مس 11 ملي ــافرين  ــدد المس ــاوز ع ــبة 6,3%، وتج ــام 2016، بنس ــالل ع ــران خ ــة الطي ــي حرك ــا ف ــارقة ارتفاع ــار الش مط

ــل  ــات تص ــال ادارة النفاي ــي مج ــروعين ف ــذ مش ــي تنفي ــدء ف ــن الب ــارقة ع ــة الش ــة بحكوم ــغال العام ــرة االش ــت دائ واعلن
 230 641 مليــون درهــم،  منهــا توســعة مصنــع لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لزيــادة الطاقــة مــن  تكلفتهمــا الــى 
الــف متــر مكعــب الــى 305 الــف متــر مكعــب فــي اليــوم. كمــا وقعــت هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر )شــروق( 
مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، حيــث سينســق الطرفــان 
الــى  ترقــى  اجــل تطويــر خدمــات  رؤيتــي حكومتــي دبــي والشــارقة مــن  الــى تحقيــق  الراميــة  الجهــود  علــى تعزيــز 

المتعامليــن.  تطلعــات 

ــر  ــن اكب ــدة م ــون واح ــط لتك ــارقة تخط ــي الش ــة ف ــة األمريكي ــارقة ان الجامع ــم الش ــمو حاك ــب الس ــن صاح ــا وأعل كم
ــة. ــنوات القادم ــس س ــالل الخم ــي خ ــم العرب ــي العال ــاث ف ــات االبح جامع

 
وتشــكل امــارة الشــارقة مســرحا لمختلــف المهرجانــات المحليــة والدوليــة، واصبحــت هــذه المهرجانــات لونــا مميــزا 
ــن  ــة م ــت رعاي ــام 2016، وتح ــالل ع ــات. وخ ــذه الفعالي ــع به ــزوار للتمت ــياح وال ــن الس ــد م ــذب العدي ــارة، وتج ــوان االم ــن ال م
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، شــهدت الشــارقة منتــدى االتصــال الحكومــي الســنوي الــذي يهــدف الــى تقديــم 
احــدث الممارســات المهنيــة فــي االتصــال الحكومــي.  وفــي شــهر فبرايــر اقيــم مهرجــان اضــواء الشــارقة، حيــث تــألألت 
االمــارة.  كمــا واســتقطب  المميــزة فــي  االثريــة والتاريخيــة  المعالــم والمبانــي  ايــام، وابــرزت   9 باألضــواء علــى مــدى 
معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي نســخته الخامســة والثالثــون والــذي اقيــم فــي شــهر نوفمبــر عــددا متزايــدا مــن 
ــد  ــم. وق ــدان العال ــتى بل ــن ش ــر م ــن دور النش ــات م ــدا ومئ ــن 45 بل ــر م ــاركة اكث ــخص، ومش ــن ش ــاوزا المليوني ــزوار متج ال
تميــزت النســخة 35 مــن المعــرض، والتــي اعتبــرت األهــم بتزامنهــا مــع عــام القــراءة الــذي أعلنتــه الدولــة مــع بدايــة 
ــل  ــا يمث ــراءة مم ــون الق ــة قان ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــدار صاح ــه بإص ــام 2016 وتوج ع

ــر. ــي التطوي ــد ف ــرات ورائ ــل للمتغي ــف، قاب ــع مثق ــع مجتم ــق لرف ــة الطري ــي خارط ــوة ف خط

نشــاطات البنــك والشــركات التابعــة وبنك اإلمــارات ولبنان

 ،2015\12\31 31\12\2016، مقابــل 27,587 مليــون درهــم، كمــا فــي  بلــغ مجمــوع الموجــودات 27,097 مليــون درهــم كمــا فــي 
بانخفــاض %2.

 ،2015\12\31 31\12\2016، مقابــل 22,964 مليــون درهــم كمــا فــي  بلــغ مجمــوع المطلوبــات 22,497 مليــون درهــم كمــا فــي 
ــاض %2. بانخف

فــي  درهــم  مليــون   4,622 مقابــل   ،2016\12\31 فــي  كمــا  درهــم  مليــون   4,599 المســاهمين  حقــوق  بلغــت 
 .2015\12\31

فــي  كمــا  درهــم  مليــون   19,492 مقابــل   ،2016\12\31 فــي  كمــا  درهــم  مليــون   19,737 العمــالء  ودائــع  مجمــوع  بلــغ 
.%1 بزيــادة    ،2015\12\31

ــادة  31\12\2015، بزي ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــل 15,037 ملي 31\12\2016، مقاب ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــهيالت 16,958 ملي ــت التس بلغ
.%13

 ،2015\12\31 ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــل 5,860 ملي 31\12\2016، مقاب ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــة 5,099 ملي ــابات النظامي ــت الحس بلغ
ــاض %13. بانخف

فــي كمــا  درهــم  مليــون   7,463 مقابــل   ،2016\12\31 فــي  كمــا  درهــم  مليــون   5,542 الصافيــة  الســيولة   بلغــت 
 31\12\2015، بانخفــاض %26.



األرباح بيان 

صافــي ايــرادات الفوائــد 522 مليــون درهــم كما فــي 31\12\2016، مقابل 548 مليون درهــم كما في 31\12\2015، 
 .%5 بانخفاض 

 ،2015\12\31 ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــل 536 ملي 31\12\2016، مقاب ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــغيلية 695 ملي ــرادات التش ــت االي وبلغ
بارتفــاع %23. 

31\12\2016، مقابــل 250 مليــون درهــم كمــا فــي  حقــق البنــك أرباحــا مجمعــة صافيــة بلغــت 402 مليــون درهــم كمــا فــي 
.%61 ــاع  31\12\2015، بارتف

ــاض  31\12\2015، بانخف ــم  ــون دره ــل 309 ملي 31\12\2016، مقاب ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــاح 213 ملي ــامل لألرب ــوع الش ــغ المجم بل
ــهم.  ــندات واالس ــة الس ــاض قيم ــة انخف ــك نتيج 31%، وذل

إفصاحــات كفايــة رأس المال

ــة  ــزي لدول ــرف المرك ــل المص ــن قب ــة م ــادات المعلن ــب اإلرش ــًا حس ــًا ونوع ــات كّم ــذه اإلفصاح ــن ه ــالن ع ــم اإلع ــد ت لق
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إن هــذه اإلرشــادات تعتمــد علــى المعاييــر الصــادرة عــن لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي 
تزويــد  خــالل  مــن  الســوق  انضبــاط  تعزيــز  إلــى  اإلرشــادات  هــذه  تهــدف   .)2 )بــازل  الدوليــة  التســويات  لبنــك  التابعــة 
ــم وإدارة  ــة تقيي ــر، وكيفي ــرض للمخاط ــم التع ــى تقيي ــاعدتهم عل ــة لمس ــات الضروري ــوق باإلفصاح ــي الس ــاركين ف المش

هــذه المخاطــر مــن قبــل اإلدارة وهيكليــة رأس المــال وكفايــة رأس المــال.  

إدارة المخاطــر

2 مــن البنــوك وضــع آليــة فّعالــة ونشــطة للكشــف عــن المخاطــر لكافــة األنشــطة  تتطلــب إرشــادات اتفاقيــة بــازل 
البنكيــة، باإلضافــة إلــى قيــاس ورصــد هــذه المخاطــر. تصّنــف أهــم هــذه المخاطــر إلــى: مخاطــر االئتمــان ومخاطــر 
الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر العمليــات.  قــام البنــك بتطبيــق الهيكليــة المالئمــة إلدارة هــذه المخاطــر وغيرهــا مــن 

ــا. ــد منه ــر والح المخاط
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هيكليــة إدارة المخاطــر

الجهــات  وكافــة  البنــك  حمايــة  إلــى  وتهــدف  البنــك  فــي  الحوكمــة  هيــكل  إطــار  مــن  جــزء  المخاطــر  إدارة  تشــكل 
ــم  ــغيلية تت ــة والتش ــطة االئتماني ــن أن األنش ــد م ــالل التأك ــن خ ــك م ــا، وذل ــي له ــر ال داع ــرض لمخاط ــن التع ــه م ــة ب المعني

إدارتهــا ومراقبتهــا بشــكل دائــم ضمــن السياســات الموضوعــة والمقاييــس التــي تــم االتفــاق عليهــا.

وكــي يتمكــن مــن اإليفــاء بالتزاماتــه تجــاه المســاهمين وكافــة الجهــات المعنيــة، قــام البنــك بإنشــاء هيئــات إداريــة 
كــي تعنــى بالرقابــة واإلشــراف علــى إدارة المخاطــر. قامــت اللجنــة التنفيذيــة وبتفويــض مــن مجلــس اإلدارة بوضــع 
الســوق  ومخاطــر  االئتمــان  مخاطــر  وإدارة  بمراقبــة  الكفيلــة  والنظــم  اإلجــراءات  إلــى  باإلضافــة  محــددة  سياســات 
مجلــس  مــن  أعضــاء  وثالثــة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  التنفيذيــة  اللجنــة  تضــم  الســيولة.  ومخاطــر  العمليــات  ومخاطــر 
45 يومــًا وذلــك  اإلدارة باإلضافــة إلــى المديــر التنفيــذي والمديــر العــام. وتجتمــع اللجنــة التنفيذيــة مــرة أو أكثــر كل 
ــاع. ــرارات باإلجم ــدر الق ــة وتص ــات اللجن ــاء اجتماع ــع األعض ــور جمي ــي حض ــاب القانون ــب النص ــات. ويتطل ــب المتطلب حس

يطبــق  البنــك  ان  التأكــد  مــن  االدارة  مجلــس  لمســاعدة   2011 فــي  للمخاطــر  االدارة  مجلــس  لجنــة  انشــاء  تــم  كذلــك   
ــن  ــف ع ــتراتيجية، والكش ــه االس ــق اهداف ــى تحقي ــك عل ــدرة البن ــزز ق ــا يع ــر، مم ــن إلدارة المخاط ــط فعالي ــة ومخط سياس

ــب.  ــت المناس ــي الوق ــامل وف ــكل ش ــر بش ــة مخاط اي

كمــا يضــم البنــك أيضــًا قســمًا خاصــًا بــإدارة مخاطــر االئتمــان والــذي يقــوم بمراقبــة ومراجعــة مــدى االلتــزام بإجــراءات 
ــط  ــة ضواب ــدى فعالي ــم م ــي بتقيي ــكل رئيس ــك بش ــي للبن ــق الداخل ــم التدقي ــوم قس ــا يق ــر. كم ــة إدارة المخاط وسياس
مخاطــر التشــغيل.  تــم تفويــض هــذه المهمــة إلــى واحــدة مــن أكبــر أربــع الشــركات فــي مجــال التدقيــق فــي المنطقــة 

ــة.  ــتقاللية والموضوعي ــى االس ــا عل حرص

إدارة مخاطــر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم وفــاء أحــد األطــراف لعقــود األدوات الماليــة بالتزاماتــه ممــا يســفر عــن تكبــد الطــرف 
ــد  ــة والح ــر االئتماني ــة المخاط ــالل متابع ــن خ ــان م ــر االئتم ــي مخاط ــم ف ــة التحك ــاول المجموع ــة. تح ــائر مالي ــر لخس اآلخ
التـــي  باألطــراف  المتعلقــة  االئتمانيــة  للقــدرة  المســتمر  والتقييــم  محــددة،  أطــراف  مــع  التعامــل  علــى  التركيــز  مــن 
بأنشــطة  المتعلقــة  المخاطــر  المجموعــة  تديــر  االئتمــان،  حــدود  مراقبــة  إلــى  وإضافــة  المجموعــة.  معهــا  تتعامــل 
ــرام اتفاقيــات تســوية وترتيبــات الضمــان مــع األطــراف األخــرى حســبما تقتضيــه الظــروف لوضــع  المتاجــرة عــن طريــق إب
ــراف  ــى أط ــا إل ــالت أو تحويله ــاء معام ــى إلغ ــاالت إل ــض الح ــي بع ــة ف ــأ المجموع ــد تلج ــر. ق ــرض للمخاط ــرة التع ــد لفت ح

ــان. ــر االئتم ــض مخاط ــرى لتخفي أخ

ــطة  ــي أنش ــابهة أو ف ــة متش ــطة تجاري ــي أنش ــراف ف ــن األط ــة م ــل مجموع ــا تتعام ــان عندم ــر االئتم ــزات مخاط ــج ترك تنت
ضمــن منطقــة جغرافيــة واحــدة، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى مقدرتهــا علــى 
ــرى.  ــرات أخ ــة تغيـ ــية أو أي ــة أو سياس ــرات اقتصادي ــوب تغيـ ــة نش ــي حال ــابه ف ــكل مش ــة بش ــا التعاقدي ــاء بالتزاماته الوف
ــن أو  ــال معي ــاع أعم ــى قط ــرأ عل ــد تط ــي ق ــورات التـ ــاه التط ــة تج ــية أداء المجموع ــى حساس ــان إل ــزات االئتم ــير ترك وتش

منطقــة جغرافيــة معينــة.

ــة  ــم الموافق ــا، وتت ــق عليه ــان والتصدي ــة باالئتم ــات المتعلق ــى السياس ــة عل ــة مراجع ــة بالمجموع ــة التنفيذي ــري اللجن تج
علــى جميــع حــدود االئتمــان بموجــب السياســة االئتمانيــة لــدى المجموعــة المبينــة فــي دليــل سياســات االئتمــان. إن 
أقســام االئتمــان والتســويق منفصلــة، كمــا أن القــروض، عــالوة علــى ذلــك، مضمونــة بأنــواع رهونــات مقبولــة، قــدر 
ــع  ــر بتوزي ــن المخاط ــد م ــى الح ــك عل ــى ذل ــة إل ــة باإلضاف ــل المجموع ــان. وتعم ــر االئتم ــة مخاط ــك لمقابل ــكان، وذل اإلم

موجوداتهــا علــى قطاعــات اقتصاديــة وصناعيــة.

فيمــا يلــي توزيع القروض والســلف حســب القطــاع االقتصادي: 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

القطاع االقتصادي
7,267,1076,438,192التجارة

5,612,6954,683,930خدمات 
2,454,9302,305,142الصناعة

949,4311,262,612االنشاءات 
668,178502,340قروض شخصية ألغراض تجارية 
544,650465,339قروض شخصية ألغراض فردية

371,605357,655النقل واالتصاالت
327,499189,053مؤسسات مالية

301,727457,211المناجم والتعدين
292,581109,282الحكومي

34,92822,150الزراعي
-713خدمات عامة

154,10839,000أخرى

18,980,15216,831,906
)1,524,442( (1,583,551)يطرح: مخصص انخفاض القيـمة

)270,843( (321,604)يطرح: فوائد معلقة

 17,074,997 15,036,621



فيمــا يلــي توزيــع القــروض والســلفيات غير العاملة حســب القطــاع االقتصادي:

     2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

القطاع االقتصادي
773,0221,177,345التجارة

141,667128,317الصناعة
86,61680,382النقل واالتصاالت

28,74130,435خدمات 
15,50118,601قروض شخصية ألغراض فردية
15,27714,583قروض شخصية ألغراض تجارية

1,7051,764الصناعة
241-أخرى

1,062,5291,451,668

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

الموافقــة  يتــم  والخزينــة  الماليــة  لألســواق  الماليــة  المؤسســات  تعرضــات  وحــدود  الخارجيــة  التعرضــات  حــدود  إن 
ــيين  ــدراء الرئيس ــل الم ــن قب ــا م ــم مراقبته ــوعة ويت ــة بالمجمـ ــة التنفيذي ــل اللجن ــن قب ــدة م ــات المع ــب البين ــا بموج عليه

ــي.  ــكل يوم بش

ــة هــي المســؤولة عــن وضــع السياســة االئتمانيــة للمجموعــة، كمــا  تقــوم بوضــع حــدود للقطاعــات  ــة التنفيذي إن اللجن
ــة للمحافــظ للتحقــق مــن جودتهــا. الصناعيــة وتوافــق علــى اإلســتثناءات للسياســات وتجــري مراجعــة دوري

تعهــد تقديــم القــروض التجارية / المؤسســات 

ولمعاييــر  االئتمانيــة  المجموعــة  لسياســات  تخضــع  والمؤسســات  التجــاري  لإلقــراض  االئتمــان  طلبــات  جميــع  إن 
المجموعــة  تقــوم  ال  آلخــر.  حيــن  مــن  المطبقــة  القانونيــة  والمتطلبــات  وجــدت(  )إن  القطاعــات  وحــدود  التعهــدات 
بإقــراض شــركات تعمــل فــي قطاعــات تعتبرهــا المجموعــة علــى أنهــا ذات صفــات خطــرة وعندمــا يكــون مطلــوب 
ــى  ــاًء عل ــالء بن ــع العم ــان لجمي ــدود ائتم ــة ح ــع المجموع ــك، تض ــى ذل ــة إل ــاع. باإلضاف ــة للقط ــة متخصص ــود معرف وج

الماليــة. مالءتـــهم 

تفويــض  بموجــب  المســبقة  للموافقــة  وفقــًا  تكــون  المجموعــة  مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت  جميــع  إن 
العــام للمجموعــة  التنفيــذي والمديــر  ، والعضــو  التنفيذيــة  النهائيــة للجنــة  المســؤولية  المعتمــد وتحــت  الصالحيــات 
ــاري أو  ــراض تج ــي إلق ــب ائتمان ــى أي طل ــة عل ــن للموافق ــاك توقيعي ــون هن ــب أن يك ــس اإلدارة. يج ــة مجل ــت مراقب وتح

. ت سســا للمؤ

إجــراءات مراجعــة االئتمــان وتصنيف القروض

مســتقل  جــودة  تقييــم  إلــى  الخطــرة  المجموعــة  موجــودات  بإخضــاع  للمجموعــة  االئتمــان  مخاطــر  قســم  يقــوم 
بصــورة منتظمــة وذلــك كمــا هــو مطلــوب بموجــب توجيهــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
األداء  ومشــاكل  لالســتحقاقات  المبكــر  االكتشــاف  فــي  للمســاعدة  وذلــك  بالمجموعــة  الداخليــة  والسياســات 
تقييمــه  ويعطــي  التجارييــن  الزبائــن  لجميــع  المخاطــر  تصنيــف  بتدقيــق  االئتمــان  مخاطــر  قســم  يقــوم  المحتملــة. 
ــراءات  ــات واإلج ــدة والتوجيه ــة المعتم ــات االئتماني ــع السياس ــاع جمي ــب إتب ــاع ويراق ــج وقط ــكل منت ــظ ل ــر المحاف لمخاط

المجموعــة. قطاعــات  لتكامــل 

تصنــف جميــع تســهيالت االقتــراض التجاريــة/ المؤسســات للمجموعــة بتصنيــف واحد مــن تســعة تصنيفات 
)A إلــى I( بحيــث يكــون تصنيــف A ممتــاز وتصنيف I خســارة بــدون قابليــة لالســترداد وتخصيص لكامــل المبلغ. 

عندمــا تنخفــض قيمــة االئتمــان 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. 

خســائر  أيــة  بموجبــه  المجموعــة  تقّيــم  والــذي   39 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  بمتطلبــات  المجموعــة  تلتـــزم 
المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  صافــي  باحتســاب  وذلــك  القــروض  لمحفظــة  انخفــاض 

ــرض.  ــكل ق ول
كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تأخــذ المجـــموعة الرصيــد األعلــى 

المركــزي. البنــك  39 ومتطلبــات  IAS رقــم  الدولــي  المعيــار المحاســبي  الناتجــة عــن تطبيــق  لمخصصــات الخســائر 



القــروض واألوراق الماليــة المنخفضــة القيمــة

إن القــروض واألوراق الماليــة المنخفضــة القيمــة هــي قــروض وأوراق مالية تحــدد المجموعــة احتمال عــدم تحصيل 
تصنيــف  ضمــن  القــروض  هــذه  وتصنــف  التعاقــد  اتفاقيــات  شــروط  بموجــب  المســتحقة  والفائــدة  األساســي  المبلــغ 

G بموجــب نظــام تصنيــف المخاطــر االئتمــان الداخليــة للمـــجموعة.  إلــى   I الفئــات مــن 

مخصــص إنخفــاض القيمة

ــظ  ــى محاف ــة عل ــائر المحتمل ــره للخس ــل تقدي ــذي يمث ــة وال ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــص لخس ــة مخص ــون المجموع تك
جوهريــة  بمخاطــر  متعلقــة  محــددة  خســارة  تمثــل  المخصــص  لهــذا  الرئيســية  البنــود  إن  لديهــا.  والســلف  القــروض 
ــي  ــدة والتـ ــائر المتكب ــة الخس ــة لمقابل ــودات متجانس ــات موج ــذه لمجموع ــم أخ ــة ت ــارة جماعي ــص خس ــة، ومخص فردي

ــًا. ــة فردي ــي القيم ــاض ف ــر انخف ــع لتقدي ــروض تخض ــا لق ــرف عليه ــم التع ــم يت ل

سياسة شــطب القروض

عندمــا  القيمــة(  فــي  االنخفــاض  بخســائر  متعلقــة  مخصصــات  )وأي  الماليــة  األوراق  أو  القــرض  المجموعــة  تشــطب 
تحــدد المجموعــة ان القــروض/األوراق الماليــة غيـــر قابلــة للتحصيــل. إن هــذا التحديــد يتــم بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار 
ــن  ــدم تمك ــن ع ــث يتبي ــدر حي ــرض/ المص ــي للمقت ــف المال ــي الموق ــة ف ــرات جوهري ــور تغيي ــل ظه ــات مث ــض المعلوم بع
ــرض. ــل التع ــديد كام ــة لتسـ ــر كافي ــات غيـ ــن الرهون ــالت م ــون المتحص ــزام، أو أن تك ــديد االلت ــن تس ــرض/المصدر م المقتـ

تحتفــظ المجموعــة بضمانــات مقابــل القــروض والســلف وذلــك بشــكل رهونــات الممتلــكات والســيارات واآلالت، والهوامــش 
النقديــة، الودائــع 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 ائتمانيــة عاليــة.

إدارة مخاطر الســيولة

اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطر

مخاطــر الســيولة هــي تلــك المخاطر التـــي تكمن فــي عدم مقــدرة المجموعة على الوفــاء بالتزاماتهــا التمويلية.

التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر بصالحيــات واســعة منحهــا  إلــى عملياتهــا المتعلقــة باالئتمــان، تتمتــع اللجنــة  وباإلضافــة 
إياهــا مجلــس اإلدارة مــن أجــل إدارة هيكلــة موجــودات ومطلوبــات المجموعــة واســتراتيجية التمويــل. وتجــري اللجنــة 
معــدالت  وتعرضــات  والمطلوبــات  الموجــودات  وهيكلــة  الســيولة  لمعــدالت  مراجعــة  المخاطــر  ولجنــة  التنفيذيــة 
ــة  ــوقية العالمي ــاع الس ــوات واألوض ــل الفج ــة وتموي ــة والقانوني ــدالت الداخلي ــات المع ــة ومتطلب ــالت األجنبي ــد والعم الفوائ
والداخليــة االقتصاديــة والماليــة. وتضــع اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر توجيهــات إدارة مخاطــر الســيولة ألعمــال 

ــا. ــي تجريه ــة التـ ــر المراجع ــى إث ــك عل ــة وذل المجموع

لقيــاس  الفائــدة  معــدالت  لمحــاكاة  نمــوذج  مســتخدمة  يومــي  بشــكل  الســيولة  للمجموعــة  العليــا  اإلدارة  تراقــب 
الفوائــد. معــدالت  تغيـــرات  وســيناريوهات  الفوائــد  معــدالت  حساســية  ومراقبــة 

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 اجتماعــات اللجنــة علــى أن تصــدر قراراتهــا باإلجمــاع.

ــات  ــدة والتوجيه ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــات المص ــب متطلب ــا بموج ــولة لديه ــة السيـ ــر المجموع تدي
ــي  ــى إجمال ــد عل ــدل النق ــات مع ــدة متطلب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــدد المص ــة. ح ــة للمجموع الداخلي
ــرض  ــا ويف ــات. كم ــرة اإليداع ــب فت ــك حس ــب وذل ــت الطل ــع تح ــل و 14% للودائ ــع ألج ــن 1% للودائ ــراوح بي ــى أن يت ــع عل الودائ
والســلف  القــروض  أن  حيــث   1:1 يبلــغ  إلزامــي  اســتخدام  معــدل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف 
ــة.  ــوال الثابت ــن األم ــد ع ــب أن تزي ــهر( ال يج ــة أش ــن ثالث ــر م ــتحقاق أكث ــخ اس ــا تاري ــي لديه ــوك التـ ــن البن ــات بي ــم إيداع )تض
األمــوال  تعنــي  أنهــا  علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  قبــل  مــن  الثابتــة  األمــوال  وتعــرف 
ــة.  ــالء الثابت ــع العم ــهر وودائ ــتة أش ــن س ــد ع ــتحقاق تزي ــرة اس ــا فت ــي لديه ــوك والتـ ــن البن ــات بي ــة، اإليداع ــرة للمجموع الح
وللحمايــة مقابــل مخاطــر الســيولة لقــد نوعــت المجموعــة مصــادر أموالهــا وتقــوم بــإدارة موجوداتهــا آخــذة بعيــن 
ــا  ــي له ــة التـ ــتثمارات المدرج ــد واالس ــادالت النق ــد ومع ــن النق ــب بي ــل النس ــى أفض ــاظ عل ــة الحف ــيولة، ومحاول ــار الس االعتب
ســيولة تســييل. تقــوم لجنــة المخاطــر بإعــداد ومراقبــة معــدالت الســيولة، ومراجعــة وتطويــر سياســات المجموعــة 
إلدارة الســيولة للتأكــد مــن اســتيفاء المجموعــة اللتزاماتهــا وقــت اســتحقاقها. أوكلــت مســؤولية إدارة مخاطــر الســيولة 
وفقــًا للمعاييــر التـــي وضعتهــا لجنــة المخاطــر إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات )ALCO( والتـــي تتألــف مــن نائــب مديــر 

عــام وكبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي قســم الخزينــة والتمويــل واالئتمــان واالســتثمار.

ــة  ــم لمقابل ــكل دائ ــة بش ــيولة كافي ــود س ــن وج ــد م ــى التأك ــيولة عل ــة إلدارة الس ــه المجموع ــذي تتبع ــج ال ــوي المنه ينط
التزاماتهــا عنــد اســتحقاقها وذلــك خــالل األوضــاع العاديــة واإلجهاديــة وذلــك بــدون تكبــد خســائر غيـــر مقبولــة أو أضــرار 

ــة. ــمعة المجموع ــة لس محتمل

يقــوم قســم الخزينــة باإلتصــال بوحــدات العمــل األخــرى بخصــوص ملخصــات الســيولة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
وتفاصيــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة التـــي ســتنتج مــن األعمــال المســتقبلية المتوقعــة. ويحتفــظ قســم الخزينــة 

ــة ككل. ــال المجموع ــالل أعم ــن خ ــرة م ــيولة متوف ــن أن الس ــد م ــل للتأك ــرة األج ــيلة قصي ــودات مس ــة موج بمحفظ
تحــت  وذلــك  منتظــم  بشــكل  إجهاديــة  ســيولة  بخصومــات  القيــام  ويتــم  للســيولة  اليومــي  الوضــع  مراجعــة  تتــم 
وإجــراءات  سياســات  جميــع  إن  اإلجهاديــة.  واألوضــاع  العاديــة  الســوق  أوضــاع  مــن  كٍل  تغطــي  متنوعــة  ســيناريوهات 
الســيولة تخضــع لمراجعــة وموافقــة لجنــة المخاطــر. تقــوم اإلدارة العليــا بمراجعــة جــدول الوضــع اليومــي الــذي يوضــح 
مراكــز الســيولة والعمــالت األجنبيــة للمجموعــة، ويتــم إعــداد تقريــر ملخــص يضــم أيــة اســتثناءات والخطــوات التـــي 

يتعيــن إتباعهــا لتصحيــح الوضــع، مــع رفــع هــذا التقريــر إلــى لجنــة المخاطــر.



إدارة مخاطر الســوق

ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــم العادل ــي القي ــات ف ــا تقلب ــج عنه ــي ينت ــر التـ ــك المخاط ــي تل ــوق ه ــر الس مخاط
الماليــة نظــرًا للتغيـــرات فــي الســوق مثــل معــدالت الفوائــد وأســعار العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم.  لــألدوات 

تقــوم المجموعــة بتصنيــف التعــرض إلــى مخاطــر الســوق إمــا لمخاطــر تجاريــة أو مخاطــر غيـــر تجاريــة أو بنكيــة.

أ( مخاطــر الســوق – المحافــظ التجارية
المجموعــة  التجاريــة. تحتـــفظ  المحفظــة  المقبولــة إلدارة  المخاطــر  لدرجــة  التنفيــذي بوضــع حــدود  المجلــس  قــام 
المجموعــة  تحتفــظ  التجاريــة،  المحافــظ  فــي  الســوق  مخاطــر  إلدارة  جيــدة.  بصــورة  متنوعــة  اســتثمارية  بمحفظــة 
بدرجــة محــدودة مــن مخاطــر الســوق بنــاًء علــى السياســات المختــارة والتـــي تقــوم اإلدارة العليــا بمراقبتهــا بشــكل 
ــاب  ــة لحس ــالت التجاري ــدود للمعام ــع ح ــطة وض ــاص بواس ــة الخ ــاب المجموع ــة لحس ــالت التجاري ــدار المعام ــتمر. ُت مس

المجموعــة الخــاص مــع حــد إليقــاف الخســائر.

تتكــون المحفظــة التجاريــة للمـــجموعة بشــكل رئيســي مــن أدوات حقــوق الملكيــة فــي شــركات مدرجــة باألســواق 
ــر  ــى مخاط ــرة عل ــة مقتص ــة التجاري ــوق للمحفظ ــر الس ــإن مخاط ــذا ف ــدة. وله ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف المالي

ــهم.  ــعار األس أس

التجاريــة  المحافــظ  المدرجــة ضمــن  العادلــة لألســهم  القيمــة  انخفــاض  إن مخاطــر أســعار األســهم تمثــل مخاطــر 
الفرديــة.  للمجموعــة نتيجــة للتغيـــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم 

ب) مخاطــر الســوق – الحســابات غيـــر التجاريــة أو البنكيــة
الفائــدة،  ســعر  فــي  التغيـــرات  إثــر  علــى  رئيســي  بشــكل  البنكيــة  او  التجاريــة  غيـــر  للحســابات  الســوق  مخاطــر  تنشــأ 

األســهم. أســعار  وتغيـــرات  األجنبيــة  العمــالت  أســعار  وتعرضــات 

i( مخاطــر اســعار الفائدة 
ــة.  ــم األدوات المالي ــى قي ــر عل ــد تؤث ــدة ق ــعر الفائ ــي س ــرات ف ــي أن التغيـ ــال ف ــن االحتم ــدة م ــعار الفائ ــر أس ــأ مخاط تنش
إلــى  إضافــة  والمطلوبــات  الموجــودات  قيمــة  مطابقــة  عــدم  نتيجــة  الفائــدة  أســعار  لمخاطــر  المجمـــوعة  تتعــرض 

ــا. ــجوات به الفـ

تحليــل  ويتــم  دوريــة  بصــورة  الفوائــد  معــدالت  حساســية  ومراقبــة  لقيــاس  المحــاكاه  نمــاذج  المجموعــة  تســتخدم 
ــدالت  ــي بمع ــة ه ــة المالي ــات المجموع ــودات ومطلوب ــم موج ــث أن معظ ــا. حي ــل اإلدارة العلي ــن قب ــج م ــة النتائ ومراجع
ــوط  ــى تح ــول عل ــم الحص ــن ويت ــكل متزام ــعيرها بش ــادة تس ــم إع ــالء يت ــات العم ــروض وإيداع ــإن الق ــي ف ــة، بالتال عائم
ــودات  ــعير موج ــادة تس ــم إع ــه يت ــك فإن ــى ذل ــة إل ــدة. إضاف ــعار الفائ ــدالت أس ــر مع ــل مخاط ــم تقلي ــي يت ــي وبالتال طبيع

ــدة. ــعار الفائ ــدالت أس ــر مع ــن مخاط ــد م ــم الح ــي يت ــنويًا وبالتال ــة س ــة المالي ــات المجموع ومطلوب

إن ســعر الفائــدة الفعــال )العائــد الفعلــي( لــألداة الماليــة النقديــة هــو المعــدل الــذي عندمــا يتــم اســتخدامه فــي 
هــو  المعــدل  إن  للفوائــد.  الخاضعــة  غيــر  البنــود  بــدون  لــألداة  المدرجــة  القيمــة  عنــه  ينتــج  الحاليــة،  القيمــة  حســاب 
ــألدوات ذات  ــة ل ــوق الحالي ــدل الس ــأة، ومع ــة المطف ــر بالتكلف ــي تظه ــت التـ ــدل الثاب ــألدوات ذات المع ــي ل ــدل تاريخ مع

معــدل الفائــدة العائــم أو األدوات التـــي تظهــر بالقيمــة العادلــة.

ii( مخاطــر العملة 
األجنبيــة.  العمــالت  معــدالت  فــي  تغيـــر  نتيجــة  الماليــة  األدوات  قيــم  تغيـــر  مخاطــر  فــي  العملــة  مخاطــر  تتمثــل 
يتــم  يتــم مراقبتهــا بشــكل يومــي، كمــا  لــكل عملــة والتـــي  التركيــزات  إن مجلــس اإلدارة يضــع حــدود لمســتويات 

الحــدود.  ضمــن  األجنبيــة  العمــالت  فــي  المجموعــة  تركيــزات  إبقــاء  مــن  للتأكــد  تحــوط  أدوات  اســتخدام 

مخاطــر  لتقليــل  وذلــك  بهــا  التعامــل  يتــم  التـــي  العمــالت  بنفــس  رئيســية  بصــورة  المجموعــة  موجــودات  تمــول 
ــة  ــا االعتيادي ــياق أعماله ــن س ــة ضم ــالت األجنبي ــر العم ــة لمخاط ــرض المجموع ــة. تتع ــالت األجنبي ــاه العم ــة تج المجموع
بتمويــل نشــاطات عمالئهــا. يقــوم المجلــس التنفيــذي بوضــع حــدود لمســتوى التعــرض لــكل عملــة وذلــك للمراكــز 

الليليــة واليوميــة والتـــي يتــم مراقبتهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا.

iii( مخاطر أســعار األسهم
ــر  ــتثمارية غيـ ــة االس ــة المجموع ــي محفظ ــهم ف ــة لألس ــة العادل ــي القيم ــاض ف ــهم االنخف ــعار األس ــر أس ــل مخاط تمث

ــة. ــهم الفردي ــة األس ــهم وقيم ــرات األس ــدالت مؤش ــي مع ــة ف ــة مقبول ــرات محتمل ــة تغيـ ــة نتيج التجاري

المخاطــر التشــغيلية

ــش  ــرية أو الغ ــاء البش ــغيل واألخط ــة التش ــاكل أنظم ــن مش ــة ع ــر الناتج ــا المخاط ــى أنه ــغيلية عل ــر التش ــّرف المخاط تع
ــبب  ــد تس ــغيل ق ــر التش ــإن مخاط ــي، ف ــا ينبغ ــل كم ــط بالعم ــل الضواب ــة فش ــي حال ــة. وف ــل الخارجي ــال أو العوام واالحتي
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 واالســتجابة للمخاطــر 
ــي  ــال ف ــل فّع ــود فص ــة وج ــط الرقابي ــتمل الضواب ــر. تش ــذه المخاط ــل ه ــة تقلي ــتطاعة المجموع ــون باس ــة، فيك المحتمل
ــق  ــتخدام التدقي ــك اس ــي ذل ــا ف ــم، بم ــراءات التقيي ــن وإج ــب الموظفي ــويات وتدري ــراءات التس ــتخدام وإج ــام، واالس المه

ــي. الداخل

إدارة وتخصيــص رأس المال 

ــن  ــدٍر كاٍف م ــاظ بق ــوك باالحتف ــدة البن ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــات المص ــازل 2 ومتطلب ــام ب ــزم نظ  يل
الميزانيــة  خــارج  والبنــود  للمخاطــر  المعرضــة  بالموجــودات  المتعلقــة  المخاطــر  لمواجهــة  النظامــي  المــال  رأس 

  . ميــة لعمو ا

التجاريــة. وفقــًا  المرافقــة لألنشــطة  التشــغيلية ومخاطــر الســوق  يتــم تخصيــص رأســمال لمواجهــة المخاطــر  كمــا 
 %1 2 ــبة  ــال بنس ــة رأس الم ــدل كفاي ــاظ بمع ــوك باالحتف ــزم البن ــة، تلت ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــات المص لمتطلب

ــبة %8(.  ــًا بنس ــه دولي ــق علي ــى المتف ــد األدن ــع الح ــة م ــى )مقارن ــد ادن كح



هيكلــة كفايــة رأس المال )بازل2(
تضمــن نظــام بــازل2 ثالث دعائم متســاوية فــي أهميتهــا يعزز بعضهــا بعضًا: 

الدعامــة األولى 

متطلبــات الحــد األدنــى لكفايــة رأس المــال للموجــودات المرجحــة حســب المخاطــر االئتمانية، والســوقية والتشــغيلية.  

المخاطــر  لحجــم  الهرمــي  التسلســل  طريــق  عــن  االئتمانيــة  المخاطــر  حســب  المرجحــة  الموجــودات  قيــاس  يتــم 
المصنفــة وفقــًا لطبيعــة كل أصــل منهــا )فــي أو خــارج الميزانيــة العموميــة( واألطــراف المشــاركة فيهــا مــع األخــذ 

المؤهلــة.   والضمانــات  الكفــاالت  االعتبــار  بعيــن 
ــوق  ــة بالس ــر المتعلق ــار المخاط ــن االعتب ــذ بعي ــق األخ ــن طري ــوقية ع ــر الس ــب المخاط ــة حس ــودات المرجح ــدد الموج تح

مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــّدالت الفائــدة ومخاطــر مركــز األســهم. 

مخاطــر االئتمان
 

حــدّد نظــام بــازل 2 ثــالث طــرق لحســاب متطلبات رأس المال اإللزامــي لمخاطــر االئتمــان: )1( المنهج المعيــاري، )2( طريقة 
 التقييــم الداخلــي، و )3( طريقــة التقييــم الداخلــي المتقّدم. 

يتبــع بنــك الشــارقة طريقــة المنهــج المعيــاري والتي تســتخدم معــّدالت االئتمــان الخارجية التــي توفرهــا وكاالت التقييم 
الخارجــي لمخاطــر االئتمــان المعتمــدة مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، لتحديــد أحجــام 

المخاطــر التــي ســيتم تطبيقهــا علــى األطــراف المصنفــة.  وتحــدد نســبة المخاطــر المتعلقة باألطــراف غيــر المصنفة بـ %100 . 

مخاطر الســوق

ومحفظــة  الفائــدة  اســعار  مخاطــر  تنحصــر  حيــث  المعيــاري.  المنهــج  طريقــة  باتبــاع  الســوق  مخاطــر  البنــك  يقّيــم 
ــارات  ــلع والخي ــر الس ــل مخاط ــا مث ــة وغيره ــالت األجنبي ــر العم ــمل مخاط ــا تش ــط، بينم ــة فق ــة التجاري ــهم بالمحفظ األس

البنكيــة.  المحافــظ 

المخاطــر التشــغيلية

يتبــع البنك طريقة المؤشــرات األساســية. 

الدعامــة الثانيــة - المراجعــة من قبــل الســلطات الرقابية

تطلــب ''المراجعــة مــن قبــل الســلطات الرقابيــة'' مــن البنــوك تطبيــق طريقــة تقييــم كفايــة رأس المــال بمــا يتــالءم مــع 
إلــى تطبيــق اســتراتيجية للحفــاظ علــى مســتويات رأس المــال.   بــه،  باإلضافــة  الخطــوط العريضــة للمخاطــر الخاصــة 
بموجــب هــذه الدعامــة، يجــب أن تضمــن إجــراءات البنــك وتدابيــر )1( التحديــد والقيــاس المالئــم للمخاطــر المتعلقــة 
ــبة إلدارة  ــة المناس ــق األنظم ــر، و)3( تطبي ــذه المخاط ــة ه ــي لتغطي ــال الداخل ــن رأس الم ــتوى كاٍف م ــطتها، )2( مس بأنش

المخاطــر وتطويرهــا.  

لمواجهــة  الــالزم  األدنــى  الحــد  دون  المــال  رأس  هبــوط  لمنــع  مبكــرة  مراحــل  فــي  التدخــل  المشــرفين  علــى  يجــب 
البنــك.  لهــا  يتعــرض  التــي  المخاطــر 

الدعامــة الثالثــة انضباط الســوق

الهــدف مــن هــذه الدعامــة هــو تحســين مســتويات الشــفافية عــن طريــق نشــر تقاريــر عامــة حــول وضــع مخاطــر 
البنــوك.  بيــن  المقارنــة  علــى  القــدرة  مســتويات  رفــع  وبالتالــي  البنــوك 

يطبــق بنــك الشــارقة الدعائــم الثالث إلطار بازل 2
  



هيكلــة رأس المال 
ان رأس مال البنك من المســتوى 1 والمســتوى 2 يتكون من اآلتي: 

 )Tier 1(  1 2016 رأس المال من المســتوى
ألف درهم

 2015
ألف درهم

رأس المال األساسي 

2,100,0002,100,000رأس المال 
القانوني  1,050,0001,050,000االحتياطي 
العامة  610,000580,000االحتياطيات 

مستبقاة  606,035476,485أرباح 
210,857203,527حقوق الملكية غير المســيطرة 

4,576,8924,410,012مجموع رأس المال األساســي 

)234,234((228,324)يطرح: الشــهرة والموجودات غير الملموســة األخرى 

)Tier 1(  1 4,348,5684,175,778مجمــوع رأس المــال المؤهل من المســتوى

     
)Tier 2(  2 رأس المال من المســتوى

 )1 235,383246,831مخصــص انخفــاض القيمــة المجمــع للقروض والســلف )إيضاح 
10,27695,594التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلة )إيضاح 2( 

)Tier 2( 2 245,659342,425مجمــوع رأس المــال المؤهــل من المســتوى

4,594,2274,518,203مجمــوع رأس المــال النظامــي المؤهل                                                        
     

 إيضــاح 1: يجــب أال تزيــد المخصصــات العامــة عن 1،25% مــن الموجــودات المرجحة حســب المخاطر

إيضاح2:   
ا( تحــدّد بحــد أقصــى 45% مــن فائــض القيمة الســوقية على صافــي القيمــة الدفترية

ب( عــدم إدراج احتياطيــات إعــادة التقييــم المتعلقــة بموجــودات البنــك العقارية
ج( يتــم خصــم االحتياطيات الســالبة بنســبة %100 

إدارة رأس المال

تعتمــد سياســة البنــك علــى المحافظــة علــى قاعــدة رأس مــال قويــة وذلــك للمحافظــة علــى ثقــة الســوق وتعزيــز 
ــد  ــرأس المــال علــى أســاس توقعــات تزاي ــد المتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية ل ــر المســتقبلي لألعمــال.  يتــم تحدي التطوي
ــرة  ــطة المتاج ــة وأنش ــة العمومي ــارج الميزاني ــود خ ــى البن ــهيالت عل ــي التس ــد ف ــال، والتزاي ــاع أعم ــي كل قط ــروض ف الق

)مخاطــر الســوق(، والمصــادر واالســتخدامات المســتقبلية للتمويــل وسياســة توزيــع األربــاح المســتقبلية للبنــك.

 يتــم توزيــع رأس المــال علــى مجموعــات األعمــال المختلفــة ويســتخدم اختبــار اإلجهــاد للتأكــد مــن توافــق أهــداف 
البنــك الداخليــة لــرأس المــال مــع محفظــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك. 



كفايــة رأس المال

يظهــر الجــدول أدنــاه الموجــودات المرجحة حســب المخاطــر، ومتطلبــات رأس المال ونســب رأس المال النظامــي لبنك 
31 ديســمبر 2016.  الشــارقة كما في 

1- الموجــودات المرجحــة حســب المخاطر

 2016
ألف درهم

 2015
ألف درهم

األولى  الدعامة 
االئتمان  18,830,61119,746,453مخاطر 
السوق  171,177131,933مخاطر 

1,484,1591,502,954المخاطر التشــغيلية 

20,485,94721,381,340مجمــوع الموجودات المرجحة حســب المخاطر

الموجودات  داخــل و خارج فئات 
نيــة  الميزا
العموميــة

)CRM( التخفيــف مــن مخاطر االئتمان
الموجودات 
المرجحة     
حسب  المخاطر       

2016

إجمالي 
الموجودات 
القائمة 

قبل  التعرض 
من  التخفيف 
المخاطر 

من   التخفيف 
المخاطر 

التخفيف  بعد 
المخاطر  من 

5,195,7042,265,967-5,266,2265,266,226المطالبات الســيادية
المطالبات على منشــآت 

القطاع العــام الحكومية 
المركزية  -101,811                 -   506,652506,652غير 

المطالبــات على البنوك 
-----اإلنمائيــة المتعددة األطراف

1,415,5661,415,5661,8401,379,662174,915المطالبــات على البنوك 
المطالبات على شــركات 

المالية 10,6953,499-10,69510,695الوساطة 
المطالبات على الشــركات 

و الكيانــات المرتبطة 
18,241,09217,844,5984,930,87614,796,73410,461,976بالحكومة

المطالبــات مدرجة في 
محفظــة قروض التجزئة 

1,605,8901,605,89073,1111,469,0971,388,776النظامية 
المطالبــات مضمونة مقابل 

سكنية  2,681,4322,681,432702,5362,681,4321,495,575عقارات 
المطالبــات مضمونة مقابل 

تجارية  140,598140,598-141,149141,149عقارات 

متأخرة  (209,520)(215,304)-(212,442)1,072,066قروض 

833,7301,250,595-833,730833,730فئــات عالية المخاطر 

2,065,5231,858,230-2,065,5232,065,523موجودات أخرى 

33,840,02132,159,0195,708,36328,459,68218,830,611مجموع المطالبات 

  مخاطر التسوية 

18,830,611مجموع المخاطر االئتمانية 

مخاطــر االئتمان



داخــل و خارج فئــات الموجودات 
الميزانيــة 
العموميــة 

)CRM( التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان
        

الموجودات 
المرجحة     
حسب 
المخاطر    

2015

إجمالي 
الموجودات 
القائمة 

قبل  التعرض 
من  التخفيف 
المخاطر 

التخفيــف  من 
المخاطر 

التخفيف  بعد 
المخاطر  من 

6,969,9672,272,611-7,040,4897,040,489المطالبات الســيادية   
المطالبات على منشــآت 

القطاع العــام الحكومية 
المركزية  -144,166                 -   605,918605,918غير 

المطالبــات على البنوك 
-----اإلنمائيــة المتعددة األطراف

1,323,8071,323,80731,279,001459,020المطالبــات على البنوك 
المطالبات على شــركات 

المالية 19,3756,534-19,37519,375الوساطة 
المطالبات على الشــركات 

و الكيانــات المرتبطة 
16,514,00816,512,9983,234,71513,792,51110,557,799بالحكومة

مطالبــات مدرجة في 
محفظــة قروض التجزئة 

1,614,7921,614,792169,3351,500,7951,321,328النظامية 
مطالبــات مضمونة مقابل 

سكنية  3,332,9183,332,918788,3003,332,9181,919,930عقارات 
مطالبــات مضمونة مقابل 

تجارية  151,811151,811-152,362152,362عقارات 

متأخرة  )74,152()91,478(233)91,391(1,451,842قروض 

798,2121,197,318-798,212798,212فئات عالية المخاطر 

2,109,1311,934,253-2,109,1312,109,131موجودات أخرى 

34,962,85433,418,6114,192,58630,006,40919,746,453مجموع المطالبات 
مخاطر التسوية 

19,746,453مجموع المخاطر االئتمانية 

2016مخاطر الســوق 
ألف درهم

2015
ألف درهم

10,548-مخاطر أسعار الفائدة - المحافظ التجارية 
1,939124مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 

18,6025,160مخاطر التعرض لألسهم - المحافظ التجارية 

20,54115,832مجموع مخاطر السوق المحملة على رأس المال

الموجودات المرجحة حسب مخاطر السوق 
171,177131,933(المجموع أعاله × 8،33)  

ــغيلية  ــر التش 2016المخاط
ألف درهم

 2015
ألف درهم

791,551801,575متوسط إجمالي الدخل لثالث سنوات 

118,733120,236األعباء الرأسمالية )عامل بيتا )15%(( 

178,099180,354األعباء الرأسمالية  UAE )األعباء الرأسمالية*1.5(

الموجودات المرجحة حسب المخاطر التشغيلية 
(المجموع أعاله ×8،33) 

1,484,1591,502,954



2- نســب رأس المال

  )Tier 1( 1 2016 معدل المســتوى
ألف درهم 

 2015
ألف درهم 

  )Tier 1( 1 4,175,778 )أ(4,348,568 )أ)رأس المال من المســتوى
21,381,340 )ب(20,485,947 (ب)مجمــوع الموجــودات المرجحــة حســب المخاطــر  

 19.53 % 21,23 %معّدل المستوى 1 (Tier 1)  (أ)/(ب)
 

2016معــّدل كفاية رأس المال 
ألف درهم

2015
ألف درهم 

 4,518,203 )أ(  4,594,227 (أ)قاعــدة رأس المال 
21,381,340 )ب(20,485,947 (ب)جمــوع الموجــودات المرجحة حســب المخاطر 

21,13 %22,43 %عــّدل كفاية رأس المال (أ)/(ب)
 



 قرارات الجمعية
  العمومية



قــرارات الجمعيــة العموميــة رقم 43:

1 – صادقــت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاطات البنــك للســنة المنتهية في 31\12\2016.
2 – صادقــت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع علــى  تقريــر مدقــق حســابات البنــك للســنة المنتهية في 31\12\2016.

3 – صادقــت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع علــى الميزانيــة وحســابات األربــاح والخســائر كما في 31\12\2016.
4 – صادقــت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع علــى تخصيــص االربــاح وتوزيع ارباح نقديــة بنســبة 7,66%، كالتالي:

5 – صادقــت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن اعمالهــم للفتــرة المنتهيــة 
.2016 \12 \31

للفتــرة  أعمالهــم  عــن  الخارجــي  الحســابات  مدقــق  ذمــة  ابــراء  علــى  باإلجمــاع  العموميــة  الجمعيــة  صادقــت   –  6
.2016\12\31 فــي  المنتهيــة 

7 – صادقــت الجمعيــة العموميــة باإلجمــاع علــى مكافــآت اعضــاء مجلس االدارة  لعام 2016.
ــددت  ــة 2017، وح ــنة المالي ــك للس ــي للبن ــابات خارج ــق حس ــن مدق ــى تعيي ــاع عل ــة باإلجم ــة العمومي ــت الجمعي 8 – وافق

ــم. 700,000 دره ــغ  ــم بمبل أتعابه

خاصة: قرارات 
 

األجــل  متوســط  باليــورو  الخــاص  البنــك  لبرنامــج  تكملــة  أو  تحديــث  علــى  باإلجمــاع  العموميــة  الجمعيــة  وافقــت   –  
30\4\2016، ويمكــن  والــذي تــم إنشــاؤه أصــال بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العموميــة رقــم 42 التــي انعقــدت بتاريــخ 

اصــدار اي تحديــث او ملحــق فــي أي وقــت )وإذا لــزم األمــر، عــدة مــرات( قبــل انعقــاد العموميــة التاليــة للبنــك.

ــن  ــة او ضم ــر مضمون ــة غي ــرض، ألي أوراق مالي ــذا الغ ــاؤها له ــم انش ــرى يت ــة اخ ــق آلي ــن طري ــك أو ع ــل البن ــن قب ــدار م اص
برنامــج البنــك الخــاص باليــورو المتوســط األجــل، إمــا كمــا هــو قائــم حاليــا أو تحديثــه أو اصــدار ملحــق وفقــا للبنــد )1( أو 
ــدار،  ــج إص ــب برنام ــتقل أو بموج ــاس مس ــى أس ــة، عل ــر مضمون ــة أو غي ــت مضمون ــواء كان ــرى، س ــة أخ ــة دائن أي أوراق مالي
1,500,000,000 دوالر  بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، شــهادات إيــداع أو اوراق تجاريــة، بمبلــغ إجمالــي يصــل إلــى 

ــك. ــة للبن ــة التالي ــة العمومي ــاد الجمعي ــل انعق ــت قب ــي أي وق ــي ف امريك

علــى ان تخضــع لقــرارات مجلــس اإلدارة، التــي قــد تشــرع تنفيــذ هــذه المعامــالت، وأي موافقــات مطلوبــة مــن الجهــات 
ــة. المختص

 - وافقــت الجمعيــة العموميــة باألكثريــة علــى تعديــل البنــد رقــم 18 مــن النظــام االساســي بتخفيــض عــدد اعضــاء 
ــذا  ــح ه ــه اصب ــل. وعلي ــذا التعدي ــى ه ــهمًا عل ــك 533,796 س ــاهم يمل ــرض مس ــاء. واعت ــى 9 اعض 11 ال ــن  ــس االدارة م مجل

ــي:  ــة كاالت ــادة المعدل ــح الم ــه تصب ــذا، وعلي ــرار ناف الق

شــريطة الحصــول على موافقــة الجهــات المختصة.

20162015 االف دراهم
ألف درهمألف درهمالتخصيصــات المقترحــة

--تحويل الى االحتياطي القانوني
 30,000     50,000تحويل الى احتياطي الطوارىء

7,500 7,500 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أنصبة أرباح نقدية مقترحة )2016 -  7,66% (

 )– 2015  (160,860-
    اقتراح توزيع اسهم خزينة )2016- ( 

)5,25 % – 2015 (-220,000
7,5002,500تبرعات للجمعيات الخيرية

380,175216,845االرباح المستبقاة
606,035476,485المجموع

العمومية الجمعية 



)18( المادة 
تشــكيل مجلس اإلدارة

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يشــكل مــن تســعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العموميــة العاديــة باالقتــراع الســري 
التراكمــي. ويشــترط أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل مــن األعضــاء المســتقلين وأغلبيتهــم مــن األعضــاء غيــر 

ــدب. ــو المنت ــركة و/أو العض ــام الش ــر ع ــب مدي ــس اإلدارة ومنص ــس مجل ــب رئي ــن منص ــع بي ــوز الجم ــن. وال يج التنفيذيي

ويجــب فــي جميــع األحــوال أن تكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس بمــن فيهــم الرئيــس مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة.

ويشــترط فــي عضــو مجلــس اإلدارة إن كان فــردًا أن يكــون مالــكًا لعــدد مــن أســهم الشــركة ال تقــل قيمتــه االســمية عــن مائــة 
ألــف درهــم. أمــا إذا كان ممثــاًل لشــخص معنــوي فيشــترط أن يكــون الشــخص المعنــوي الممثــل بهــذا العضــو مالــكًا ألســهم 
ذات قيمــة اســمية مماثلــة لمــا ورد أعــاله. ويتوجــب علــى عضــو مجلــس االدارة االحتفــاظ بهــذه االســهم طــوال مــدة عضويتــه 

كضمانــة لصالــح الشــركة عــن اخطائــه فــي االدارة.

تــم تقديــم بيــان تفصيلــي عــن المرشــحين النتخــاب اعضــاء مجلــس االدارة. ومــن ثــم تــم التصويــت الســري التراكمــي النتخــاب 
مجلــس ادارة جديــد مكــون مــن 9 اعضــاء.

9 - انتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديد لمدة ثالث سنوات مكون من:

السيد أحمد عبداهلل النومان
الشيخ محمد بن سعود القاسمي

الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد
معالي حميد ناصر العويس

السيد عبد العزيز حسن المدفع
السيد عبد العزيز مبارك الحساوي

السيد سعود البشارة
السيد فرانسوا دوج

السيد سالم حميد سالم الغماي



بنك الشارقة 
- شركة مساهمة عامة

البيانات المالية الموحدة 
 للسنة المنتهية

 في 31 ديسمبر 2016



 

• تقرير مجلس اإلدارة

• تقرير مدقق الحسابات المستقل

• بيان المركز المالي الموحد 

• بيان االرباح أو الخسائر الموحد

• بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر الموحد

• بيان التغيـرات في حقوق الملكية الموحد 

• بيان التدفقات النقدية الموحد

• إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

محتويــات



 تقرير مجلس
اإلدارة



بنك الشــارقة - شركة مساهمة عامة

تقريــر مجلس اإلدارة

يتشــرف مجلــس اإلدارة بتقديــم تقريــره والبيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2016.

التأســيس والمكتب المســجل

بنــك الشــارقة- شــركة مســاهمة عامة )“البنك”( ذات مســؤولية محدودة، تأســس بموجب مرســوم أميـــري صــادر بتاريخ 22 
ديســمبر 1973 عــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة وتم تســجيله في فبرايــر 1993 وفقًا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 
رقــم 8 لســنة 1984 )وتعديالتــه(. باشــر البنــك أعمالــه بموجــب رخصــة مصرفية صادرة عــن المصرف المركــزي لدولة االمارات 

العربيــة المتحــدة بتاريــخ 26 يناير 1974.

يقــع عنــوان المكتــب المســجل للبنــك في شــارع الخان ص.ب. 1394 الشــارقة، دولة االمــارات العربيــة المتحدة.

ــطة الرئيسية األنش

األنشــطة الرئيســية للمجموعــة هــي األعمــال المصرفيــة التجارية واالســتثمارية.

ئج لنتا ا
إجمالــي  وبلــغ  درهــم(.  مليــون   250  :2015( درهــم  مليــون   402 2016مبلــغ  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الربــح  بـــلغ 
ــذ  ــد األخ ــك بع ــم( وذل ــون دره ــمبر 2016 )2015: 309 ملي 31 ديس ــي  ــة ف ــنة المنتهي ــم للس ــون دره ــامل 213 ملي ــل الش الدخ
بعيــن االعتبــار الخســارة غيــر المحققــة عــن إعــادة تقييــم موجــودات ومطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
190 مليــون  الدخــل الشــامل االخــر ومــن خــالل االربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن مخاطــر اإلئتمــان، علــى التوالــي، بمبلــغ  

درهــم )2015: ربــح بمبـــلغ 58 مليــون درهــم(.

النتائــج المفصلــة مدرجــة فــي البيانــات المالية الموحــدة المرفقة.

أعضــاء مجلس اإلدارة

كـــان أعضــاء مجلــس اإلدارة خالل العــام كما يلي:

1.   الســيد أحمــد عبــداهلل النومان )رئيــس مجلــس اإلدارة( 
2.  الشــيخ محمد بن ســعود القاســمي 

3. الشــيخ ســيف بــن محمد بــن بطي آل حامد
4. معالــي حميد ناصــر العويس

5. الســيد عبدالرحمــن بوخاطــر )اســتقال فــي 10 ينايــر 2017(  
الســيد عبدالعزيــز حســن المدفع  .6

7. الســيد عبدالعزيــز مبارك الحســاوي
8. الســيد ســعود البشارة

9. الســيد فرانسوا دوج
10. الســيد فــاروج نركيزيــان  

عن مجلس اإلدارة

السيد أحمد عبداهلل النومان
رئيس مجلس اإلدارة

الشارقة
22 فبراير 2017



تقرير مدققي
الحسابات 
المستقلين 



تقرير مدققي الحســابات المستقلين
الســادة مســاهمي بنك الشارقة ش.م.ع.

التقريــر حــول تدقيــق البيانات الماليــة الموحدة  

الرأي

ــي  ــة''(، الت ــة )''المجموع ــركاته التابع ــك''( وش ــارقة ش.م.ع. )''البن ــك الش ــدة لبن ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــا بتدقي ــد قمن لق
ــاح أو  ــائر، واألرب ــاح أو الخس ــدة لألرب ــات الموح ــمبر 2016، والبيان 31 ديس ــي  ــا ف ــد كم ــي الموح ــز المال ــان المرك ــن بي ــف م تتأل
ــك  ــي ذل ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــات النقدي ــة والتدفق ــوق الملكي ــي حق ــرات ف ــرى، والتغي ــاملة األخ ــرادات الش ــائر واإلي الخس

ــرى. ــة أخ ــات إيضاحي ــة ومعلوم ــبية الهام ــات المحاس ــن السياس ــات تتضم ــى إيضاح ــة إل ــخ، باإلضاف التاري

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة ُتعبــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي 
2016، وعــن أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة  31 ديســمبر  الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 

ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــًا للمعايي ــخ وفق ــك التاري ــي ذل ــة ف المنتهي

الرأي إبداء  أساس 

لقــد قمنــا بتنفيــذ تدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. قمنــا بتوضيــح مســؤوليتنا بموجــب هــذه المعاييــر فــي 
ــتقاللية  ــع باس ــا نتمت ــر. إنن ــذا التقري ــن ه ــدة'' م ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــابات ع ــي الحس ــؤولية مدقق ــرة ''مس فق
المعاييــر األخالقيــة  الصــادرة عــن مجلــس  القانونييــن  للمحاســبين  المهنــي  الســلوك  المجموعــة وفقــًا لقواعــد  عــن 
ــة  ــي دول ــدة ف ــة الموح ــات المالي ــا للبيان ــة بتدقيقن ــي المتعلق ــلوك المهن ــد الس ــى قواع ــة إل ــبين باإلضاف ــة للمحاس الدولي
ــلوك  ــد الس ــات ولقواع ــذه المتطلب ــًا له ــرى وفق ــة األخ ــؤولياتنا األخالقي ــتوفينا مس ــد اس ــدة، وق ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــة  ــد أن أدل ــذا ونعتق ــبين. ه ــة للمحاس ــة الدولي ــر األخالقي ــس المعايي ــن مجل ــادرة ع ــن الص ــبين القانونيي ــي للمحاس المهن

ــا.  ــداء رأين ــاس إلب ــا بأس ــبة لتزويدن ــة ومناس ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــق الت التدقي

أمــور التدقيق الرئيســية

تتمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية فــي تلــك األمــور التــي نراهــا، وفقــًا ألحكامنــا المهنيــة، أكثــر األمــور أهميــة فــي تدقيقنــا 
حــول  رأينــا  تكويــن  وأثنــاء  تدقيقنــا  ســياق  فــي  األمــور  هــذه  تنــاول  تــم  الحاليــة.  للفتــرة  الموحــدة  الماليــة  للبيانــات 

ــور. ــذه األم ــول ه ــاًل ح ــًا منفص ــدي رأي ــل، وال نب ــكل مجم ــدة بش ــة الموح ــات المالي البيان

مخاطــر االئتمــان واالنخفــاض فــي قيمة القــروض والســلفيات للعمالء

راجــع اإليضاحــات 5-1)1( و9 و33 و38 حــول هــذه البيانات الماليــة الموحدة.

ُيعتبــر انخفــاض القيمــة أحــد المجــاالت التقديريــة نظــرًا لمســتوى األحــكام المطبقــة مــن قبــل اإلدارة فــي تحديــد 
مخصــص انخفــاض القيمــة. نظــرًا ألهميــة القــروض والســلفيات )التــي تمثــل 63% مــن إجمالــي الموجــودات( وحــاالت 

عــدم اليقيــن بخصــوص التقديــرات، فــإن انخفــاض القيمــة ُيعتبــر أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.

تــم تطبيــق أحــكام لتحديــد المؤشــرات واالفتراضــات المناســبة المســتخدمة فــي احتســاب انخفــاض القيمــة، علــى 
ــراض  ــات اإلق ــاص بعملي ــان الخ ــم الضم ــداد، وتقيي ــن الس ــيتعثرون ع ــن س ــالء الذي ــاص بالعم ــراض الخ ــال؛ االفت ــبيل المث س
قمنــا  ذلــك،  علــى  عــالوة  الشــركات.  مــن  للعمــالء  بالقــروض  الخاصــة  المســتقبلية  النقديــة  والتدفقــات  المضمونــة، 
بالتركيــز علــى حــاالت التعــرض الهامــة فــي حاالتهــا الفرديــة والتــي مــا تــزال أو أصبحــت معرضــة لمخاطــر انخفــاض 

القيمــة بصــورة فرديــة.

الــرد الخاص بنا

تضمنــت إجــراءات تدقيقنــا تقييــم النظــم الرقابيــة الخاصــة باعتمــاد وقيــد ومراقبــة القــروض والســلفيات، وتقييــم 
القيمــة  المجموعــة فــي احتســاب حــاالت االنخفــاض فــي  المســتخدمة مــن قبــل  اآلليــات والمدخــالت واالفتراضــات 
ــم  ــي يت ــروض الت ــة بالق ــة الخاص ــاض القيم ــات انخف ــة مخصص ــدى كفاي ــم م ــي، وتقيي ــكل جماع ــا بش ــم تقييمه ــي يت الت

تقييمهــا بشــكل فــردي. 

ــروض  ــي الق ــن إجمال ــر م ــزء األكب ــكل الج ــي تش ــركات والت ــة بالش ــر متعلق ــرض للمخاط ــاالت تع 10 ح ــر  ــص أكب ــا يخ 1. فيم
ــي:  ــا يل ــا م ــت إجراءاتن ــك، تضمن ــدى البن ل

ائتمانيــة تفصيليــة لــكل قــرض. كمــا قمنــا بتقييــم مــدى معقوليــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة  •�����إجــراء تقييمــات 
ــية  ــات الرئيس ــة االفتراض ــا بمقارن ــداد. قمن ــة للس ــرى المتاح ــادر األخ ــان والمص ــق الضم ــدى تحقي ــترداد وم ــة لالس القابل
الموضوعــة مــع خطــط األعمــال وفهمنــا لبيئــة األعمــال والقطاعــات ذات الصلــة. قمنــا أيضــًا بمقارنــة االفتراضــات، 
ــل  ــن أج ــة م ــات العقاري ــن والتقييم ــة للمقترضي ــابات المدقق ــل الحس ــة مث ــرات خارجي ــع مؤش ــبًا، م ــون مناس ــا يك حيثم

ــك.  ــل البن ــن قب ــا م ــظ به ــات المحتف ــم الضمان ــة قي ــدى مالءم ــم م تقيي

2. فيمــا يتعلــق بباقــي حــاالت التعــرض المتعلقــة بالشــركات، تضمنت إجراءاتنــا ما يلي: 

ــت  ــا إذا كان ــم م ــك لتقيي ــة، وذل ــة المراقب ــة وعملي ــة الداخلي ــات االئتماني ــى التصنيف ــية عل ــة الرئيس ــم الرقابي ــار النظ •�����اختب
تصنيفــات المخاطــر الخاصــة باألطــراف المقابلــة قــد تــم تحديدهــا وتحديثهــا بشــكل مالئــم فــي الوقــت المناســب؛



ــة  ــات االئتماني ــة التصنيف ــدى مالءم ــار م ــك الختب ــارة، وذل ــة المخت ــات االئتماني ــة التصنيف ــري لمجموع ــص جوه ــراء فح •�����إج
فــي وقــت محــدد؛ و

النقديــة  التدفقــات  معقوليــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا  كمــا  القــروض.  مــن  مختــارة  لعينــة  ائتمانيــة  تقييمــات  •�����إجــراء 
ــات  ــة االفتراض ــا بمقارن ــداد. قمن ــة للس ــرى المتاح ــادر األخ ــان والمص ــق الضم ــدى تحقي ــترداد وم ــة لالس ــة القابل المتوقع
أيضــًا  قمنــا  الصلــة.  ذات  والقطاعــات  األعمــال  لبيئــة  الخــاص  وفهمنــا  األعمــال  خطــط  مــع  الموضوعــة  الرئيســية 
ــات  ــن والتقييم ــة للمقترضي ــابات المدقق ــل الحس ــة مث ــرات خارجي ــع مؤش ــبًا، م ــون مناس ــا يك ــات، حيثم ــة االفتراض بمقارن

العقاريــة مــن أجــل تقييــم مــدى مالءمــة قيــم الضمانــات المحتفــظ بهــا مــن قبــل البنــك. 

3. فيمــا يتعلــق بالمخصــص الجماعــي، تضمنــت إجراءاتنــا ما يلي: 

•�����اختبــار النظــم الرقابيــة الرئيســية الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة لمراقبــة تأثيــر البيانات ذات الصلة فــي النماذج؛

إليهــا  االســتناد  تــم  التــي  الخســائر  ظهــور  فتــرة  مالءمــة  مــدى  وتقييــم  الرئيســية  واالفتراضــات  اآلليــات  •�����تقييــم 
البيانــات  مــع  المســتخدمة  الرئيســية  االفتراضــات  بمقارنــة  نقــوم  مناســبًا  يكــون  وحيثمــا  التقديــرات،  تحديــد  عنــد 

و العمــل؛  مجــال  فــي  خارجيــة  مصــادر  مــن  المتاحــة  والماليــة  االقتصاديــة 

ــا نحــث اإلدارة علــى تقديــم أدلــة موضوعيــة علــى أن  ــاًء علــى أحــكام اإلدارة، فإنن •�����فيمــا يتعلــق بالمخصصــات الزائــدة بن
هــذه المخصصــات الزائــدة كانــت مناســبة.

بمتخصصــي  باالســتعانة  قمنــا  المعامــالت،  لتنفيــذ  المســتخدمة  الصلــة  ذات  الرئيســية  بالنظــم  يتعلــق  فيمــا   .4
النظــم.  هــذه  ضمــن  المدرجــة  اآلليــة  الرقابيــة  النظــم  مــن  مختــارة  عينــة  الختبــار  لدينــا  المعلومــات  تكنولوجيــا 

      5.     تقييــم مــا إذا كانــت اإلفصاحــات الــواردة فــي البيانات الماليــة الموحــدة تعكس بصــورة مالئمة تعــُرض المجموعة
لمخاطــر االئتمان.

تقييــم األدوات الماليــة في المســتوى 3  

راجــع اإليضاحــات 5-2)1( و10 و40 حــول هــذه البيانات الماليــة الموحدة.

يتمثــل هــذا الخطــر فــي أن تقييــم األدوات الماليــة قــد ينطــوي علــى أخطــاء نتيجــة تطبيــق أســاليب تقييــم تنطــوي 
غالبــًا علــى ممارســة أحــكام هامــة واســتخدام افتراضــات وتقديــرات.

ــن  ــة م ــة العادل ــائر أو بالقيم ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــجلة بالقيم ــة المس ــن األدوات المالي 83% )2015: 84%( م
ــتوى 3  ــالت المس ــتخدام مدخ ــها باس ــم قياس ــة ت ــي للمجموع ــز المال ــان المرك ــي بي ــرى ف ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي خ

ــمبر 2016.  31 ديس ــي  ــا ف ــة كم ــة العادل ــدرج للقيم ــام المت ــي النظ ف

ــر ملحوظــة.  ــة المتعلقــة بهــم غي يتــم تصنيــف األدوات الماليــة ضمــن المســتوى 3 نظــرًا ألن مدخــالت التســعير الجوهري
ــة،  ــم العادل ــض القي ــر بع ــي تقدي ــن ف ــدم اليقي ــرًا لع ــر ونظ ــكل كبي ــرات بش ــى التقدي ــعار عل ــذه األس ــد ه ــد تحدي يعتم

ــية. ــق الرئيس ــور التدقي ــد أم ــر أح ــذا األم ــر ه ُيعتب

الــرد الخاص بنا

تضمنــت إجــراءات تدقيقنــا ما يلي:

معقوليــة  ومــدى  اآلليــات  وتقييــم  التقييــم،  مخاطــر  وإدارة  وقيــاس  بتحديــد  المتعلقــة  الرقابيــة  النظــم  تقييــم   .1
العادلــة. القيــم  تحديــد  فــي  المجموعــة  قبــل  مــن  المســتخدمة  واالفتراضــات  المدخــالت 

بعيــن  األخــذ  مــع  الرئيســية  والمدخــالت  االفتراضــات  بتقييــم  قمنــا  االســتثمارات،  مــن  مختــارة  بعينــة  يتعلــق  فيمــا   .2
لهــا.  الداعمــة  الرئيســية  والعوامــل  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  البديلــة  التقييــم  طــرق  االعتبــار 

ــة.  ــادر خارجي ــن مص ــة م ــوق المتاح ــن الس ــات ع ــتقلة والبيان ــادر المس ــع المص ــة م ــالت الملحوظ ــة المدخ ــا بمقارن 3. قمن
ــام  ــم للقي ــي التقيي ــا ف ــن لدين ــتعانة بمتخصصي ــا باالس ــة، قمن ــر الملحوظ ــة غي ــم الجوهري ــالت التقيي ــق بمدخ ــا يتعل فيم
ضمــن  االســتثمارات  قيمــة  لتحديــد  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  والنمــاذج  االفتراضــات  معقوليــة  مــدى  بتقييــم 

 .3 المســتوى 

4. عــالوة علــى ذلــك، قمنــا بتقييــم مــا إذا كانــت اإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة حــول مخاطــر 
التقييــم. لمخاطــر  المجموعــة  تعــرض  مالئمــة  بصــورة  تعكــس  العادلــة  القيمــة  وحساســيات 



المعلومــات األخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتضمــن المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي 
ــا  ــد حصلن ــا. وق ــابات حوله ــي الحس ــر مدقق ــدة وتقري ــة الموح ــات المالي ــن البيان ــا ال تتضم ــنة 2016، ولكنه ــة لس للمجموع
باقــي  الحصــول علــى  الحســابات، ونتوقــع  تقريــر مدققــي  تاريــخ  المجموعــة قبــل  إدارة  تقريــر أعضــاء مجلــس  علــى 

أجــزاء التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2016 بعــد تاريــخ هــذا التقريــر.

اســتنتاجات  أي  عــن  ُنعبــر  ولــن  لــم  أننــا  كمــا  األخــرى،  المعلومــات  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول  رأينــا  يشــمل  ال 
المعلومــات. هــذه  بشــأن  تدقيقيــة 

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، تنحصــر مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى، وعنــد القيــام 
ــدة  ــة الموح ــات المالي ــع البيان ــة م ــورة مادي ــقة بص ــر متس ــرى غي ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــار م ــي االعتب ــع ف ــك نض بذل
ــال  ــي ح ــة. ف ــاء مادي ــوبها أخط ــت تش ــا إذا كان ــق، أو م ــة التدقي ــاء عملي ــا أثن ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــع المعلوم أو م
خلصنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي فــي المعلومــات األخــرى، بنــاًء علــى األعمــال التــي قمنــا بهــا، فإننــا ملزمــون باإلبــالغ عــن 

ــالغ عنــه فــي هــذا الشــأن. ــا أي أمــر يســتدعي اإلب هــذا األمــر. لــم يســترع انتباهن

فــي حــال خلصنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي فــي ''التقاريــر'' أثنــاء قراءتهــا، يتعيــن علينــا إحاطــة مســؤولي الحوكمــة بهــذا 
ــق. ــة للتدقي ــر الدولي ــًا للمعايي ــبة وفق ــراءات المناس ــاذ اإلج ــر واتخ األم

مســؤولية اإلدارة ومســؤولي الحوكمــة تجــاه البيانــات الماليــة الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
ــنة 2015،  ــم )2( لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــكام القان ــع أح ــق م ــا يتواف ــا بم ــة، وإعداده المالي
تكــون خاليــة مــن  بحيــث  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  أنهــا ضروريــة إلعــداد  اإلدارة  تــرى  التــي  الداخليــة  الرقابــة  وعــن 

ــأ. ــال أو الخط ــن االحتي ــة ع ــة، الناتج ــاء المادي األخط

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا 
وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية، واإلفصــاح حيثمــا يكــون مناســبًا عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام مبــدأ 
ــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديهــا  االســتمرارية كأســاس للمحاســبة، إال إذا كانــت اإلدارة تعتــزم تصفي

ــك. ــر ذل ــي غي ــل فعل بدي

يتحمــل مســؤولو الحكومــة مســؤولية اإلشــراف علــى عملية إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعة.

مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانات الماليــة الموحدة

ــع  ــة م ــكام مهني ــع أح ــا بوض ــق، قمن ــة للتدقي ــر الدولي ــًا للمعايي ــا وفق ــام به ــم القي ــي يت ــق الت ــال التدقي ــن أعم ــزء م كج
ــي: ــا يل ــًا بم ــا أيض ــق. قمن ــة التدقي ــالل عملي ــي خ ــك المهن ــدأ الش ــاع مب اتب

•�تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت نتيجــة االحتيــال أو الخطــأ، 
ــا  ــة لتزويدن ــة ومالئم ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــر والحص ــك المخاط ــبة لتل ــق المناس ــراءات التدقي ــذ إج ــم وتنفي وتصمي
ــًة باألخطــاء  بأســاس إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال تكــون أعلــى مقارن
الماديــة الناتجــة عــن الخطــأ نظــرًا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز 

ــة. ــة الداخلي الرقاب

ــروف  ــبة للظ ــق مناس ــراءات تدقي ــم إج ــرض تصمي ــك بغ ــق وذل ــال التدقي ــق بأعم ــة المتعل ــة الداخلي ــام الرقاب ــم نظ •�فه
ــة. ــة للمجموع ــة الداخلي ــة الرقاب ــول فعالي ــرأي ح ــداء ال ــرض إب ــس بغ ــة، ولي الراهن

ذات  واإلفصاحــات  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة  ومــدى  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  مالءمــة  مــدى  •�تقييــم 
الصلــة الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة.

•�التحقــق مــن مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية وتحديــد مــا إذا كان 
ــروف  ــداث أو الظ ــق باألح ــا يتعل ــا، فيم ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــاًء عل ــري، بن ــن جوه ــدم يقي ــاك ع هن
ــال  ــي ح ــتمرارية. ف ــدأ االس ــًا لمب ــا وفق ــة أعماله ــى مواصل ــة عل ــدرة المجموع ــول ق ــة ح ــكوك جوهري ــر ش ــد ُتثي ــي ق الت
خلصنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن جوهــري، فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدققــي الحســابات إلــى 
اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو نقــوم بتعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. 
ــابات. إال أن  ــي الحس ــر مدقق ــدار تقري ــخ إص ــى تاري ــا حت ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــتنتاجاتنا عل ــد اس تعتم
ــتمرارية. ــدأ االس ــًا لمب ــا وفق ــة أعماله ــن مواصل ــة ع ــف المجموع ــي توق ــبب ف ــد تتس ــتقبلية ق ــروف المس ــداث أو الظ األح

ــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا بشــكل عــام، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت  •�تقييــم عــرض البيان
ــدة  ــة الموح ــات المالي ــرض البيان ــن ع ــة تضم ــة بطريق ــداث ذات الصل ــالت واألح ــل المعام ــدة تمث ــة الموح ــات المالي البيان

بصــورة عادلــة.

داخــل  التجاريــة  األنشــطة  أو  للمنشــآت  الماليــة  المعلومــات  بشــأن  ومالئمــة  كافيــة  تدقيــق  أدلــة  علــى  •�الحصــول 
التدقيــق  أعمــال  وتنفيــذ  توجيــه  مســؤولية  نتحمــل  كمــا  الموحــدة.  الماليــة  البيانــات  حــول  رأي  إلبــداء  المجموعــة 

التدقيقــي. رأينــا  عــن  وحدنــا  مســؤولون  نحــن  عليهــا.  واإلشــراف  للمجموعــة 

ــدد  ــي المح ــار الزمن ــق واإلط ــال التدقي ــاق أعم ــا نط ــن ضمنه ــور م ــدة أم ــوص ع ــة بخص ــؤولي الحوكم ــع مس ــل م نتواص
ــام  ــي نظ ــافه ف ــم اكتش ــري يت ــور جوه ــك أي قص ــي ذل ــا ف ــق بم ــال التدقي ــى أعم ــة عل ــة المترتب ــج الجوهري ــا والنتائ له

الرقابــة الداخليــة خــالل أعمــال التدقيــق.



ــتقاللية،  ــق باالس ــا يتعل ــي فيم ــلوك المهن ــد الس ــا بقواع ــه التزامن ــد بموجب ــة نؤك ــؤولي الحوكم ــرارًا لمس ــًا إق ــدم أيض ُنق
اســتقالليتنا،  تؤثــر علــى  أنهــا  ُيعتقــد بصــورة معقولــة  التــي قــد  األخــرى  العالقــات واألمــور  ونطلعهــم علــى كافــة 

والضوابــط ذات الصلــة، إن وجــدت.

أثنــاء تدقيــق  أهميــة  األكثــر  األمــور  نحــدد  الحوكمــة،  التواصــل بشــأنها مــع مســؤولي  يتــم  التــي  األمــور  فــي ضــوء 
ــتعراض  ــوم باس ــية. نق ــق الرئيس ــور التدقي ــي أم ــور ه ــذه األم ــر ه ــك ُتعتب ــة، وبذل ــرة الحالي ــدة للفت ــة الموح ــات المالي البيان
هــذه األمــور فــي تقريــر مدققــي الحســابات مــا لــم يكــن اإلفصــاح عــن تلــك األمــور للعامــة محظــورًا بموجــب القوانيــن 
ــن  ــا إذا كان م ــي تقريرن ــا ف ــر م ــن أم ــاح ع ــدم اإلفص ــب ع ــه يج ــة، أن ــادرة للغاي ــاالت ن ــي ح ــرى، ف ــا ن ــريعات أو عندم أو التش
المتوقــع أن تكــون التداعيــات الســلبية للقيــام بذلــك أكثــر مــن المنافــع التــي تعــود علــى المصلحــة العامــة نتيجــة 

ــاح. ــذا اإلفص ه
 

التقريــر حــول المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة األخرى 

كمــا يقتضــي القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة رقم )2( لســنة 2015، فإننا ُنشــير إلــى ما يلي:

1. لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحات التــي نعتبرهــا ضرورية ألغــراض تدقيقنا؛

ــون  ــة للقان ــكام ذات الصل ــع األح ــق م ــا يتواف ــة، بم ــي المادي ــة النواح ــن كاف ــدة، م ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع 2. ت
ــنة 2015؛  ــم )2( لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول االتح

3. قامــت المجموعــة باالحتفــاظ بســجالت محاســبية منتظمة؛

الماليــة  البيانــات  الــواردة فــي تقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة، وبحــدود مــا يتعلــق بهــذه  الماليــة  المعلومــات  تتفــق   .4
المحاســبية للمجموعــة؛ الســجالت  الموحــدة، مــع مــا جــاء فــي 

31 ديســمبر 2016 فــي اإليضــاح  5. تــم اإلفصــاح عــن األســهم التــي قامــت المجموعــة بشــرائها خــالل الســنة المنتهيــة فــي 
10 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة؛

6. يبيــن اإليضــاح رقــم 35 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعامــالت الماديــة مــع األطــراف ذات العالقــة والشــروط 
التــي تــم بموجبهــا تنفيــذ هــذه المعامــالت؛

7. بنــاًء علــى المعلومــات التــي ُأتيحــت لنــا، لــم يســترع انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد أن المجموعــة قــد خالفــت، خــالل 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــة للقان ــكام ذات الصل ــن األح ــمبر 2016، أي م 31 ديس ــي  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي الس
المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015، أو النظــام األساســي للبنــك، علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أنشــطتها أو 

31 ديســمبر 2016؛ و مركزهــا المالــي الموحــد كمــا فــي 

8. يبيــن اإليضــاح رقــم 34 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المســاهمات المجتمعية خالل الســنة. 

ــا  ــد أنن ــا نؤك ــه(، فإنن ــنة 1980 )وتعديالت ــم )10( لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــي القان ــا يقتض كم
ــا. ــراض تدقيقن ــة ألغ ــا ضروري ــي نعتبره ــات الت ــات واإليضاح ــة المعلوم ــى كاف ــا عل ــد حصلن ق

باإلنابــة عــن كي بــي إم جي لوار جلــف ليمتد

أبوراس  فوزي 
رقم مدقق الحســابات المســجل: 968

دبي، اإلمــارات العربيــة المتحدة
 
 



بيان المركز
 المالي الموحد



بيــان المركز المالــي الموحد
كمــا في 31 ديســمبر 

                                                                            

2016إيضاحات
 ألف درهـــم

2015
 ألف درهـــم

الموجـودات
64,308,8876,436,195نقد وأرصــدة لدى البنــوك المركزية

7691,6731,072,415ودائع وأرصدة مســتحقة مــن البنوك 
-8639,476إتفاقيات إعادة الشــراء

917,074,99715,036,621قروض وســلفيات، صافي
101,100,8341,214,878 موجــودات ماليــة أخرى مقاســة بالقيمــة العادلة

10747,237527,330موجــودات مالية أخــرى مقاســة بالتكلفــة المطفأة
11281,337270,441إســتثمارات عقارية

12228,324234,234الشــهرة وموجــودات غير ملموســة أخرى
أخرى 131,750,0082,519,598موجودات 

15274,196275,206ممتلــكات ومعدات

27,096,96927,586,918مجمــوع الموجودات

المطلوبــات وحقــوق الملكية
المطلوبــات

العمالء 1819,736,91719,491,815ودائع 
1997,78945,479ودائع وأرصــدة مســتحقة للبنوك

20835,8971,689,682مطلوبــات أخرى
211,826,6381,737,498ســندات دين مصدرة

ــوع المطلوبات 22,497,24122,964,474مجم

حقــوق الملكية 
رأس المــال واإلحتياطيات

المال 222,100,0002,100,000 (أ)رأس 
221,050,0001,050,000 (ب)احتياطــي قانوني
22510,000480,000 (ج)احتياطــي طوارئ

22100,000100,000 (د)احتيـــاطي عام
22,836212,432احتياطــي التغّيــرات في القيمــة العادلة 

606,035476,485األرباح المســتبقاة

4,388,8714,418,917حقــوق ملكيــة عائــدة إلى مالكي البـــنك
17210,857203,527 (ب)األطراف غيـــر المســيطرة

4,599,7284,622,444مجمــوع حقــوق الملكية

27,096,96927,586,918مجمــوع المطلوبــات وحقــوق الملكية

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزءًا ال يتجــزأ من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.

الســيد أحمد عبــداهلل النومان
رئيــس مجلس اإلدارة

الســيد فــاروج نركيزيــان  
عضــو تنفيــذي ومديــر عــام 



بيان االرباح
 أو الخسائر الموحد



2016إيضاحات
ألف درهـم 

2015
ألف درهـم 

الفوائد 281,054,3371,028,211إيرادات 
الفوائد  )480,120()532,355(29مصاريف 

521,982548,091صافــي إيرادات الفوائد 
30173,979160,113صافي إيرادات الرســوم والعموالت

21,04621,473أربــاح عمالت أجنبية 
319,54511,530الربح من االســتثمارات

4,143)66(13ارباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية وموجودات مستحوذ 
3231,19987,736اإليرادات األخرى

العمليات  757,685833,086إيرادات 
)297,006()62,337(33صافي خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية

695,348536,080صافي إيــرادات العمليات
)267,559()276,242(34مصاريــف عمومية وإدارية

)7,784()5,910(12 )ب(إطفاء موجودات غيـــر ملموسة

413,196260,737الربــح قبل العمليــات المتوقفة
)3,438(-16العمليــات المتوقفة

413,196257,299الربــح قبل الضرائب
)6,998()11,040(مصاريف ضريبــة الدخل - خارجية

402,156250,301الربح الصافي الســنة

عائدة إلى:
البنك 392,018243,754مساهمي 

10,1386,547األطراف غيـــر المسيطرة

402,156250,301

230.190.12الربح األساســي والمخفض للســهم الواحد )درهم(

بيــان االرباح أو الخســائر الموحد 
للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 

                                                                            



بيان االرباح أو الخسائر 
والدخل الشامل االخر 
الموحد



بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر الموحد
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2016
   ألفدرهـم 

2015
ألف درهـم 

402,156250,301الربح الصافي السنة

بـنود الدخل الشامل اآلخر
البنودالتي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان 

االرباح أو الخسائر الموحد

صافي التغيـرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

(100,989))33,576(

صافي التغيـرات في القيمة العادلة لمطلوبات مالية بالقيمة
 العادلة من خالل االرباح أو الخسائر نتيجة مخاطر االئتمان

(88,594)92,003

58,427(189,583)مجموع (الخسارة)/الدخل الشاملة اآلخر للسنة

212,573308,728مجموع الدخل الشامل للسنة

عائدة إلى:
202,422302,177مساهمي البنك

10,1516,551األطراف غير المسيطرة

212,573308,728مجموع الدخل الشامل للسنة

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزءًا ال يتجــزأ من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.



بيان التغيـــرات في حقوق 
الموحد  الملكية 



بيــان التغيـــرات في حقــوق الملكيــة الموحد
للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 

 

 رأس المال
أسهم 
خزينة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
طوارئ

احتياطي 
عام 

احتياطي 
التغيرات 
في  القيمة 
األرباح العادلة 

حقوق 
ملكية 
عائدة إلى 
مالكي 
البـنك

األطراف غيـر 
المسيطرة 

مجموع 
حقوق 
الملكية

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهمالف درهم الف درهم الف درهم الف درهم

1,050,000450,000100,000154,009543,4274,200,710211,9494,412,659(196,726)2,100,000الرصيد في 1 يـناير 2015 
243,754243,7546,547250,301------الربـح للسنة

58,423458,427-58,423-----الربح الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل االخر 

58,423243,754302,1776,551308,728-----للسنة
)12,515()12,515(--------إعادة بيع إستثمارات )إيضاح 16(

العمليات مع مالكي 
المجموعة

---)196,726(----196,726-توزيعات أسهم )إيضاح 24(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

)10,587()617()9,970()9,970(------)إيضاح 24(
)2,500(-)2,500()2,500(------تبـرعات )إيضاح 24(

---)30,000(--30,000---تحويل إلى احتياطي الطوارئ
توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

)24
------)71,500()71,500()1,841()73,341(

1,050,000480,000100,000212,432476,4854,418,917203,5274,622,444-2,100,000الرصيد في 31 ديسمبر 2015 
392,018392,01810,138402,156------الربـح للسنة

)189,583(13)189,596(-)189,596(-----الدخل الشامل اآلخر 
مجموع الدخل الشامل االخر 

للسنة
-----(189,596)392,018202,42210,151212,573

العمليــات مــع مالكي 
المجموعــة

مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة 
)24 )إيضاح 

------)9,968()9,968()617()10,585(

)2,500(-)2,500()2,500(------تبـــرعات )إيضاح 24(
---)30,000(--30,000---تحويــل إلــى احتياطي الطوارئ

)220,000(-)220,000()220,000(------أســهم خزينة )إيضاح 24(
ــاح مدفوعة توزيعات أرب

)24 )إيضاح   
--------)2,204()2,204(

1,050,000510,000100,00022,836606,0354,388,871210,8574,599,728-2,100,000الرصيد في 31 ديسمبر 2016

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزءًا ال يتجــزأ من هــذه البيانات الماليــة الموحدة. 



 بيان التدفقات
النقدية الموحد



بيان التدفقات النقدية الموحد  
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2016
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
402,156250,301الربح للسنة

تعديالت على:
ــتهالك الممتلكات والمعدات  25,38635,064اس

5,9107,784إطفاء الموجودات غيـــر الملموســة
504162اطفاء العــالوة على أدوات الدين 

)46,189((209)الربــح من بيــع ممتلكات ومعدات 
)511((4,507)صافــي الربح مــن القيمة العادلة من ســندات دين مصدرة

4,507511صافــي الخســارة من القيمــة العادلة من مقايضة أســعار الفائدة
)5,894(-الربــح من بيع إســتثمارات عقارية

)3,873(1,771صافــي خســارة/)ربح( قيمة عادلة من موجــودات مالية أخرى
)4,143(66ربــح مــن القيمة العادلة مــن إعادة تقييم إســتثمارات عقارية

-3,264إطفــاء تكاليــف المعامالت على ســندات دين مصدرة
-6,489صافي خســارة انخفاض قيمــة موجودات مالية
62,337297,006  صافي خســارة انخفاض قيمــة موجودات مالية

)1,835((2,798)توزيعات أرباح مســتلمة
أربــاح العمليــات قبل التغيـــرات في الموجودات 

والمطلوبات التشــغيلية 
504,876528,383

في تغييرات 
الودائع واألرصدة المســتحقة من البنوك والتـــي تســتحق 

بعد ثالثة أشــهر
(121,882))175,031(

)31,016((51,720)الوادائــع اإللزامية لدى البنــوك المركزية
)1,253,525((2,313,687)القروض والســلفيات

أخرى )706,472(751,328موجودات 
العمالء 245,1021,690,933ودائع 

أخرى 8,312(860,238)مطلوبات 

61,584(1,846,221)النقد المســتخدم في/( الناتج من) األنشــطة التشــغيلية
)13,087((13,085)دفــع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـــرعات

صـــافي النقد المســتخدم في/( الناتج من) من األنشــطة 
التشـغيـــلية

(1,859,306)48,497

التدفقــات النقدية من األنشــطة االســتثمارية
في التغّير 

)37,384((25,232)شــراء ممتلكات ومعدات
1,06581,370المتحصــل من بيــع ممتلكات ومعدات

)189,058((516,558)شــراء موجودات مالية أخرى
250,878-المتحصــل من بيع اســتثمارات عقارية

ــافات إلى استثمارات عقارية )190,867((812)إضـ
305,759180,966المتحصــل من بيع موجــودات مالية أخرى

2,7981,835توزيعات أرباح مســتلمة
صافــي النقد المســتخدم في/( الناتج من) األنشــطة 

97,740(232,980)االستثمارية

التدفقــات النقديــة من األنشــطة التمويلية
)69,441((2,204)توزيعــات أرباح مدفوعة 

1,829,498-سندات دين مصدرة
مشترك )734,600(-قرض 

1,025,457(2,204)صافــي النقد المســتخدم فــي/( الناتج من) األنشــطة التمويلية 

1,171,694(2,094,490)صافــي (النقص)/الزيــادة في النقــد وما يعادله
5,110,3353,938,641النقد وما يعادله في بدايـــة الســنة

3,015,8455,110,335النقــد ومــا يعادله في نهاية الســنة (إيضاح 26)

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



 بيان التدفقات •
النقدية الموحد
إيضاحات حول 
المالية البيانات 
 الموحدة



معمول بها للفتـرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
السنوية التـي تبدأ في 
أو بعد

•�����               يتضمن المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية )المرحلة 2 والمرحلة3 توجيهات 
جديدة حول نموذج خسائر اإلئتمان المتوقعة المستخدم فياحتساب انخفاض قيمة 

الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن هذا 
المعيار التوجيهات المتعلقة باإلعتراف وإيقاف اإلعتراف باألدوات المالية الواردة في 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. قام البنك بإجراء تقييم أّولي لتأثير المعيار رقم 9 من 
معايير التقارير المالية الدولية ‘األدوات المالية‘بناء على تعليمات مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي. كما يواصل البنك تركيزه على وضع نماذج وعمليات احتساب انخفاض 
القيمة التي يلزم تطبيقها خالل 2017 حتى يتسنى للبنك اإللتزام الّتام بالمعيار رقم 9 
من معايير التقارير المالية الدولية. يرى البنك أّنه فور اإلنتهاء من وضع نماذج وعمليات 

احتساب انخفاض القيمة، سوف يكون في وضع أفضل لتقييم التأثير المحتمل للمعيار 
رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية على البيانات المالية الموحدة واآلثار المترتبة 

على متطلبات رأس المال النظامي.

2 0 1 8 ــر  ي ينا  1

•  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 15 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء: يقدم 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 15 نظامًا قائمًا وحيدًا يرتكز على خمس خطوات 

يتعين تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العمالء. .

2 0 1 7 ــر  ي ينا  1

  
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1 - معلومــات عامة 

ــم  ــمو حاك ــب الس ــن صاح ــادر ع ــري ص ــوم أميـ ــب مرس ــة بموج ــاهمة عام ــركة مس ــك”( كش ــارقة )“البن ــك الش ــس بن تأس
 8 1993 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  1973 وتــم تســجيله فــي فبرايــر  22 ديســمبر  إمــارة الشــارقة بتاريــخ 
ــدأ البنــك أعمالــه بموجــب رخصــة بنكيــة صــادرة عــن المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات  لســنة 1984 )وتعديالتــه(. وقــد ب

العربيــة المتحــدة بتاريــخ 26 ينايــر 1974. يقــوم البنــك باألعمــال المصرفيــة التجاريــة واالســتثمارية.
- الشــارقة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يمــارس البنــك   1394 يقــع المكتــب المســجل للبنــك فــي شــارع الخــان، ص.ب: 
ــة فــروع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كل مــن إمــارات الشــارقة، دبــي، أبوظبــي،  أنشــطته مــن خــالل خمسـ
ــة”(. ــًا بـ”المجموع ــا مع ــار إليه ــة )يش ــركاته التابع ــك وش ــطة البن ــدة أنش ــة الموح ــات المالي ــن البيان ــن. تتضم ــنة العي ومديـ

2- تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعّدلة
 المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة قيــد اإلصـــدار وغيــر المفعلــة بعــد أو 

غيــر المطبقــة بشــكل مســبق

ــم   ــا ول ــم إصداره ــي ت ــة الت ــدة التالي ــيرات الجدي ــالت والتفس ــر والتعدي ــبق للمعايي ــق المس ــة بالتطبي ــم المجموع ــم تق ل
ــد: ــا بع ــل به يعم



المعاييــر والتفســيرات المطبقــة للفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ فــي 1 يناير 2016

 معمول بها للفتـرات السنويةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
التـي تبدأ في أو بعد

•  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 الحسابات التنظيمية المؤجلة 
الصادر في يناير 2014 والذي يحدد متطلبات التقارير المالية “ألرصدة الحسابات 

التنظيمية المؤجلة” التـي تنشأ عند تقديم المنشأة بضائعها أو خدماتها 
للعمالء بسعر يخضع لتنظيم األسعار.

2016 1 يـــناير 

 •  التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012 – 2014
والتي تتضمن تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام 5 و 7 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 19 و 34.

2016 1 ينايــر 

•  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 والمعيار المحاسبي الدولي 
رقم 38 لتوضيح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة..

2016 1 ينايــر 

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 إليضاح المحاسبة 
المتعلقة بالحصص في العمليات المشتركة.

2016 1 ينايــر 

•� تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 و 41، وهي التعديالت التي 
تتطلب محاسبة الموجودات الحيوية التي تستوفي تعريف محصول زراعي 

محصود من موجودات حيوية كممتلكات، آالت ومعدات وفقًا للمعيار 
المحاسبي الدولي رقم 16.

2016 1 ينايــر 

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 والمعيار المحاسبي 
الدولي رقم 28، حيث توضح أن االعتـراف باألرباح أو الخسائر يستند على بيع 

الموجودات أو المساهمة بها بين المستثمر وأي شركة زميلة أو مشروع مشترك 
على ما إذا كانت تلك الموجودات المباعة أو المساهم بها تشكل عمل تجاري.

2016 1 ينايــر 

•  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 27، بحيث تسمح ألي منشأة 
محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات 

الزميلة بالتكلفة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 أو المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 9، أو باستخدام طريقة الملكية في البيانات المالية 

المنفصلة لمنشأة ما.

2016 1 ينايــر 

•� تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام 10 و المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 28، وهي التعديالت التي توضح بعض الجوانب المتعلقة 

بتطبيق استثناءات التوحيد على منشآت االستثمار.

2016 1 ينايــر    

•  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 تتطرق لبعض المعوقات 
الواقعية التي يواجهها معدو التقارير المالية خالل ممارسة أحكامهم أثناء 

عرض تقاريرهم المالية. 

2016 1 ينايــر 

 تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت التي سيتم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 في الفترة التي تبـدأ اعتبارًا من 1 يـناير 2016، أو عندما تكون معمواًل بها. كما وتتوقع المجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه

 المعايير والتفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي لها،
.وذلك باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

3 - أسس اإلعـــداد

 1.3 1بيــان اإللتزام 

ــة  ــة المرحلي ــر المالي ــم 34 - التقاري ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــق المعي ــدة وف ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــم إعـ ت
المتطلبــات  مــن  بهــا  المتعلقــة  المتطلبــات  مــع  كذلــك  وتتفــق  الدوليــة،  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  عــن  الصــادر 
لدولــة  المركــزي  للمصــرف  التنظيميــة  والقواعــد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  بهــا  المعمــول  القانونيــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. صــدر القانــون االتحــادي الجديــد بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 بشــأن الشــركات 
ــو  1 يولي ــي  ــه ف ــم تفعيل ــل 2015 وت 1 ابري ــي  ــنة 2015( ف ــدة لس ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــركات لدول ــون الش ــة )قان التجاري
 30 بحلــول   2015 لســنة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الشــركات  بقانــون  االلتــزام  ضمــان  للشــركات  ُيســمح   .2015
يونيــو 2017 وفقــًا لألحــكام االنتقاليــة الــواردة فــي القانــون. يقــوم البنــك حاليــًا بتطبيــق كافــة التغيــرات المطلوبــة 

.2015 بموجــب قانــون الشــركات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لســنة 

2.3 أســس القياس     

ــة  ــة الُمصنف ــض األدوات المالي ــتثناء بع ــة، باس ــة التاريخي ــدأ التكلف ــا لمب ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع ــد ت لق
ــاه.  ــبية أدن ــات المحاس ــي السياس ــح ف ــو موض ــا ه ــر، كم ــرة تقري ــة كل فت ــي نهاي ــة ف ــم عادل كقي

إلــى القيمــة العادلــة للمقابــل الممنــوح مقابــل الموجــودات أو البضائــع أو  التـــاريخية بشــكل عــام  تســتند التكلفــة 
الخـــدمات.



3.3  العملــة الرســمية وعملــة عــرض البيانــات المالية

ــم،  ــف دره ــرب أل ــى أق ــرى إل ــم األخ ــة القي ــرب كاف ــم( وُتق ــي )الدره ــم اإلمارات ــدة بالدره ــة الموح ــات المالي ــرض البيان ُتع
ــك. ــالف ذل ــى خ ــده عل ــم تحدي ــا يت ــتثناء م باس

فيمــا يلي أهم السياســات المحاســبية.

 4-ملخــص بأهم السياســات المحاســبية 

ــاس التـوحيد 1.4 أسـ
تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للبنــك والمنشــآت الخاضعــة لسيـــطرته. تتحقــق الســيطرة عندمــا 

يكــون للبـــنك:

• الســلطة علــى المنشــأة المســتثمر بها،
• التعــرض لـــ / الحقــوق فــي العوائــد المتغيـــرة، من ارتباطهــا بالمنشــأة المســتثمر بها ، و 

• القــدرة علــى ممارســة الســلطة علــى المنشــأة المســتثمر بهــا للتأثيــر على قيمــة عوائد المنشــأة المســتثمر بها.

ــروف  ــق والظ ــت الحقائ ــا كان ــا أم ال إذا م ــتثمر به ــأة المس ــى المنش ــيطر عل ــا إذا كان يس ــم م ــادة تقيي ــك بإع ــوم البن يق
ــاله. ــة أع ــة الموضحـ ــطرة الثالث ــر السيـ ــن عناص ــر م ــر أو أكث ــى عنص ــرات عل ــاك تغيـ ــى أن هن ــير إل تش

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 
ــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد  ــنك بعيــن االعتب الصلــة بالمنشــآت المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد. يأخــذ البـ
ــن  ــطرة، وم ــا السيـ ــي لمنحه ــكل يكف ــا أم ال بش ــتثمر به ــأة المس ــي المنش ــت ف ــوق التصوي ــك حق ــا إذا كان للبن ــم م تقيي

ــروف: ــق والظ ــك الحقائ ــن تل بي

• حجــم حقــوق التصويــت التـــي يحوزهــا البنــك بالمقارنــة مــع حجــم حقــوق التصويــت لحاملــي حقــوق التصويــت 
األخريــن؛

• حقــوق التصويــت المحتملــة للبنــك وحاملــي حقــوق التصويــت األخرين واألطراف األخرى؛
• الحقــوق الناشــئة مــن الترتيبــات التعاقدية األخرى؛ 

•  وغيـــرها مــن الحقائــق والظــروف األخــرى التـــي تشــير إلــى أن البنــك لــه، أو ليــس لــه، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه 
الســابقة  واالجتماعــات  التصويــت  أنمــاط  ذلــك  فــي  بمــا  قــرارات،  التخــاذ  الحاجــة  وقــت   الصلــة  ذات  األنشــطة 

. هميـــن للمسا

يبـــدأ توحيــد أي مــن الشــركات التابعــة عندمــا يحصــل البنــك علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، ويتوقــف ذلــك 
التوحيــد بفقــد البنــك للســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يتــم تضميــن إيــرادات ومصاريــف أي 
شــركة تابعــة مســتحوذ عليهــا أو مســتبعدة خــالل الســنة فــي بيــان الدخــل أو الخســارة الموحدمــن تاريــخ حصــول 

البنــك علــى الســيطرة وحتـــى تاريــخ توقــف البنــك عــن الســيطرة علــى الشــركة التـــابعة.

المسيـــطرة.  األم ولألطــراف غيـــر  الشــركة  إلــى مالكــي  اآلخــر  الشــامل  للدخــل  الخســائر وأي مكــون  أو  األربــاح  تــوزع 
ــن  ــج ع ــى إن نت ــطرة حت ــر المسيـ ــراف غيـ ــى األط ــركة األم وإل ــي الش ــى مالك ــر إل ــامل اآلخ ــل الش ــوع الدخ ــزى مجم وُيع

ــطرة. ــر المسيـ ــراف غيـ ــد األط ــي رصي ــز ف ــجيل عج ــك تس ذل

عنــد الضــرورة، يتــم إدخــال تعديــالت علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بغيــة تماشــي سياســاتها الماليــة مــع 
للبنــك. المحاســبية  السياســات 

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

إن التغيـــرات فــي حصــص ملكيــة البنــك فــي الشــركات التابعــة، والتـــي ال تــؤدي إلــى فقــدان البنــك للســيطرة علــى 
البنــك  لحصــص  الدفتريــة  القيــم  علــى  تعديــل  إجــراء  يتــم  ملكيــة.  كمعامــالت  محاســبتها  يتــم  التابعــة،  الشــركات 
ــراف  ــم االعتـ ــة.  يت ــركات التابع ــي الش ــم ف ــي حصصه ــرات ف ــس التغيـ ــيطرة لتعك ــر المس ــراف غيـ ــوق األط ــص حق وحص
ــة  ــة العادل ــيطرة والقيم ــر المس ــراف غيـ ــوق األط ــص حق ــل حص ــغ تعدي ــن مبال ــرق بي ــة بالف ــوق الملكي ــي حق ــرة ف مباش
للمبلــغ المدفــوع/ الواجــب دفعــه، أو المبلــغ المســتلم/ المتوقــع اســتالمه، وتســجل فــي حقــوق الملكيــة مباشــرة 

وتــوزع علــى مالكــي الشــركة األم )''البنــك''(.

عندمــا يفقــد البنــك ســيطرته علــى أحــدى الشــركات التابعــة، يتــم االعتـــراف بالربــح أو الخســارة ضمــن بيــان االربــاح أو 
الخســائر الموحــد ويحتســب كالفــرق بيــن )1( إجمالــي القيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم والقيمــة العادلــة للحصــص 
ــص  ــة وحص ــركة التابع ــات الش ــهرة(، ومطلوب ــا الش ــن ضمنه ــودات )وم ــابقة للموج ــة الس ــة الدفتري ــة و )2( القيم المتبقي
اآلخــر  الشــامل  الدخــل  بيــان  فــي  مســبقًا  بهــا  المعتــرف  المبالــغ  كافــة  تحتســب  المســيطرة.  غيـــر  األطــراف  مــن  أي 
والتـــي يتــم محاســبة الشــركة التابعــة علــى أساســها كمــا لــو أن البنــك قــد اســتبعد الموجــودات والمطلوبــات ذات 
ــاح أو الخســائر أو تحويلهــا إلــى فئــة أخــرى مــن فئــات  الصلــة بالمنشــأة بشــكل مباشــر )أي تــم إعــادة تصنيفهــا الــى األرب
حقــوق الملكيــة حســب مــا هــو محــدد / مســموح بــه مــن قبــل المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الســارية.(. 
ــة  ــة للقيم ــيطرة مكافئ ــدان الس ــخ فق ــابقة بتاري ــة س ــركات تابع ــي ش ــتبقاة ف ــتثمارات مس ــة ألي إس ــة العادل ــر القيم تعتبـ
أمكــن  إن  أو،   9 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  للمعيــار  وفقــًا  الالحــق  لالحتســاب  المبدئــي  االعتـــراف  عنــد  العادلــة 

التطبيــق، التكلفــة عنــد االعتـــراف المبدئــي لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.

2.4 النقــد ومــا يعادله

يتكــون النقــد ومــا يعادلــه المبيــن فــي بيــان التدفقــات النقدية الموحد مــن النقد فــي الصندوق، وحســابات جارية، وأرصدة 
أخــرى لــدى بنــوك مركزية، وشــهادات اإليداع وأرصدة لدى بنوك وودائع بتاريخ اســتحقاق أصلي أقل من ثالثة أشــهر من تاريخ 

الحيازة.



3.4 مســتحق مــن البنوك

يتــم إظهــار المســتحق مــن البنــوك بالتكلفــة بعــد خصم أيــة مبالغ قد تم شــطبها ومخصــص االنخفاض فــي القيمة،  
إن وجدت.

4.4 إتفاقيــات إعادة الشــراء

إتفاقيــات إعــادة الشــراء تخضــع اللتــزام بإعادة شــرائها بســعر محدد ســلفا في تاريــخ مســتقبلي محدد )عقود( ويســتمر 
االعتــراف بهــا فــي بيــان المركز المالــي الموحــد وتســجل المطلوبات بموجــب القروض. يعامــل الفرق بين ســعر البيع 

وإعــادة الشــراء كمصــروف فائــدة باســتخدام طريقة العائــد على ســعر الفائدة على مــدى االتفاق. ال يتم تســجيل 
الموجــودات المشــتراة مــع وجــود التزام إلعــادة بيعها فــي تاريخ مســتقبلي محــدد )عكس اتفاقات إعادة الشــراء( 

فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. تــدرج المبالغ المودعــة بموجب هــذه االتفاقيات فــي إتفاقيات إعادة الشــراء. يتم 
التعامــل مــع الفــرق بيــن ســعر الشــراء والبيع ســعر كإيرادات فوائــد باســتخدام طريقة العائــد الفعلي علــى مدى االتفاق.

5.4 األدوات الماليــة

 1.5.4 االعتــراف المبدئي

تعتــرف المجموعــة بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحد فقــط عندما تصبــح طرفًا في 
البنــود التعاقديــة لألداة.

 2.5.4 القيــاس المبدئي

يتــم مبدئيــًا قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة. إن تكاليــف المعاملة المنســوبة بصورة مباشــرة 
إلــى حيــازة أو إصــدار الموجــودات والمطلوبــات الماليــة تتــم إضافتها إلــى أو خصمها مــن القيمة العادلــة للموجودات 

الماليــة أو المطلوبــات الماليــة، حيثمــا يكــون مناســبًا، عنــد االعتــراف المبدئــي. يتم االعتــراف بتكاليــف المعاملة المنســوبة 
بصــورة مباشــرة إلــى حيــازة الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر 

مباشــرة في بيــان األرباح أو الخســائر الموحد.

3.5.4 الموجــودات الماليـــة

يتــم االعتـــراف وإلغــاء االعتـــراف بكافــة الطرق االعتيـــادية لمشــتريات أو بيــع الموجــودات المالية على أســـاس تاريخ 
المتـــاجرة. إن الطــرق االعتيـــادية للشــراء أو البيــع هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات المالية التـــي تتطلب تســليم 

الموجــودات خالل إطـــاٍر زمنـــي تحــدده االتفاقيات واللوائح في الســـوق.

ُتقــاس كافــة الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا الحقًا فــي مجملهــا إمــا بالتكلفــة المطـــفأة أو بالقيمة العادلة، بـــناءًا 
علــى تصنيــف الموجــوات المالية.

تصنيــف الموجــودات المالية
بغــرض تصنيــف الموجــودات الماليــة تصنــف األداة كـــ''أداة ملكية'' إذا كانت غيـــر مشــتقة وكانــت تطابق تعريــف ''الملكية'' 

لجهــة اإلصــدار، باســتثناء بعــض األدوات غيـــر المشــتقة المطروحــة للتداول والتـــي تم عرضهــا كأداة ملكيــة من قبل 
الجهــة المصــدرة. وتصنــف باقــي الموجــودات المالية غيـــر المشــتقة كـ ''أداوت دين''. 

يتــم الحقــًا قيــاس األرصدة لــدى البنــوك المركزية والمســتحق مــن البنوك والمؤسســات الماليــة والموجــودات التمويلية 
وبنــود محــددة مــن الذمــم المدينــة والموجودات األخــرى التي ينطبــق عليهــا الشــروط التاليــة بالتكلفة المطفــأة ناقصًا 

خســائر انخفــاض القيمــة واإليــرادات المؤجلــة، ) إن وجــدت( باســتثناء تلك الموجــودات المحــددة بالقيمــة العادلة من خالل 
األربــاح أو الخســائر. عند االعتــراف المبدئي: 

•أن تكــون الموجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمال يهدف إلــى االحتفــاظ بالموجودات من أجــل تحصيل
التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و

•أن ينتــج عــن البنــود التعاقديــة الخاصــة باألداة، فــي تواريخ محــددة، تدفقات نقديــة تعد فقــط دفعــات للمبلغ األصلي 
وأربــاح علــى المبلغ األصلي قيد الســداد.

يتــم قيــاس كافــة الموجــودات المالية األخرى الحقــًا بالقيمــة العادلة.

الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة
إن طريقــة معــدل الربــح الفعلــي هــي طريقــة احتســاب التكلفــة المطفأة لــألدوات الماليــة التي يتــم قياســها ا بالتكلفة 

المطفــأة وتوزيــع اإليــرادات علــى مــدى الفترة ذات الصلــة. يتمثل معــدل الربــح الفعلي في المعدل المســتخدم الحتســاب 
القيمــة الحاليــة للمقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بمــا فــي ذلــك كافة الرســوم والنقــاط المدفوعة أو 

المســتلمة التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معدل الربــح الفعلــي وتكاليــف المعامالت واألقســاط أو الخصومات األخرى( 
مــن خــالل العمــر االفتراضــي المقــدر لــألدوات االســتثمارية والتمويلية أو، إن كان مناســبًا، عبــر فترة أقصــر للتوصل إلى 

صافــي القيمــة الدفتريــة عند االعتــراف المبدئي.

يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي بيان األرباح أو الخســائر الموحد على أســاس معــدل الربــح الفعلي لــألدوات التمويلية 
واالســتثمارية التــي يتــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفأة.

الموجــودات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خالل األرباح أو الخســائر
ُتصنــف اإلســتثمار فــي أدوات الملكيــة بأنهــا موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر، إال 
إذا قامــت المجموعــة بتصنيــف اإلســتثمارات بأنــه غيـــر محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة بالقيمة العادلة مــن خالل الدخل 

الشــامل اآلخر عند االعتـــراف األولي.



يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة التـــي ال تتطابــق مــع معاييــر التكلفــة المطفــأة الموضحــة أعــاله، أو التـــي تتطابــق 
مــع المعيــار ولكــن قامــت المجموعــة بتصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر عنــد االعتـــراف األول، 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر.
ــائر  ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــمة العادل ــة( بالقيـ ــوق الملكي ــالف أدوات حق ــة )بخ ــودات المالي ــف الموج ــم تصني ــد يت ق
االعتــراف  أو  القيــاس  فــي  التضــارب  ملحــوظ  بشــكل  يقلــل  أو  يلغــي  التصنيــف  هــذا  كان  إذا  المبدئــي  االعتــراف  عنــد 
ــة.  ــس مختلف ــى أس ــا عل ــائر عليه ــاح أو الخس ــراف باألرب ــات أو االعت ــودات أو المطلوب ــاس الموج ــن قيـ ــأ م ــد ينشـ ــذي ق وال

ــا  ــائر عندم ــاح أو الخسـ ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــى القيم ــأة إل ــة المطف ــن التكلف ــة م ــودات المالي ــف الموج ــاد تصني يع
يتــم تغييــر نمــوذج األعمــال بحيــث ال يعــد ينطبــق عليهــا معاييــر القيــاس بالتكلفــة المطفـــأة. 

ــد  ــائر عن ــاح والخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــن المصنف ــف أدوات الدي ــادة تصني ــم إع ــموح أن يت ــر المس ــن غيـ م
االعتـــراف األولــي.

ــاح أو  ــراف باألرب ــم االعتـ ــة، ويت ــة العادل ــائر بالقيم ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات المالي ــاس الموج ُتق
ــو  ــا ه ــابها كم ــم احتس ــة يت ــة العادل ــد )القيم ــائر الموح ــاح والخس ــان األرب ــي بي ــاس ف ــادة القي ــن إع ــة ع ــائر الناتج الخس

.)40 ــم  ــاح رق ــي إيض ــن ف مبي

ــي  ــائر ف ــاح والخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــي أدوات الملكي ــتثمارات ف ــى االس ــاح عل ــات األرب ــات توزيع ــم إثب يت
ــات. ــذه التوزيع ــتالم ه ــي اس ــة ف ــق المجموع ــت ح ــا يثب ــد عندم ــائر الموح ــاح والخس ــان األرب بي

الموجــودات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر
ــة  ــوق الملكي ــف أدوات حق ــه أن تصن ــوع في ــن الرج ــكل ال يمك ــار بش ــة، أن تختـ ــن للمجموع ــي، يمك ــراف المبدئ ــد االعتـ عن
)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 بــأداة الملكيــة محتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة. 
  

تعتبــر الموجــودات الماليــة محتفــظ بها لغــرض المتاجرة إذا:
•  تم شــراؤها أساســًا لغــرض بيعها فــي المســتقبل القريب، أو

• كانــت عنــد االعتـــراف المبدئــي جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة تديرهــا المجـــموعة ولهــا نمــط فعلــي حديــث 
للحصــول علــى أربــاح فــي فتــرات قصيــرة، أو

•كانــت أدوات مشــتقة غيـــر مصنفــة وفّعالــة كأداة تحــوط أو كضمان مالي.

مبدئيــًا  اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  الملكيــة  حقــوق  أدوات  فــي  االســتثمارات  قيــاس  يتــم 
باألربــاح  بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتـــراف  إليهــا تكاليــف المعاملــة. ويتــم قياســها الحقــًا  بالقيمــة العادلــة مضــاف 
ــة  ــي القيم ــى احتياط ــاف إل ــر وتض ــامل اآلخ ــل الش ــد الدخ ــت بن ــة تح ــة العادل ــي القيم ــر ف ــن التغيـ ــئة ع ــائر الناش والخس
العادلــة لالســتثمارات. عنــد اســتبعاد أصــل مالــي، فــإن تراكــم األربــاح أو الخســائر والتـــي تــم إضافتهــا مســبقًا إلــى 
ــاح أو الخســائر الموحــد ولكــن يتــم إعــادة  احتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات ال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان االرب

أربــاح مســتبقاة.  إلــى  تصنيفهــا 

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

ــتثمار. ــف االس ــن تكالي ــزء م لج

6.4 تعريــف القيمــة العادلة

ــات  ــن المطلوب ــل أي م ــه لتحوي ــودات أو دفع ــن الموج ــع أي م ــتالمه لبي ــيتم اس ــذي س ــعر ال ــة بالس ــة العادل ــرف القيم ُتع
الســعر  كان  إذا  مــا  عــن  النظــر  بغــض  القيــاس،  تاريــخ  فــي  الســوق  فــي  المتشــاركين  بيــن  منظمــة  معاملــة  ضمــن 
يمكــن تحقيقــه بطريقــة مباشــرة أو أكان مقــدرًا باســتخدام أســلوب تقييــم أخــر. وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي 
ــي  ــوب ف ــل أو المطل ــعير األص ــد تس ــل عن ــك العوام ــار تل ــن االعتب ــة بعي ــد المجموع ــات، تأخ ــودات أو المطلوب ــن الموج م
ــى  ــدة عل ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــي ه ــاح ف ــاس و/أو اإلفص ــراض القي ــة ألغ ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــاس. ت ــخ القي تاري
القيمــة  مثــل  عادلــة،  قيمــة  ليســت  ولكنهــا  العادلــة  القيمــة  مــع  تتشــابه  التـــي  القياســات  باســتثناء  األســاس،  ذلــك 

.36 الدولــي رقــم  المســتخدمة فــي المعيــار المحاســبي 

ُ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.

بهــا فــي أســواق  المتاجــرة  يتــم  والتـــي  الماليــة مــع شــروط عاديــة  للموجــودات والمطلوبــات  العادلــة  القيمــة  •  إن 
المدرجــة. الســوق  أســعار  إلــى  بالرجــوع  تحديدهــا  يتــم  ســيولة  ذات  نشــطة 

ــا  ــم تحديده ــتقة( يت ــة المش ــدا األدوات المالي ــا ع ــرى )فيم ــة األخ ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــة العادل •  إن القيم
بنــاًء علــى نمــاذج األســعار المقبولــة بشــكل عــام وذلــك بنــاًء علــى التدفــق النقــدي المخصــوم بإســتخدام أســعار مــن 

ــة. ــطاء ألوراق مماثل ــن وس ــة م ــعار المقدم ــورة واألس ــة المنظ ــوق الحالي ــالت الس معام
•  يتــم إحتســاب القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة بنــاًء علــى األســعار المدرجــة. وفــي حالــة عــدم وجــود هــذه 
ــرة  ــى فت ــك عل ــا وذل ــق به ــد المتعل ــى العائ ــى منحن ــتناد إل ــوم باإلس ــدي المخص ــق النق ــتعمال التدف ــم إس ــعار يت األس

ــة. ــة اإلختياري ــألوارق المالي ــار ل ــعير الخي ــاذج تس ــار ونم ــة دون الخي األداة المالي

7.4 إســتثمارات عقارية

اإلســتثمارات  تشــمل  قيمتهــا.  فــي  زيــادة  و/أو  إيجــار  إيــرادات  علــى  للحصــول  العقاريــة  باإلســتثمارات  االحتفــاظ  يتــم 
ــالت  ــة والتعدي ــرات الالحق ــة التطوي ــر، تكلف ــد التطوي ــارات قي ــن عق ــة م ــرات محول ــي، تطوي ــراء األول ــة الش ــة تكلف العقاري



بنــاًء علــى تقييــم علــى القيمــة العادلــة لتلــك اإلســتثمارات كمــا  علــى القيمــة العادلــة. تــدرج اإلســتثمارات العقاريــة 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر. تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الثمــن الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أحــد الموجــودات أو دفعــه 
ــذا  ــا إذا كان ه ــر عم ــض النظ ــاس بغ ــخ القي ــي تاري ــوق ف ــاركة بالس ــراف متش ــن أط ــة بي ــة منظم ــن معامل ــا ضم ــل م أص
الثمــن يمكــن رصــده رصــدًا مباشــرًا أو تقديــره باســتخدام أي مــن تقنيــات التقييــم األخــرى. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة 
فــي  التغييــرات  مــن  الناتجــة  الخســائر  أو  األربــاح  تســجيل  يتــم  مســتقلين.  مهنييــن  مقّيميــن  قبــل  مــن  دوري  بشــكل 
القيمــة العادلــة للعقــارات اإلســتثمارية فــي بيــان االربــاح أو الخســائر الموحــد فــي الفتــرة التـــي يحــدث فيهــا التغييــر.

انتهــاء اســتخدامها بشــكل نهائــي وال يكــون مــن  أو  العقاريــة عنــد اســتبعادها  باإلســتثمارات  إيقــاف االعتــراف  يتــم 
ــالت  ــي المتحص ــن صاف ــرق بي ــراف بالف ــم االعت ــتبعادها. يت ــن اس ــتقبلية م ــة مس ــع اقتصادي ــى مناف ــول عل ــع الحص المتوق
مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للموجــودات ضمــن بيــان االربــاح أو الخســائر الموحــد فــي الفتــرة التــي تــم إيقــاف 

ــا. ــراف به االعت

ــد  ــتخدام. عن ــي االس ــر ف ــاك تغيي ــرأ هن ــا يط ــط عندم ــك فق ــتثمارية وذل ــارات االس ــى العق ــن/ إل ــالت م ــراء تحوي ــم إج يت
التحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار مشــغول مــن قبــل المالــك، تكــون التكلفــة المفترضــة لالحتســاب الالحــق 
ــغول  ــار المش ــن العق ــل م ــال التحوي ــي ح ــا ف ــتخدام. بينم ــر االس ــه تغيي ــم في ــذي ت ــخ ال ــي التاري ــة ف ــة العادل ــي القيم ه
مــن قبــل المالــك إلــى عقــار اســتثماري، تقــوم المجموعــة باحتســاب هــذا العقــار وفــق لسياســة الممتلــكات واآلالت 

والمعــدات حتــى التاريــخ الــذي تــم فيــه تغييــر االســتخدام.

8.4 ممتلــكات ومعدات

يتــم اظهــار الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــًا اإلســتهالك المتـــراكم ومخصــص إنخفــاض القيمــة. تتضمن 
التكلفــة التاريخيــة المصاريــف المتعلقــة مباشــرًة بامتــالك األصل.

ُيحتســب االســتهالك لتنزيــل تكلفــة أو تقييــم الممتلــكات والمعــدات علــى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقّدرة، على أســاس طريقة 
القســط الثابــت كما يلي:

السنوات

ني 20 - 40مبا
ــدات مكتبية 2 - 6أثاث ومع

3 - 4التركيبــات، والقواطــع والديكورات 
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ــا  ــط عندم ــاء، فق ــب االقتض ــل، حس ــل منفص ــا كأص ــم قيده ــل أو يت ــة لألص ــة الدفتري ــي القيم ــة ف ــف الالحق ــدرج التكالي ُت
باإلمــكان  المجموعــة ويكــون  بالبنــد علــى  المرتبطــة  المســتقبلية  المنافــع االقتصاديــة  المحتمــل تدفــق  يكــون مــن 
ــرى  ــة األخ ــات والصيان ــف اإلصالح ــد بتكالي ــامل الموح ــل الش ــان الدخ ــل بي ــه. وُيحم ــًا ب ــًا موثوق ــد قياس ــة البن ــاس تكلف قي

ــا. ــد تكبده عن

ــن  ــا بي ــرق م ــاس الف ــى أس ــدات عل ــكات والمع ــن الممتل ــطب أي م ــتبعاد أو ش ــن اس ــة ع ــارة الناتج ــح أو الخس ــب الرب ُيحتس
ــاح  ــان األرب ــي بي ــة ف ــارة الناتج ــح أو الخس ــجيل الرب ــم تس ــخ ويت ــك التاري ــي ذل ــا ف ــا كم ــة به ــة المدرج ــع والقيم ــدات البي عائ

ــد. ــائر الموح أو الخس

ــمل  ــة. وتش ــاض القيم ــي انخف ــة ف ــارة متراكم ــًا أي خس ــة، ناقص ــعر التكلف ــر بس ــد التطوي ــمالية قي ــال الرأس ــاس األعم ُتق
تكلفــة الرســوم المهنيــة، وبالنســبة للموجــودات المؤهلــة، يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض وفقــا للسياســة المحاســبية 

للمجموعــة. يبــدإ إســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تكــون الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا.

9.4 موجــودات غيـــر ملموســة تــم إمتالكها بصــورة منفصلة

ــر الملموســة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ اإلقتنــاء خــالل عمليــات إندمــاج األعمــال بشــكل منفصــل عــن  تــدرج الموجــودات غيـ
الشــهرة )التـــي تعتبــر تكلفتهــا(. 

ــال  ــاج األعم ــالل اندم ــن خ ــا م ــم امتالكه ــي ت ــة والتـ ــر الملموس ــودات غيـ ــجيل الموج ــم تس ــي، يت ــاس المبدئ ــَا للقي الحق
ــراف باإلطفــاء علــى فتــرة  بالتكلفــة مطروحــًا منهــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. يتــم االعتـ
وطريقــة  المقــّدر  اإلنتاجــي  العمــر  فتــرة  مراجعــة  يتــم  الثابــت.  القســط  لطريقــة  وفقــًا  المقــّدرة  اإلنتاجيــة  أعمارهــا 
ويتــم  مناســب  هــو  كمــا  طريقتــه  أو  اإلطفــاء  فتــرة  بتعديــل  إحتســابها  ويتــم  ماليــة  ســنة  كل  نهايــة  فــي  اإلطفــاء 

مســتقبليًا. محاســبتها  يتــم  والتــي  الحســابية  التقديــرات  فــي  كتغييــر  معالجتهــا 

ــة  ــاس طريق ــى أس ــّدرة، عل ــة المق ــا اإلنتاجي ــى أعماره ــة عل ــر الملموس ــودات غيـ ــة الموج ــطب تكلف ــاء لش ــب اإلطف ُيحتس
ــي: ــا يل ــت كم ــط الثاب القس

السنوات
غيـــر محددةرخصــة بنكية

10التأســيس القانوني للشــركات فــي لبنان
10قاعــدة العمالء

10شــبكة الفروع



10.4 انخفــاض قيمــة الموجودات الملموســة وغيـــر الملموســة

ــة  ــر الملموس ــة وغيـ ــا الملموس ــة لموجوداته ــم المدرج ــى القي ــة عل ــر مراجع ــرة التقري ــة فت ــي نهاي ــة ف ــري المجموع تج
وذلــك لتحديــد إن كان هنالــك مــا يشــير إلــى أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت إلــى خســائر انخفــاض القيمــة. إذا وجــد 
ــدت.  ــة، إن وج ــاض القيم ــائر إنخف ــد خس ــك لتحدي ــل وذل ــترداد لألص ــة لإلس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــك يت ــى ذل ــير إل ــا يش م
فــي حــال عــدم التمكــن مــن تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد ألصــل محــدد، تقــوم المجـــموعة بتقديــر القيمــة القابلــة 

ــي يعــود إليهــا األصــل نفســه.  لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التـ
إن القيمــة القابلــة لإلســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــًا تكلفــة البيــع أو القيمــة الناتـــجة عــن اإلســتخدام، 
ــل  ــدرة لألص ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــان التدفق ــخدام، ف ــن االستـ ــة ع ــل الناتج ــة األص ــر قيم ــد تقدي ــى. عن ــا أعل أيهم
ــية  ــة الزمنـ ــوق للقيم ــرات الس ــس تقدي ــة يعك ــل الضريب ــا قب ــم م ــعر خص ــتخدام س ــة بإس ــا الحالي ــا لقيمته ــم خصمه يت

ــل. ــك األص ــة بذل ــر المرتبط ــد والمخاط للنق

ــم  ــة، يت ــة المدرج ــن القيم ــل ع ــا يق ــد( بم ــة للنق ــدة منتج ــل )أو لوح ــترداد ألص ــة لإلس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــال ت ــي ح ف
تخفيــض القيمــة المدرجــة لألصــل )الوحــدة المنتجــة للنقــد( إلــى القيمــة القابلــة لإلســترداد. يتــم االعتـــراف بخســائر 
تســجيل  عندهــا  فيتــم  تقييمــه  معــاد  األصــل  كان  إذا  إال  الموحــد،  الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  فــي  مباشــرًة  اإلنخفــاض 

خســائر اإلنخفــاض كتنزيــل مــن مخصــص إعــادة التقييــم.

إلــى  للنقــد(  المنتجــة  )الوحــدة  لألصــل  المدرجــة  القيمــة  زيــادة  تتــم  القيمــة  إنخفــاض  خســائر  إســترجاع  حالــة  فــي 
ــدة  ــل )الوح ــة لألص ــة المدرج ــن القيم ــة ع ــة المعدل ــة المدرج ــد القيم ــث ال تزي ــترداد، بحي ــة لإلس ــة القابل ــة المعدل القيم
ــترجاع  ــجيل إس ــم تس ــابقة. يت ــنوات الس ــي الس ــة ف ــاض القيم ــائر إنخف ــاب خس ــم إحتس ــم يت ــو ل ــا ل ــد( فيم ــة للنق المنتج
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 إســترجاع خســائر إنخفــاض القيمــة كزيــادة فــي مخصــص إعــادة 

التقييــم.

 11.4 انخفــاض قيمــة الموجــودات المالية

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة إلنخفــاض القيمــة. يتــم 
ــد  ــت ق ــداث كان ــدة أح ــدث أو ع ــَة لح ــه نتيج ــي بأن ــل موضوع ــاك دلي ــون هن ــا يك ــة عندم ــودات المالي ــة الموج ــض قيم خف

ــتثمار.  ــتقبلية لإلس ــة المس ــات النقدي ــى التدفق ــرت عل ــد أث ــون ق ــي تك ــل المال ــي لألص ــراف المبدئ ــد االعتـ ــت بع حدث

قــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي لإلنخفــاض في القيمــة ما يلي:

• صعوبــة ماليــة كبيــرة للُمصــدر أو الطــرف المقابل، أو
• اإلخــالل بالعقــد، مثــل التقصيــر أو التأخــر في ســداد مدفوعات الفائــدة أو المدفوعات الرئيســية، أو
• أن يصبــح مــن المحتمــل أن يكــون المقتـــرض ســوف ُيقدم على اإلفــالس أو إعادة هيكلــة مالية، أو

• اختفــاء ســوق نشــطة لهــذا األصل المالي بســبب صعوبــات مالية.

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

فــي  االنخفــاض  خســارة  بمقــدار  مباشــرًة  المطفــأة  بالتكلفــة  الماليــة  للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  تخفيــض  يتــم 
ــال  ــي ح ــص. وف ــاب المخص ــتخدام حس ــة باس ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ــث يت ــلف حي ــروض والس ــتثناء الق ــة، باس القيم
كان تحصيــل الدفعــات المقّدمــة المدينــة أمــرًا مشــكوكًا فيــه، فيتــم شــطب هــذه الذمــم مقابــل حســاب المخصــص. 
ــراف  ــم االعتـ ــص. ويت ــاب المخص ــى حس ــابق إل ــت س ــي وق ــطبها ف ــم ش ــم ت ــن ذم ــتردة ع ــغ المس ــة المبال ــم إضاف ويت

ــد.  ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــص ف ــاب المخص ــة لحس ــة الدفتري ــى القيم ــرات عل بالتغيـ

إذا، فــي فتــرة الحقــة، إنخفــض مبلــغ خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة، وكان مــن الممكــن أن يكــون اإلنخفــاض ذو صلــة 
ــة  ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــس خس ــم عك ــة، يت ــي القيم ــاض ف ــراف باإلنخف ــد االعتـ ــع بع ــدث وق ــي بح ــكل موضوع بش
المعتــرف بهــا فــي الســابق وذلــك مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد إلــى حــد أن تكــون القيمــة الدفتريــة 
ــراف  ــدم االعتـ ــة ع ــي حال ــأة ف ــة المطف ــاوز التكلف ــة ال تتج ــي القيم ــاض ف ــس اإلنخف ــخ عك ــي تاري ــة ف ــودات المالي للموج

ــة. ــي القيم ــاض ف باإلنخف

تقــوم المجموعــة بتقييــم إنخفــاض قيمــة القــروض والســلف بالتكلفــة المطفــأة على النحــو التالي:

القــروض المقّيمــة فرديًا
تقييمهــا  يتــم  والتـــي  التجاريــة  والقــروض  الشــركات  قــروض  مــن  رئيســي  بشــكل  إفراديــًا  المقّيمــة  القــروض  تتمثــل 
ــروض  ــف الق ــرض. تصّن ــة الق ــي قيم ــم ف ــاض دائ ــى إنخف ــر إل ــي يؤش ــل موضوع ــك أي دلي ــة إن كان هنال ــًا لمعرف إفرادي
ــة  ــتحقة للمجموع ــات المس ــات الدفع ــاء بالتزام ــى الوف ــرض عل ــدرة المقتـ ــي ق ــك ف ــد ش ــا يوج ــة حالم ــة القيم كمنخفض

ــد. ــواردة بالعق ــة ال ــروط األصليـ ــًا للش وفق

ينشــأ الشــك في قــدرة المقتـــرض على الوفــاء بالدفعــات الملتزمة عامــًة عندما:
أ( ال يتــم ســداد القيمــة اإلســمية والفائــدة كما في شــروط العقد، و

ــر المحتمــل أن تكــون المبالــغ المتوقــع تحصيلهــا  ب( عنــد وجــود تدهــور مهــم فــي الوضــع المالــي للمقتــرض ومــن غيـ
ــرض. ــة للق ــة الدفتري ــة القيم ــة لتغطي ــدت، كافي ــة، إن وج ــات المرهون ــييل الضمان ــن تس م

المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  القيمــة علــى أســاس  المنخفضــة  القــروض  تقييــم  يتــم 
القيمــة كبديــل  المنخفضــة  القــروض  يتــم تقييــم  أو  للقــرض  الفعــال  الفائــدة  ويتــم خصمهــا علــى أســاس معــدل 
ــرض، إذا كان  ــط بالق ــان المرتب ــة للضم ــة العادل ــرض أو القيم ــورة للق ــوقية المنظ ــة الس ــى القيم ــاًء عل ــب، بن ــي مناس عمل

القــرض يخضــع لضمانــات. 

يتــم إحتســاب خســارة إنخفــاض القيمة على أســاس الفرق بيــن القيمة الدفتريــة للقرض وقيمتــه المنخفضــة الحالية.



القــروض المقّيمــة كمجموعة 
تشــمل خســائر إنخفــاض القيمــة للقــروض المقّيمــة كمجموعة مــن المخصصــات المحتســبة على:

أ( القــروض العاملة
ب( قــروض أفــراد ذات ميزات مشــتركة وليســت مهمة إفراديًا.

القــروض العاملة
ــة  ــروض العامل ــة الق ــارة كمجموع ــود خس ــل بوج ــا دلي ــن تقييمه ــج ع ــم ينت ــي ل ــًا والتـ ــة إفرادي ــروض المقّيم ــف الق ُتصّن
ــاًء علــى القطــاع الصناعــي أو المنتــج أو تصنيــف القــرض. تغطــي خســائر إنخفــاض القيمــة  بخصائــص إئتمــان مشــتركة بن
ــت  ــي وق ــك إال ف ــا كذل ــم تحديده ــم يت ــة ل ــة عامل ــروض فردي ــر، ق ــرة التقري ــة فت ــا، بنهاي ــج عنه ــد تنت ــي ق ــائر التـ الخس
ــروض  ــن الق ــة م ــكل مجموع ــة ل ــطة إدارة المجموع ــة بواس ــاض القيم ــائر إنخف ــر خس ــم تقدي ــتقبل. يت ــي المس ــق ف الح

ــائدة. ــة الس ــة واإلئتماني ــة اإلقتصادي ــر بالبيئ ــي تتأث ــة والتـ ــائر المتأصل ــابقة والخس ــة الس ــرة التاريخي ــى الخب ــاًء عل بن

قــروض أفــراد ذات ميزات مشــتركة وليســت مهمة إفراديًا
ــدة  ــارة متزاي ــدالت خس ــل مع ــي يحم ــج معادل ــق منه ــراد بتطبي ــروض األف ــة لق ــاض القيم ــص إنخف ــاب مخص ــم إحتس يت

ــتحقة. ــات المس ــداد الدفع ــي س ــر ف ــخ التأخ ــع تواري ــق م تتواف

القــروض المعاد التفــاوض حولها
ــر  ــا، ال تعتب ــاوض حوله ــادة التف ــم إع ــد ت ــي ق ــة والتـ ــة كمجموع ــاض القيم ــة إنخف ــة لمراجع ــراد الخاضع ــروض األف إن ق
متأخــرة الســداد ونتيجــًة لذلــك يعتبــر وجــود إنخفــاض فيهــا فقــط عندمــا لــم يتــم إســتالم الحــد األدنــى مــن الدفعــات 

ــة. ــكام المعدل ــروط واألح ــرض بالش ــزام المقتـ ــدم إلت ــدة وع ــات الجدي ــب اإلتفاقي ــة بموج المطلوب

خاضعــة  شــروطها  حــول  التفــاوض  إعــادة  تــم  والتـــي  إفراديــًا  القيمــة  إنخفــاض  لتقييــم  الخاضعــة  القــروض  تظــل 
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 

العاملــة. القــروض  مجموعــة 

ــاوض  ــادة التف ــم إع ــي ت ــة والتـ ــة الهام ــروض اإلفرادي ــة والق ــة كمجموع ــاض القيم ــم إنخف ــة لتقيي ــروض الخاضع إن الق
ــل  ــار األص ــم إعتب ــة يت ــنوات الالحق ــي الس ــدة. وف ــروض جدي ــر ق ــا تعتب ــداد ولكنه ــرة الس ــر متأخ ــروطها ال تعتب ــول ش ح

ــًا. ــه الحق ــاوض علي ــادة التف ــم إع ــك إذا ت ــه كذل ــاح عن ــداد واإلفص ــر الس متأخ

12.4 إلغــاء االعتـــراف بالموجــودات المالية  

التدفقــات  باســتالم  المتعلــق  عليــه  المتعاقــد  الحــق  انتهــاء  عنــد  إال  مالــي  أصــل  بــأي  االعتـــراف  المجموعــة  تلغــي  ال 
النقديــة مــن األصــل المالــي؛ أو عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل األصــل المالــي وجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل 
أو تحويلهــا  الملكيــة  بتحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا  المجموعــة  تقــم  لــم  إذا  أخــرى.  إلــى منشــأة  بصــورة جوهريــة 
ــراف بالحصــة المحتـــفظ  بصــورة جوهريــة واســتمرت بالســيطرة علــى األصــل المحولــة ملكيتــه، تقــوم المجموعــة باالعتـ
بهــا مــن األصــل المالــي والمطلوبــات المصاحبــة عــن المبـــالغ التـــي قــد تدفعهــا. إذا احتفظــت المجموعــة بصــورة 
ــي  ــل المال ــراف باألص ــي االعتـ ــة ف ــتمر المجموع ــه، فتس ــة ملكيت ــي المحول ــل المال ــا األص ــر ومزاي ــة مخاط ــة بكاف جوهري

واالعتـــراف كذلــك باالقتــراض المضمــون لصافــي المبالــغ المحّصلــة. 

ــة  ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــراف بالف ــم االعتـ ــأة، يت ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــودات المالي ــراف بالموج ــاء االعتـ ــد إلغ عن
ــد. ــائر الموح ــاح أو الخس ــان االرب ــي بي ــتحق ف ــتلم أو المس ــل المس ــل والمقاب لألص

عنــد إلغــاء االعتـــراف بالموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، ال يعــاد تصنيــف الربــح أو الخســارة 
ــتبقاة. ــاح المس ــى األرب ــه إل ــاد تصنيف ــل ُيع ــتثمار، ب ــة لالس ــة العادل ــي القيم ــي احتياط ــابقا ف ــة س المتراكم

13.4 المقاصــة

تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم بيــان صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، وذلــك 
ــوية  ــة للتس ــا ني ــون لديه ــا ويك ــرف به ــغ المعت ــة المبال ــزم بمقاص ــي مل ــق قانون ــة ح ــدى المجموع ــون ل ــا يك ــط عندم فق

ــة. ــورة متزامن ــات بص ــوية المطلوب ــودات وتس ــل الموج ــغ أو تحصي ــي المبل ــاس صاف ــى أس عل

ــك، أو  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 ــاح والخس ــق باألرب ــا يتعل فيم

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 

ــغ. ــي المبل ــاس إجمال ــى أس ــة عل ــات المعني ــودات والمطلوب ــرض الموج ــم ع ــي يت ــة وبالتال ــورة متزامن ــغ أو بص المبل

14.4 أصول مستـــحوذ عليها مقابـــل ســداد ديـــون

فــي بعــض األحيــان، تــؤول ملكيــة عقــارات وضمانــات أخــرى للمجموعــة كتســوية لبعــض القــروض والســلف. تــدرج هــذه 
لتلــك  العادلــة  القيمــة  أو  والســلف  للقــروض  للتحصيــل  القابلــة  القيمــة  صافــي  أســاس  علــى  والضمانــات  العقــارات 
الموجــودات عنــد تاريــخ الحصــول عليهــا، أيهمــا أقــل. يتــم ادراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن االســتبعاد وكذلــك 

الخســائر غيـــر المحققــة الناتجــة عــن إعــادة تقييمهــا ضمــن بيــان االربــاح أو الخســائر الموحــد.

15.4 األدوات الماليــة المشــتقة

ــًا  ــرة والتــي ال تتطلــب اســتثمارًا مبدئي ــر قيمتهــا تبعــًا إلعتبــارات متغيـ إن األدوات الماليــة المشــتقة هــي أدوات ماليــة تتغيـ
ــرًا ويتــم ســدادها فــي تاريــخ مســتقبلي. أو اســتثمارًا صغي



ــها  ــادة قياس ــا إع ــم الحق ــد ويت ــخ العق ــة بتاري ــة العادل ــل القيم ــي تمث ــة التـ ــًا بالتكلف ــة مبدئي ــتقات المالي ــم ادراج المش يت
ــتقات  ــدرج المش ــا ت ــودات بينم ــن الموج ــة ضم ــة موجب ــم عادل ــل قي ــي تحم ــتقات التـ ــع المش ــدرج جمي ــة. ت ــة العادل بالقيم

التـــي تحمــل قيــم عادلــة ســالبة ضمــن المطلوبــات.

ــة  ــات النقدي ــم التدفق ــاذج خص ــة ونم ــوق المدرج ــعار الس ــى أس ــوع إل ــة بالرج ــم العادل ــى القي ــادًة عل ــول ع ــم الحص يت
ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا حســبما هــو مناســب. 

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

بــه. المصــرح  المســتقبلي 

إن شــروط محاســبة التحــوط تتطلــب أن يكــون متوقعــًا أن يكــون التحــوط فّعــال بصــورة عاليــة، أي أن التغيـــرات فــي 
ــوط  ــد المتح ــي البن ــرات ف ــة التغيـ ــة بمقابل ــوم بفعالي ــا تق ــوط به ــن األداة المتح ــة م ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل القيم
األداة  وتحديــد  وإســتراتيجيته  الخطــر  إدارة  غــرض  تثبيــت  يتــم  التحــوط،  بــدأ  عنــد  موثــوق.  قياســها  يكــون  وأن  لــه 
ــة  ــة عالق ــم فعالي ــة بتقيي ــام المجموع ــة قي ــا وكيفي ــوط له ــر المتح ــة المخاط ــه وطبيع ــوط ل ــد المتح ــتعملة والبن المس

التحــوط. ويتــم الحقــًا تقييــم التحــوط والتأكــد بأنــه تحــوط فّعــال بصــورة مســتمرة.

تحوطــات القيمــة العادلة
ــرات فــي القيمــة  إذا كانــت عالقــة التحــوط قــد حــددت كتحــوط للقيمــة العادلــة، يتــم تعديــل البنــد المتحــوط لــه للتغيـ
العادلــة المتعلقــة بالمخاطــر المتحــوط لهــا. إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن إعــادة قيــاس كٍل مــن األداة المشــتقة 
ــة  ــة المتعلق ــة العادل ــالت القيم ــد. إن تعدي ــارة الموح ــل أوالخس ــان الدخ ــي بي ــا ف ــراف به ــم االعتـ ــه يت ــوط ل ــد المتح والبن
ــد.  ــارة الموح ــل أوالخس ــان الدخ ــي بي ــه ف ــوط ل ــد المتح ــة للبن ــة المتعلق ــس الفئ ــى نف ــا إل ــم تحميله ــتقة يت ــاألداة المش ب
الدخــل  بيــان  فــي  لــه  المتحــوط  للبنــد  المتعلقــة  الفئــة  نفــس  إلــى  تحميلهــا  أيضــًا  ســيتم  فعاليــة  عــدم  أيــة  إن 
أوالخســارة الموحــد. إذا إنتهــت صالحيــة األداة المشــتقة، أو تــم بيعهــا أو إنهائهــا أو إســتخدامها أو عندمــا ال تقابــل 
ــم  ــوط. يت ــبة التح ــتخدام محاس ــف إس ــم وق ــا يت ــاء تحديده ــم إلغ ــة أو ت ــة العادل ــات القيم ــبة تحوط ــات محاس متطلب
ــة  ــدة الفّعال ــة الفائ ــتعمال طريق ــا إس ــم بموجبه ــي يت ــه والتـ ــوط ل ــد متح ــة، لبن ــذه النقط ــى ه ــالت حت ــة تعدي ــاء أي إطفـ
فــي بيــان الدخــل أوالخســارة الموحــد كجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعــال المعــاد احتســابه علــى مــدار الفتــرة حتــى 

صالحيتهــا.( انتهــاء 

تحوطــات التدفقــات النقدية
وتأهيلهــا  تحديدهــا  تــم  التـــي  المشــتقة  لــألدوات  العادلــة  القيمــة  فــي  للتغيـــرات  الفّعــال  بالجــزء  االعتـــراف  يتــم 
ــراف  ــم االعتـ ــة. ويت ــوق الملكي ــي حق ــة ف ــات النقدي ــات التدفق ــي تحوط ــن إحتياط ــة ضم ــات النقدي ــات للتدفق كتحوط
مباشــرًة بأيــة أربــاح وخســائر للجــزء غيـــر الفّعــال فــي بيــان االربــاح أو الخســائر الدخــل الموحــد كإيــرادات/ خســائر تجاريــة. 
ــرات  ــي الفت ــد ف ــائر الموح ــاح أو الخس ــل االرب ــان الدخ ــى بي ــا إل ــم تحويله ــة يت ــوق الملكي ــي حق ــة ف ــغ المتراكم إن المبال
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 
ــت  ــوب. إذا إنته ــل أو المطل ــة األص ــي لتكلف ــاس المبدئ ــن القي ــا ضم ــة وإدراجه ــوق الملكي ــن حق ــة م ــوق الملكي ــي حق ف
ــاح  ــاء األرب ــم إبق ــوط، فيت ــبة التح ــات محاس ــل متطلب ــا ال تقاب ــا أو عندم ــا أو إنهائه ــم بيعه ــتقة أو ت ــة األداة المش صالحي
ــراف بالمعاملــة  والخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة حتــى يتــم االعتـ
ــر مالــي أو حتــى تؤثــر المعاملــة المقــّدرة علــى بيــان  ــر مالــي أو مطلــوب غيـ المقــّدرة وذلــك فــي حــاالت كونهــا أصــل غيـ
ــة  ــائر المتراكم ــاح والخس ــل األرب ــم تحوي ــّدرة فيت ــة المق ــم المعامل ــًا أن ال تت ــد. إذا كان متوقع ــارة الموح ــل أوالخس الدخ
المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى بيــان االربــاح أو الخســائر الموحــد مباشــرَة وتصنــف كإيــرادات/ خســائر 

ــة. تجاري

األدوات المشــتقة التـــي ال تتأهــل لمحاســبة التحــوط
ــة  ــر المؤهل ــتقة غيـ ــألدوات المش ــة ل ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغيـ ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــة األرب ــراف بكاف ــم االعتـ يت
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــائر تجاري ــرادات/ خس ــد كإي ــائر الموح ــاح أو الخس ــان االرب ــي بي ــرًة ف ــوط مباش ــبة التح لمحاس
ــع أدوات  ــتراك م ــا باإلش ــم إدارته ــي يت ــتقات التـ ــة للمش ــم العادل ــي القي ــرات ف ــن التغيـ ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــإن األرب ف
ماليــة محــددة فــي القيمــة العادلــة يتــم ضمهــا ضمــن صافــي دخــل األدوات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة ضمــن 

ــدة. ــة للفائ ــر الخاضع ــرى غيـ ــائر األخ ــرادات / والخس اإلي

كمشــتقات  معالجتهــا  يتــم  ماليــة  غيـــر  مضيفــة  عقــود  فــي  أو  أخــرى  ماليــة  أدوات  فــي  المدمجــة  المشــتقات  إن 
منفصلــة عندمــا تكــون مخاطرهــا وصفاتهــا غيـــر ذي صلــة وثيقــة بمخاطــر وصفــات العقــد المضيــف وحيــث ال يتــم 
ــد. ــائر الموح ــاح أو الخس ــان االرب ــي بي ــة ف ــر المحقق ــائر غيـ ــاح والخس ــة وإدراج األرب ــة العادل ــف بالقيم ــد المضي إدراج العق

16.4 مطلوبــات مالية

أو  الخســائر«  أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة  »بالقيمــة  ماليــة  كمطلوبــات  إمــا  الماليــة  المطلوبــات  تصنيــف  يتــم 
الديــن  الودائــع وســندات  الماليــة مثــل  بالمطلوبــات  باالعتــراف مبدئيــا  المجموعــة  »كمطلوبــات ماليــة أخــرى«. تقــوم 
)بمــا فــي ذلــك  الماليــة االخــرى  المطلوبــات  الــذي تنشــأ فيــه. ويتــم مبدئيــا االعتــراف بكافــة  التاريــخ  المصــدرة فــي 
ــا  ــة طرف ــه المجموع ــح في ــذي تصب ــخ ال ــي التاري ــائر( ف ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــات المصنف المطلوب

بــاألداة. الخاصــة  التعاقديــة  األحــكام  فــي 

المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل األرباح أو الخســائر
ــاح أو الخســائر عندمــا يتــم االحتفــاظ بااللتــزام المالــي  ــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األرب يتــم تصنيــف المطلوب
بالقيمــة  قياســه  ويتــم  الخســائر  أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  أنــه  علــى  تصنيفــه  يتــم  أو  المتاجــرة  لغــرض 

ــم. ــادة التقيي ــم إع ــي وال يت ــراف المبدئ ــد االعت ــد عن ــم التحدي ــة. يت العادل



العادلــة بنهايــة كل فتــرة  بالقيمــة  أو الخســائر  العادلــة مــن خــالل األربــاح  بالقيمــة  الماليــة  يتــم  قيــاس المطلوبــات 
ــائر  ــاح أو الخس ــان األرب ــن بي ــاس ضم ــادة القي ــن إع ــة ع ــائر الناتج ــاح أو الخس ــراف باألرب ــع االعت ــر، م ــداد التقاري ــا إع ــم عنه يت
إلــى مخاطــر االئتمــان، يتــم االعتــراف بهــا  الموحــد. فيمــا يتعلــق بالتغيــرات األخــرى فــي القيمــة العادلــة المنســوبة 
ــاح  ــى األرب ــرى إل ــاملة األخ ــرادات الش ــي اإلي ــة ف ــغ المبين ــل المبال ــًا تحوي ــم الحق ــن يت ــرى. ل ــاملة األخ ــرادات الش ــن اإلي ضم
ــة  ــد القيم ــم تحدي ــة. يت ــوق الملكي ــي حق ــة ف ــائر المتراكم ــاح أو الخس ــل األرب ــوم بتحوي ــد يق ــك ق ــائر. إال أن البن أو الخس

.40 ــاح  ــي اإليض ــن ف ــلوب المبي ــًا لألس ــة وفق العادل

قــرر البنــك تصنيــف الســندات المصــدرة علــى أنهــا بالقيمة العادلــة من خالل األرباح أو الخســائر حيث أن البنك ســوف 
يقــوم بــإدارة وتقييــم األداء الخــاص بالســندات المصــدرة حنبــًا إلــى جنــب مــع مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة وفقــًا 
ــا  ــب عليه ــا يترت ــائر مم ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــذه المجموع ــاس ه ــا قي ــن خالله ــم م ــة يت لطريق

ــة. ــات المالئم ــن المعلوم ــد م مزي

مطلوبــات ماليــة أخرى
ويتــم  الفعالــة،  الفائــدة  طريقــة  بإســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  الحقــًا  األخــرى  الماليــة  المطلوبــات  قيــاس  يتــم 
الماليــة األخــرى بمــا فيهــا  يتــم قيــاس المطلوبــات  الفعــال. كمــا  العائــد  الفوائــد علــى أســاس  االعتـــراف بمصاريــف 

المعاملــة.  تكاليــف  خصــم  بعــد  العادلــة،  بالقيمــة  مبدئيــًا  القــروض، 

ــد  ــف الفوائ ــع مصاري ــة وتوزي ــات المالي ــأة للمطلوب ــة المطف ــاب التكلف ــة إلحتس ــي طريق ــة ه ــدة الفعال ــة الفائ إن طريق
الــذي يســتخدم وبشــكل محــدد لخصــم الدفعــات  علــى الفتــرة المعنيــة. إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو المعــدل 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة فــي إطــار العمــر الزمنـــي المتوقــع للمطلــوب المالــي أو، إن كان مناســبًا، عبــر فتــرة 

ــر. أقص

إيقــاف اإلعتــراف بالمطلوبــات المالية 
ــة أو  ــات المجموع ــوية التزام ــم تس ــا، تت ــط عندم ــا، وفق ــة عندم ــودات المالي ــراف بالموج ــاف اإلعت ــة بإيق ــوم المجموع تق

ــا. ــا أو إنتهاؤه ــم إلغاؤه يت

17.4 ودائــع العمالء وقرض مشــترك

يتــم قيــاس ودائــع العمــالء والقــرض المشــترك مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة والتـــي هــي عــادًة المبالــغ المســتلمة بعــد 
تنزيــل تكاليــف المعاملــة المباشــرة المتكبــدة ويتــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة 

الفعالــة.

18.4 اندمــاج األعمال

يتــم تســجيل اإلســتحواذ علــى شــركات تابعــة وأعمــال بإســتخدام طريقــة الشــراء المحاســبي. يتــم قيــاس تكلفــة 
ــة  ــدة أو المتحمل ــات المتكب ــة والمطلوب ــودات الممنوح ــة الموج ــخ مبادل ــي تاري ــا ف ــة كم ــم العادل ــي القي ــراء بإجمال الش
ــة  ــا، باإلضاف ــتحوذ عليه ــركة المس ــى الش ــيطرة عل ــل الس ــة مقاب ــل المجموع ــن قب ــادرة م ــة الص ــوق الملكي وأدوات حق
واإللتزامــات  المتحملــة  والمطلوبــات  المحــددة  األصــول  إن  األعمــال.  بإندمــاج  المتعلقــة  المباشــرة  التكاليــف  إلــى 
 3 الماليــة رقــم  الدولــي  للتقاريــر  المحتملــة والتـــي تتوافــق مــع شــروط االعتـــراف المنصــوص عليهــا ضمــن المعيــار 
إندمــاج األعمــال يتــم االعتـــراف بهــا بقيمتهــا العادلــة بتاريــخ الشــراء باســتثناء الموجــودات غيـــر المتداولــة )أو مجموعــات 
غيـــر  موجــودات   5 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  للمعيــار  وفقــا  للبيــع  متاحــة  كموجــودات  المصنفــة  لإلســتبعاد( 
ــع. ــة البي ــص تكلف ــة ناق ــة العادل ــها بالقيم ــا وقياس ــراف به ــم االعتـ ــي يت ــة والتـ ــات متوقف ــع وعملي ــة للبي ــة متاح متداول

التكلفــة  زيــادة  تمثــل  والتـــي  بالتكلفــة  مبدئيــًا  وقياســها  كأصــل  تســجيلها  يتــم  الشــراء  عــن  الناتجــة  الشــهرة  إن 
إلندمــاج األعمــال عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات المحــددة المشــتراة والمطلوبــات 
والمطلوبــات الطارئـــة والتـــي تــم تســجيلها. وإذا كانــت حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات 
ــة للمنشــأة المشــتراة عنــد إعــادة قياســها تزيــد عــن تكلفــة إندمــاج األعمــال  المحــددة والمطلوبــات والمطلوبــات الطارئـ

ــد. ــائر الموح ــاح والخس ــان األرب ــي بي ــرًة ف ــادة مباش ــراف بالزي ــم االعتـ فيت

ــر  ــراف غيـ ــة األط ــدل حص ــها بمع ــًا قياس ــم مبدئي ــتراة يت ــأة المش ــي المنش ــيطرة ف ــر المس ــة غيـ ــوق الملكي ــة حق إن حص
المســيطرة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات والمطلوبــات الطارئــة المســجلة.

19.4 الشــهرة التجارية

ــة  ــًا أي ــة ناقص ــاس التكلف ــى أس ــها عل ــم قياس ــم يت ــن ث ــة، وم ــاس التكلف ــى أس ــل عل ــًا كأص ــهرة مبدئي ــجيل الش ــم تس يت
ــة. ــة متراكم ــي القيم ــاض ف ــائر انخف خس

والتـــي  المجموعــة  للنقــد فــي  المنتجــة  الوحــدات  الشــهرة علــى كل  توزيــع  يتــم  القيمــة،  إنخفــاض  إختبــار  ألغــراض 
ــي  ــد والتـ ــة للنق ــدات المنتج ــة للوح ــاض القيم ــنوي إلنخف ــار س ــراء إختب ــم إج ــاج. يت ــة االندمـ ــن عملي ــتفادتها م ــع إس يتوق
إذا كانــت  الوحــدة.  إنخفــاض قيمــة  إلــى  إذا وجــد مــا يشــير  تقاربــًا  أكثــر  أو علــى فتــرات  الشــهرة عليهــا  توزيــع  تــم 
القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لهــا يتــم تحميــل خســارة اإلنخفــاض 
أواًل لتخفيــض القيمــة الدفتريــة للشــهرة الموزعــة علــى الوحــدة ثــم علــى األصــول األخــرى للوحــدة بشــكل متناســب 
ــي  ــها ف ــن عكس ــهرة ال يمك ــجلة للش ــة المس ــاض القيم ــائر إنخف ــدة. إن خس ــي الوح ــل ف ــكل أص ــة ل ــة الدفتري ــع القيم م

ــة. ــرات الحق فت

20.4 مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين

اإلمــارات  لدولــة  العمــل  قانــون  بموجــب  المواطنيــن  غيـــر  لموظفيهــا  الخدمــة  نهايــة  مكافــآت  المجموعــة  تقــدم 
ــرة  ــى لفت ــد األدن ــال الح ــن وإكم ــة للموظفي ــرة الخدم ــاس فت ــى أس ــآت عل ــذه المكاف ــاب ه ــم احتس ــدة. يت ــة المتح العربي

الخدمــة. يتــم تكويــن مخصصــات للتكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فتــرة الخدمــة.



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

21.4 المخصصــات والمطلوبــات الطارئــة

يتــم االعتـــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي )قانونــي أو اســتنتاجي( نتيجــة أحــداث ســابقة 
المخصصــات  هــذه  تكلفــة  تقديــر  ويمكــن  االلتــزام  هــذا  تســديد  المجموعــة  مــن  ُيطلــب  أن  المحتمــل  مــن  ويكــون 

بشــكل يعتمــد عليــه. 
 

ــار  ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــر م ــخ التقري ــي تاري ــاري ف ــزام الج ــوية االلت ــر لتس ــل تقدي ــو أفض ــص ه ــه كمخص ــرف ب ــغ المعت المبل
ــوية  ــدرة لتس ــة المق ــات النقدي ــتخدام التدفق ــات باس ــاس المخصص ــث تق ــزام. حي ــة بااللت ــكوك المحيط ــر والش المخاط

ــة.  ــات النقدي ــذه التدفق ــة له ــة الحالي ــي القيم ــة ه ــة الدفتري ــإن القيم ــم ف ــن ث ــزام، وم ــذا االلت ه

ــث،  ــرف ثال ــع ط ــات م ــد المخصص ــوية أح ــة لتس ــة الالزم ــع اإلقتصادي ــع المناف ــترداد جمي ــع إس ــن المتوق ــون م ــا يك عندم
ــاس  ــن قي ــن الممك ــض وإذا كان م ــتالم التعوي ــيتم إس ــه س ــل أن ــد بالفع ــن المؤك ــح م ــل إذا أصب ــة كأص ــم إدراج الذم يت

ــوق. ــكل موث ــة بش ــة المدين ــغ الذم مبل

ــة  ــات محتمل ــي إلتزام ــن ه ــة كره ــاد المحفوظ ــات اإلعتم ــات وخطاب ــض الضمان ــم بع ــي تض ــة التـ ــات الطارئ إن المطلوب
ــداث  ــدة أح ــد أو ع ــدث واح ــوع ح ــدم وق ــوع أو ع ــد وق ــط عن ــده فق ــيتم تأكي ــا س ــابقة ووجوده ــداث س ــن أح ــة ع ناتج
ــي  ــة ف ــات الطارئ ــراف بالمطلوب ــم االعتـ ــة. ال يت ــيطرة المجموع ــت س ــل تح ــت بالكام ــي ليس ــدة وه ــر مؤك ــتقبلية غيـ مس

ــدة. ــة الموح ــات المالي ــول البيان ــات ح ــي اإليضاح ــا ف ــم بيانه ــل يت ــدة ب ــة الموح ــات المالي البيان

22.4 القبـــوالت

مــن  للســداد  تعاقــدي  حــق  مــع  الموحــد  المالــي  المركــز  بيــان  فــي  ماليــة  كمطلوبــات  بالقبــوالت  االعتـــراف  يتــم 
ــة  ــودات مالي ــابها كموج ــم إحتس ــد ت ــول ق ــأوراق القب ــة ب ــات المتعلق ــإن اإللتزام ــك ف ــة. ولذل ــودات مالي ــالء كموج العم

ماليــة.  ومطلوبــات 

23.4 الضمانــات الماليــة

بــأداء دفعــات محــددة لتعويــض حاملهــا عــن  إن الضمانــات الماليــة هــي عقــود تقتضــي مــن المجموعــة أن تقــوم 
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 
تســجيلها  يتــم  اإلســمية(  )القيمــة  الضمانــات  مطلوبــات  إن  الماليــة.  الكفــاالت  عمــر  مــدى  علــى  المســتلم  القســط 
الحقــًا بالقيمــة المطفــأة، أو القيمــة الحاليــة ألي دفعــات متوقعــة )عندمــا تصبــح الدفعــة تحــت الكفالــة محتملــة( 

أيهمــا أعلــى.

24.4 عقــود اإليجار

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

ــة كمؤجر المجموع
تضــاف  اإليجــار.  فتــرة  مــدى  علــى  الثابــت  القســط  أســاس  علــى  التشــغيلية  التأجيــر  عقــود  بإيــرادات  االعتـــراف  يتــم 
ــة  ــة الدفتري ــى القيم ــغيلية إل ــار التش ــود اإليج ــة بعق ــات المتعلق ــات والترتيب ــاء المفاوض ــدة أثن ــرة المتكب ــف المباش التكالي

ــار. ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــا عل ــراف به ــم االعتـ ــر ويت ــل المؤج لألص

 المجموعــة كمســتأجر
يتــم تســجيل مدفوعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار، إال إذا 
ــار.  ــرة اإليج ــى فت ــتأجر عل ــل المس ــن األص ــة م ــع االقتصادي ــع المناف ــة لتوزي ــر مالئم ــر أكثـ ــي آخ ــاس منهج ــاك أس كان هن
يتــم االعتـــراف بااللتزامــات اإليجاريــة المحتملــة التـــي تظهــر ضمــن عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي الفتــرة 

ــا. ــتحدثت به ــي اس التـ

ــراف  ــراف بتلــك الحوافــز كمطلــوب. يتــم االعتـ ــرام عقــود إيجــار تشــغيلية، يتــم االعتـ فــي حالــة اســتالم حوافــز إيجــار إلب
بإجمـــالي المنافــع مــن الحوافــز كتخفيــض لمصــروف اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، إال إذا كان هنــاك أســاس 

ــار. ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــتأجر عل ــل المس ــن األص ــة م ــع االقتصادي ــع المناف ــة لتوزي ــر مالئم ــر أكثـ ــي آخ منهج

25.4 االعتـــراف باإليــرادات والمصروفات

1.25.4 إيــرادات ومصروفــات الفائدة

ــدة  ــة الفائ ــتخدام طريق ــد باس ــائر الموح ــاح أو الخس ــان االرب ــي بي ــدة ف ــات الفائ ــدة ومصروف ــرادات الفائ ــراف باي ــم االعت يت
ــة  ــات النقدي ــات والمقبوض ــم المدفوع ــه خص ــم بموجب ــذي يت ــدل ال ــي المع ــي ف ــدة الفعل ــدل الفائ ــل مع ــة. يتمث الفعلي
المســتقبلية المقــدرة علــى مــدى األعمــار التوقعــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة )أو، حيثمــا أمكــن، علــى فتــرة 
تقــوم  الفعلــي،  الفائــدة  معــدل  احتســاب  عنــد  الماليــة.  المطلوبــات  أو  للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  الــى  أقصــر( 
المجموعــة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــع مراعــاة كافــة الشــروط التعاقديــة المتعلقــة بــاالداة الماليــة 

المســتقبلية. االئتمــان  خســائلر  باســتثناء 



تشــتمل إيــرادات ومصروفــات الفائــدة المبينــة في بيــان االرباح أو الخســائر الموحدعلــى ما يلي:

- الفائــدة علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والتــي يتــم احتســلبها علــى أســاس 
الفائــدة الفعليــة؛

التدفــق  تحــوط  فــي  تحديدهــا  تــم  مؤهلــة  تحــوط  مشــتقات  فــي  العادلــة  القيمــة  تغيــرات  مــن  الفعلــي  الجــزء   -
النقديــة  التدفقــات  خاللهــا  تؤثــر  التــي  الفتــرة  نفــس  فــي  للفائــدة،  النقديــة  التدفقــات  فــي  التغيــر  مــن  النقديــة 

و ؛  الفائــدة  مصروفــات  إيــرادات/  علــى  للتحــوط  الخاضعــة 
ــة  ــة العادل ــوط القيم ــة لتح ــة المخصص ــوط المؤهل ــتقات التح ــي مش ــة ف ــة العادل ــرات للقيم ــن تغي ــي م ــزء الفعل - الج

ــدة. ــعار الفائ ــر أس ــن مخاط م
ــات  ــق بعملي ــا يتعل ــة فيم ــر عرضي ــة تعتب ــات التجاري ــودات والمطلوب ــع الموج ــى جمي ــدة عل ــات الفائ ــرادات ومصروف إن إي
والمطلوبــات  للموجــودات  العادلــة  القيمــة  فــي  األخــرى  التغيــرات  جميــع  مــع  بيانهــا  ويتــم  التجاريــة  المجموعيــة 

التجاريــة ضمــن صافــي الغيــرادات مــن اإلســتثمارات.

يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات المشــتقة األخــرى التــي يتــم اإلحتفــاظ بهــب ألغــراض إدارة المخاطــر 
أو الخســائر ضمــن صافــي  األربــاح  العادلــة مــن خــالل  بالقيمــة  الماليــة األخــرى المســجلة  والموجــودات والمطلوبــات 
ــائر  ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــتثمارية ف ــة االس ــن األوراق المالي ــاح م ــي األرب ــة وصاف ــالت االجنبي ــن العم ــة م ــرادات التجاري االي

ــد. الموح

ــى  ــي عل ــدة الفعل ــدل الفائ ــن مع ــزأ م ــزءا ال يتج ــل ج ــي تمث ــوالت الت ــوم والعم ــات اإلدراج رس ــرادات ومصروف ــت إدراج اي ي
ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ ــاس مع ــن قي ــي ضم ــزام المال ــل أو اإللت األص

ــات  ــم الخدم ــم تقدي ــا يت ــتحقاق عندم ــاس اإلس ــى أس ــرى عل ــوالت األخ ــوم والعم ــرادات الرس ــراف بإي ــادة اإلعت ــم إع  يت
ذات الصلــة مــن قبــل البنــك. عندمــا ال يكــون مــن المتوقــع أن يترتــب علــى اإللتــزام بتقديــم قــرض ســحب هــذا القــرض، 

ــزام. ــرة اإللت ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــزام عل ــذا اإللت ــوم ه ــراف برس ــم اإلعت يت
كمــا يتــم بيــان مصروفــات الرســوم والعموالت األخــرى كمصروفات عنــد تلقي الخدمــات ذات الصلة.

2.25.4 إيــرادات توزيعات األرباح

إســتالم  فــي  المجموعــة  حــق  ثبــوت  عنــد  الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  ضمــن  األربــاح  توزيعــات  بإيــرادات  اإلعتــراف  يتــم 
الملكيــة. لســندات  بالنســبة  األربــاح  توزيعــات  إعــالن  تاريــخ  هــو  التاريــخ  ذلــك  يكــون  مــا  وعــادة  اإليــرادات. 

26.4 العمــالت األجنبية

تلــك  بتاريــخ  الســائدة  الصــرف  أســعار  أســاس  علــى  الوظيفيــة  بالعملــة  األجنبيــة  بالعمــالت  المعامــالت  تســجيل  يتــم 
ــعار  ــم بأس ــى الدره ــة إل ــالت األجنبي ــجلة بالعم ــة المس ــات النقدي ــودات والمطلوب ــم الموج ــادة تقيي ــم إع ــالت. يت المعام
النقديــة  غيـــر  والمطلوبــات  الموجــودات  تحويــل  يتــم  الموحــد.  المالــي  المركــز  بيــان  تاريــخ  فــي  الســائدة  الصــرف 
بالعمــالت األجنبيــة التـــي يتــم قياســها طبقــًا للتكلفــة التاريخيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســعار الصــرف 
بالعمــالت األجنبيــة والتـــي تظهــر  الماليــة  الموجــودات والمطلوبــات غيـــر  يتــم تحويــل  المعاملــة األولــي.  تاريــخ  فــي 
بقيمتهــا العادلــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة عنــد تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم إدراج أي فروقــات تحويــل 

العملــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 

بالنســبة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، يتــم االعتـــراف بمكونــات أســعار صــرف 
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات المالي ــبة للموج ــا بالنس ــد، أم ــارة الموح ــل أوالخس ــان الدخ ــي بي ــة ف ــالت األجنبي العم

ــر. ــامل اآلخ ــل الش ــي الدخ ــة ف ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــات أس ــراف بمكون ــم االعتـ ــر، فيت ــامل اآلخ ــل الش الدخ

ــعار  ــائر أس ــاح أو خس ــد أرب ــم تحدي ــأة، يت ــة المطف ــة بالتكلف ــة والمقاس ــالت االجنبي ــة بالعم ــن المقيم ــبة ألدوات الدي بالنس
صــرف العمــالت األجنبيــة علــى أســاس التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي ويتــم قيدهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر 

ــد.  الموح

27.4 المعامــالت األجنبيــة

بهــا،  معمــوال  كان  إن  بهــا  المتعلقــة  الشــهرة  فيهــا  بمــا  الموجــودات  تحويــل  يتــم  الموحــدة،  الماليــة  البيانــات  فــي 
الماليــة  البيانــات  فــي  المدرجــة  الزميلــة  والشــركات  المشــتركة  والمشــاريع  التابعــة  والشــركات  الفــروع  ومطلوبــات 
الصــرف  بأســعار  للمجموعــة  العــرض  عملــة  إلــى  اإلماراتــي،  الدرهــم  غيـــر  وظيفيــة  عمــالت  لديهــا  والتـــي  الموحــدة، 
المشــتركة  والمشــاريع  التابعــة  والشــركات  الفــروع  نتائــج  إن  الموحــد.  المالــي  المركــز  بيــان  تاريــخ  فــي  الســائدة 
اإلماراتــي  الدرهــم  إلــى  ترجمتهــا  يتــم  اإلماراتــي  الدرهــم  غيـــر  وظيفيــة  عمــالت  لديهــا  والتـــي  الزميلــة  والشــركات 
ــر. إن فروقــات أســعار الصــرف الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة صافــي إســتثمارات  بمتوســط أســعار الصــرف خــالل فتــرة التقري
ــر مــن متوســط ســعر  ــرة التقري ــائج فت العملــة األجنبيــة اإلفتتاحيــة، وفــروق أســعار الصــرف الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة نتـ
الصــرف إلــى ســعر الصــرف بنهايــة الفتــرة، يتــم االعتـــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم الملكيــة فــي حقــوق 

أجنبيــة«. عمــالت  »إحتياطــى  ضمــن  الملكيــة 

عنــد اإلســتبعاد أو اإلســتبعاد الجزئــي )لشــركات زميلــة أو للمنشــآت الخاضعــة للســيطرة المشــتركة والتـــي ال ينطبق 
عليهــا تغييــر فــي أســاس المحاســبة( للعمليــات األجنبيــة، فــإن فــروق أســعار الصــرف المتعلقــة بهــا والمعتــرف بهــا 
حالــة  فــي  إال  تناســبي  أســاس  علــى  الموحــد  الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  فــي  إدراجهــا  يتــم  االحتياطيــات  فــي  ســابقا 

الجزئــي  اإلســتبعاد 
النســبية لفروقــات العمــالت  التـــي تتضمــن عمليــات أجنبيــة، إن الحصــة  التابعــة  )ليــس فقــدان الســيطرة( للشــركات 

المتراكمــة يعــاد توزيعهــا إلــى األطــراف غيـــر المســيطرة، وال يعتــرف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.

المســتلمة  أو  المدفوعــة  والنقــاط  والرســوم  المعامــالت  تكاليــف  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  عمليــة  تتضمــن 
اإلضافيــة  التكاليــف  علــى  المعاملــة  تكاليــف  تشــتمل  الفعلــي.  الفائــدة  معــدل  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  تشــكل  التــي 

ماليــة. مطلوبــات  أو  موجــودات  إصــدار  أو  حيــازة  الــى  مباشــرة  بصــورة  المنســوبة 



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

28.4 الموجــودات غيـــر المتداولــة الُمصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيع

اســترداد  ســيتم  كان  مــا  إذا  للبيــع  بهــا  كمحتفــظ  المســتبعدة  والمجموعــات  المتـــداولة  غيــر  الموجــودات  ُتصنــف 
ــة  ــك الحال ــر تل ــتمر. وتعتبـ ــتخدام المس ــالل االس ــن خ ــس م ــع ولي ــة بي ــالل عملي ــن خ ــي م ــكل رئيس ــرية بش ــا الدفتـ قيمته
الراهنــة  حالتهــا  علــى  الفــوري  للبيــع  متاحــة  المستبـــعدة(  المجموعــات  )أو  األصــل  يكــون  عندمــا  فقــط  مســتوفاة 
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 يكون متوقــع أن يكون مؤهاًل لالعتـــراف بــه كعملية بيــع مقارنة 

فــي غضون ســنة واحدة مــن تاريخ التصـــنيف.
ــابقة أو  ــة الس ــا الدفتري ــع بقيمه ــا للبي ــظ به ــتبعدة( كمحتف ــات المس ــداولة )أو المجموع ــر المتـ ــودات غي ــف الموج وُتصن

ــع، أيهمــا أقــل. القيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف البيـ

29.4 الموجــودات االئتمانيــة

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.

الضرائب  30.4

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

31.4 الضرائــب الحالية

ــح  ــن الرب ــة ع ــع للضريب ــح الخاض ــف الرب ــنة. ويختل ــة للس ــع للضريب ــح الخاض ــى الرب ــة عل ــتحقة الحالي ــة المس ــتند الضريب تس
ــم  ــة للخص ــة أو القابل ــة للضريب ــات الخاضع ــل أو المصروف ــود الدخ ــبب بن ــد بس ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــوارد ف ال

ــًا. ــة مطلق ــم أو الضريب ــع للخص ــي ال تخض ــود الت ــرى والبن ــنوات األخ ــي الس ف

32.4  الضرائــب المؤجلــة

ــي  ــات ف ــودات والمطلوب ــة للموج ــم الدفتري ــن القي ــة بي ــات المؤقت ــة بالفروق ــة المتعلق ــة المؤجل ــراف بالضريب ــم االعت يت
البيانــات الماليــة الموحــدة واألوعيــة الضريبيــة المقابلــة المســتخدمة فــي احتســاب األربــاح الخاضعــة للضريبــة. ويتــم 

ــة.   ــة للضريب ــة الخاضع ــات المؤقت ــع الفروق ــة لجمي ــة المؤجل ــات الضريبي ــراف بااللتزام ــًة االعت عام

المــدى  إلــى  للخصــم  القابلــة  المؤقتــة  الفروقــات  لجميــع  المؤجلــة  الضريبيــة  بالموجــودات  عــادًة  االعتــراف  ويتــم 
ــة  ــات المؤقت ــتخدام الفروق ــا اس ــي مقابله ــن ف ــتقبل يمك ــي المس ــة ف ــة للضريب ــاح خاضع ــر أرب ــه توف ــل في ــذي يحتم ال
القابلــة للخصــم. ال يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة إذا كانــت الفروقــات المؤقتــة تنشــأ 
ــي  ــرى ف ــات األخ ــودات والمطلوب ــال( بالموج ــج األعم ــاالت دم ــالف ح ــي )بخ ــراف المبدئ ــن االعت ــة أو م ــهرة التجاري ــن الش ع

معاملــة ال تؤثــر علــى الربــح الخاضــع للضريبــة أو الربــح المحاســبي.

فــي  باســتثمارات  المرتبطــة  للضريبــة  الخاضعــة  المؤقتــة  للفروقــات  المؤجلــة  الضريبــة  بمطلوبــات  االعتــراف  يتــم 
علــى  قــادرة  المجموعــة  كانــت  إذا  إال  المشــتركة،  االئتالفــات  فــي  والحصــص  الزميلــة  والشــركات  التابعــة  الشــركات 
ــور.  ــتقبل المنظ ــي المس ــت ف ــرق المؤق ــس الف ــم عك ــح أال يت ــن المرج ــون م ــت ويك ــرق المؤق ــس الف ــى عك ــيطرة عل الس
بهــذه  المرتبطــة  للخصــم  القابلــة  المؤقتــة  الفروقــات  عــن  الناتجــة  المؤجلــة  الضريبــة  بموجــودات  االعتــراف  ويتــم 
المســتقبل  فــي  كافيــة  للضريبــة  خاضعــة  أربــاح  توفــر  فيــه  يحتمــل  الــذي  الحــد  إلــى  فقــط  والحصــص  االســتثمارات 

يمكــن فــي مقابلهــا
اســتخدام الفروقــات المؤقتــة ويكــون مــن المتوقع أن يتم عكســها فــي المســتقبل المنظور.

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

5- اإلفتراضــات المحاســبية الهامــة والتقديــرات غيـــر المؤكدة 

القيــام  اإلدارة  مــن  يتطلــب   ،  4 رقــم  إيضــاح  فــي  والموضحــة  للمجموعــة  المحاســبية  السياســات  تطبيــق  طــور  فــي 
مؤكــدة.  أخــرى  مصــادر  وجــود  لعــدم  والمطلوبــات  للموجــودات  الدفتريــة  للقيمــة  وافتراضــات  وتقديــرات  بأحــكام، 
ــج  ــة. إن النتائ ــرى ذات العالق ــل األخ ــة والعوام ــرة التاريخي ــاس الخب ــى أس ــات عل ــرات واالفتراض ــذه التقدي ــد ه ــم تحدي يت

الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

ــبية  ــرات المحاس ــي التقدي ــالف ف ــجيل االخت ــم تس ــث يت ــتمر. حي ــكل مس ــات بش ــرات واالفتراض ــذه التقدي ــة ه ــم مراجع يت
فــي الفتــرة التـــي يتــم فيهــا إعــادة تقييــم هــذه التقديــرات وذلــك فــي حالــة أن التعديــالت الناتجــة عــن إعــادة التقييــم 
ــة  ــرة الحالي ــي الفت ــر ف ــرات تؤث ــم التقدي ــادة تقيي ــن إع ــة ع ــالت الناتج ــون التعدي ــة ك ــي حال ــا ف ــرة، أم ــك الفت ــى تل ــر عل تؤث

ــرات. ــك الفت ــي تل ــجيلها ف ــم تس ــتقبلية فيت ــرات المس والفت



فيمــا يلــي األمــور المهمــة التـــي اســتخدمت فيهــا اإلدارة التقديــرات، أو االفتراضــات أو األحــكام:  

1.5 اإلفتراضــات المحاســبية الهامــة

)i( إنخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة وانخفــاض قيمــة القروض والســلف
الماليــة  بالموجــودات  تتعلــق  التـــي  المخصصــات  بشــأن  للمجموعــة  المحاسبيـــة  السياســة   4 رقــم  اإليضــاح  يبـــين 
ــاذج  ــق نم ــدرة بتطبي ــة المق ــات النقدي ــم التدفق ــاس خص ــى أس ــة عل ــاض القيم ــاب إنخف ــم احتس ــأة. يت ــة المطف بالتكلف
ــر المصنفــة علــى أســاس حركــة الســوق أو مؤشــرات عــدم الســداد التاريخيــة.  إحصائيــة للقــروض والســلف العاملــة وغيـ
ــاط  ــى األقس ــد عل ــادالت تعتم ــى مع ــاًء عل ــة بن ــاض القيم ــاب إنخف ــم إحتس ــلف فيت ــة والس ــروض الفردي ــبة للق ــا بالنس أم

ــتحقاقها. ــد إس ــاوزت موع ــي تج ــات التـ والدفع
يتــم تكويــن مخصــص القــروض وخســائر  الســلف مــن خــالل تحميلها على األربــاح على شــكل مخصص إن الزيادة

ضمــن  إظهارهــا  يتــم  المتعثــرة  والســلف  القــروض  تقييــم  فــي  التغيـــرات  عــن  والناتجــة  المخصــص  فــي  والنقصــان 
 . أو الخســائر الموحــد  بيــان األربــاح  التـــي تؤثــر طبقــًا لذلــك علــى  القــروض والســلف المتعثــرة   مخصــص خســارة 

القروض والســلف
يتــم إنشــاء مخصــص لخســائر انخفــاض فــي قيمــة القــروض بتحميلــه فــي بيــان الدخــل أوالخســارة الموحــد كمخصــص 

خســائر القــروض والســلف المشــكوك فــي تحصيلهــا.

القــروض المقّيمــة فرديًا
يتــم تحديــد خســائر إنخفــاض القيمــة للقــروض المقّيمــة إفراديــًا بتقييــم التعــرض فــي كل حالــة علــى حــدة. ويتــم 
ــق  ــي ال ينطب ــًا والتـ ــة فردي ــة مهم ــون ذات قيم ــي تك ــة والتـ ــلف التجاري ــروض والس ــع الق ــى جمي ــراء عل ــذا اإلج ــق ه تطبي

التقييــم كمجموعــة. عليهــا طريقــة 
تأخــذ اإلدارة العوامــل التاليــة باالعتبــار عنــد تحديــد مخصــص اإلنخفاض للقروض والســلف اإلفراديــة المهمة:

• المبالــغ المتوقــع تحصيلهــا مــن بيــع الضمانــات المرهونة.
• قــدرة المجموعــة علــى تنفيــذ حقهــا فــي المطالبــه بالضمانــات والمصاريــف القانونيــة المتعلقة به.

• الفتــرة الزمنـــية المتوقعــة إلكمــال اإلجــراءات القانونية وبيــع الضمانــات المرهونة.

ومراجعــة  اإلفراديــة  للتســهيالت  اإلنخفــاض  مخصصــات  لقيمــة  منتظمــة  مراجعــة  المجموعــة  سياســة  تتطلــب 
الضمــان. تأثيــر  ومــدى  لقيمــة  منتظمــة 

ــد  ــل الفوائ ــل وأن تحصي ــة بالكام ــت جاري ــة إال إذا أصبح ــة القيم ــة كمنخفض ــة مصنف ــة القيم ــروض المنخفض ــى الق تبق
ــية المحــددة أصبــح محتمــاًل. وأصــل الديــن ضمــن الجــداول الزمنـ

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

يتــم إعتبــار العوامــل التاليــة مــن قبــل اإلدارة عند تحديــد مخصص إنخفــاض القيمــة لهذه القروض:

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

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

 (ii) تصنيــف الممتلــكات

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. 
ــر المعاييــر حتــى تتمكــن مــن ممارســة هــذا الحكــم باســتمرار وفقــا لتعاريــف االســتثمار العقــاري  تقــوم المجموعــة بتطوي
اإلدارة  إعتبــرت  حكمهــا،  إصــدار  طــور  فــي  بيعهــا.  إعــادة  لغــرض  بهــا  المحتفــظ  والممتلــكات  والمعــدات  والممتلــكات 
المعاييــر المفصلــة والتوجيهــات ذات الصلــة لتصنيــف الممتلــكات علــى النحــو المبيــن فــي المعيــار المحاســبي الدولــي 
ــم 40،  ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــم 16 والمعي ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــم 2، والمعي ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــم 2، والمعي رق

ــدده اإلدارة. ــذي تح ــو ال ــى النح ــكات عل ــود للممتل ــتخدام المقص ــوص، االس ــه الخص ــى وج عل

 )iii( القيمــة العادلــة لإلســتثمارات العقاريــة واإلســتثمار فــي العقــارات قيــد التطوير
ــرى.  ــود أخ ــة وعق ــار مماثل ــود إيج ــطة لعق ــوق نش ــي س ــة ف ــعار الحالي ــي األس ــة ه ــة العادل ــى القيم ــل عل ــل دلي إن أفض
ــة.  ــة العادل ــرات القيم ــن تقدي ــول م ــاق معق ــن نط ــغ ضم ــة المبل ــددت المجموع ــات، ح ــذه المعلوم ــل ه ــاب مث ــي غي ف
عنــد قيــام المجموعــة باتخــاذ أحكامهــا، أخــذت المجموعــة بعيــن اإلعتبــار األســعار األخيــرة لعقــارات مماثلــة فــي نفــس 
ــذ  ــة من ــروف االقتصادي ــة أو الظ ــع، والطبيع ــي الموق ــرات ف ــة تغيي ــس أي ــالت لتعك ــع تعدي ــة، م ــروف مماثل ــع وبظ الموق
تاريــخ المعامــالت التـــي جــرت فــي تلــك األســعار. تســتند هــذه التقديــرات علــى افتراضــات معينــة، والتـــي تخضــع لعــدم 

ــة. ــج الفعلي ــن النتائ ــا ع ــف جوهري ــا تختل ــن وربم اليقي

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، 
ــم  ــك ، ت ــى ذل ــة إل ــودات. باإلضاف ــك الموج ــى تل ــق عل ــي تنطب ــم التـ ــعار الخص ــار( وأس ــاملة للعق ــة الش ــالح والحال واإلص
ــي  ــتثمارات ف ــة لالس ــة العادل ــد القيم ــد تحدي ــار عن ــي االعتب ــر( ف ــاء والتأجي ــر البن ــل مخاط ــة )مث ــر التنمي ــذ مخاط ــا أخ أيض

ــر. ــرة التقري ــة فت ــي نهاي ــة ف ــة القائم ــوق المحلي ــروف الس ــى ظ ــرات إل ــذه التقدي ــتند ه ــر. تس ــد التطوي ــارات قي عق



)iv( أعمــار الممتلــكات والمعــدات والموجودات غيـــر الملموســة
الملموســة  غيـــر  والموجــودات  والمعــدات  للممتلــكات  الُمقــدرة  واألعمــار  المتبقيــة  القيــم  بمراجعــة  اإلدارة   تقــوم 

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ســنوي وفقــا للمعيار المحاســبي الدولــي رقم 16 والمعيــار المحاســبي الدولي رقم 38. 
حــددت اإلدارة أن توقعــات الســنة الحاليــة ال تختلــف عــن التقديرات الســابقة ، اســتنادا إلى اســتعراضها.

2.5 المصــادر الرئيســية للتقديــرات غيـــر المؤكدة

ــر المؤكــدة فــي نهايــة  فيمــا يلــي التقديــرات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيـ
الدفتريــة للموجــودات  للقيمــة  إلــى تعديــل جوهــري  تــؤدي  بالتقريــر، والتـــي لهــا مخاطــر كبيـــرة  المشــمولة  الفتــرة 

ــاه: ــل أدن ــو مفص ــا ه ــة، كم ــة القادم ــنة المالي ــالل الس ــات خ والمطلوب

)i( تقييــم االســتثمارات في األســهم غيـــر المدرجة 
ــة  ــاس معامل ــى أس ــرة عل ــوق األخي ــالت الس ــى معام ــة إل ــر المدرج ــهم غيـ ــي األس ــتثمارات ف ــم االس ــادة تقيي ــتند ع يس
تبادليــة، أو القيمــة العادلــة ألداة أخــرى والتـــي تكــون مماثلــة إلــى حــد كبيــر، والتدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة 
ــوق  ــات الس ــن بيان ــاذج م ــك النم ــى تل ــالت إل ــتمد المدخ ــرى. تس ــم أخ ــاذج تقيي ــابهة أو نم ــة ألدوات مش ــدالت الحالي بالمع
ــد  ــرات لتحدي ــداء تقدي ــوب إب ــن المطل ــون م ــة، يك ــوق متوقع ــات س ــود بيان ــدم وج ــة ع ــي حال ــدت، وف ــة إن وج المتوقع
ــتخدمة  ــرات المس ــار والتقدي ــا االختي ــع عليه ــي وق ــات التـ ــم واالفتراض ــات التقيي ــد اإلدارة أن تقني ــة. تعتق ــة العادل القيم

ــة. ــر المدرج ــة غيـ ــوق الملكي ــهم حق ــتثمارات أس ــة الس ــة العادل ــد القيم ــي تحدي ــبة ف ــد مناس تع

)ii( األدوات الماليــة المشــتقة
إن القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة يتــم قياســها بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى 
ــد  ــب. عن ــو مناس ــبما ه ــا حس ــرف به ــعير المعت ــاذج التس ــة ونم ــات النقدي ــم التدفق ــاذج خص ــة، نم ــوق المدرج ــعار الس أس
ــى  ــتند عل ــي تس ــم التـ ــرق التقيي ــتعمال ط ــة بإس ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــد يت ــم تحدي ــتقلة يت ــعار مس ــد أس ــدم تواج ع
ــات  ــل التدفق ــوق وتحالي ــات س ــر بيان ــد توف ــابهة عن ــع أدوات مش ــة م ــك المقارن ــن ذل ــدة. ويتضم ــوق المتواج ــعار الس أس
إن  الســوق.  قبــل  مــن  عــادًة  المســتخدمة  األخــرى  التقييــم  وطــرق  الخيــارات  تســعير  ونمــاذج  المخصومــة  النقديــة 

العوامــل الرئيســية التـــي تعتبرهــا اإلدارة عنــد إســتعمال أي نمــوذج هــي:

1( مــدى إمكانيــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة. إن التدفقــات النقديــة تكــون عــادًة وفقــًا لشــروط 
ــًا عنــد وجــود شــكوك فــي قــدرة الطــرف اآلخــر للتعاقــد فــي خدمــة األداة  األداة ولكــن تقديــر اإلدارة قــد يكــون مطلوب

بموجــب شــروطها التعاقديــة، و

لمعــدل  المالئــم  للفــرق  تقييمهــا  علــى  بنــاًء  المعــدل  هــذا  بتحديــد  اإلدارة  تقــوم  لــألداة.  مالئــم  خصــم  معــدل   )2
ــخ  ــار تاري ــذ اإلدارة باإلعتب ــابهة، تأخ ــرى مش ــى أدوات أخ ــوع إل ــم األداة بالرج ــد تقيي ــر. عن ــدون مخاط ــدل ب ــن المع األداة ع
بإســتعمال  نمــاذج  علــى  بنــاًء  الماليــة  األدوات  تقييــم  عنــد  مقارنتهــا.  يتــم  التـــي  األداة  وتصنيــف  وتركيــب  إســتحقاق 
ــل  ــدة عوام ــبان ع ــذ بالحس ــالت تأخ ــرورة تعدي ــك ض ــى ذل ــة إل ــار باإلضاف ــذ اإلدارة باإلعتب ــا تأخ ــة لمكوناته ــة العادل القيم
ــوذج  ــدات للنم ــود التأكي ــدم وج ــة وع ــة المحفظ ــف خدم ــة وتكالي ــالءة اإلئتماني ــب والم ــرض والطل ــعر الع ــرق س ــم ف تض

المســتخدم. 

)iii( تقييــم االستثـــمارات العقاريــة
تقيــم المجموعــة اســتثماراتها العقاريــة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس تقييمــات الســـوق المعــدة مــن قبــل مقيــم 
وتـــعتمد  مالئـــمة،  تقييــم  طــرق  باستـــخدام  العادلــة  القيمــة  استـــنباط  تــم  عقــارات.  واستشــاري  مستـــقل  معتـــمد 
التقييمــات علــى افتراضــات، مثــل المقارنــة مــع ســعر بيــع األراضــي الخاصــة بالتـــطويرات المماثلــة، وحـــجم قطعــة 
ــد،  ــدى البعي ــى المـ ــر إل ــدى القصيـ ــى الم ــلمة عل ــغ المستـ ــات والمبال ــع للدفع ــت متوق ــة ألي توقي ــة الحاليـ األرض والقيم
والتـــي تقـــوم باألســـاس علــى أوضــاع الســـوق الراهنــة فــي تـــاريخ التقريــر. وطبقــًا لذلــك، قــد يـــكون ألي تغيـــر مســتقبلي 

ــارات. ــك العق ــادلة لتل ــة العـ ــى القيم ــًا عل ــرًا جوهري ــوق تغيـ ــاع السـ ــي أوض ف

ــت  ــد قدم ــة. وق ــة العادل ــي للقيم ــل الهرم ــي التسلس ــتوى 3 ف ــي المس ــة ف ــتثمارات العقاري ــع اإلس ــف جمي ــم تصني ــد ت وق
ــم 11. ــاح رق ــي إيض ــتوى 3 ف ــوية المس تس



6- نقــد وأرصدة لدى بنــوك مركزية

)أ( فيمــا يلــي تحليــل النقــد واألرصــدة للمجموعة لدى بنــوك مركزية:

  
2016
درهم ألف 

2015
 ألــف درهــم

50,16568,370نقد فــي الصندوق
1,138,5551,086,835ودائــع قانونية

1,011,8922,147,281حســابات جارية
إيداع  2,108,2753,133,709شهادات 

4,308,8876,436,195

)ب( فيمــا يلــي التحليــل الجغرافــي للنقــد واألرصدة لدى بنــوك مركزية:

2016
درهم ألف 

2015
 ألــف درهــم

1,712,2801,760,984بنــوك خارج دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
2,596,6074,675,211بنــوك داخل دو لة اإلمــارات العربيــة المتحدة

4,308,8876,436,195

يتطلــب مــن المجموعــة االحتـــفاظ باحتيـــاطيات إلزاميــة لــدى بنــوك مركزيــة مختلفة وذلك كحســابات تحــت الطلب، 
ودائــع ألجــل وودائــع أخــرى حســب المتطلبــات اإللزاميــة. إن االحتيـــاطيات اإللزاميــة لــدى البنــوك المركزيــة غيـــر متوفــرة 
المتحــدة   العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  وافــق  ذلــك،  ومــع  للمجموعــة.  اليوميــة  العمليــات  لتمويــل 
ــدوالر  ــي وال ــم اإلمارات ــي بالدره ــات اإلحتياط ــن متطلب 100% م ــد  ــى ح ــراض إل ــوك باالقت 2008/4310، للبن ــم  ــالغ رق ــب الب بموج
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  لــدى  اإللزامــي  اإلحتياطــي  بلــغ   ،2016 ديســمبر   31 فــي  كمــا  األمريكــي. 

498 مليــون درهــم(.  :2015 534 مليــون درهــم )31 ديســمبر  المتحــدة  

7 - ودائــع وأرصــدة مســتحقة من بنوك

)أ( فيمــا يلــي تحليــل ودائع وأرصــدة المجموعة المســتحقة مــن البنوك:

2016
درهم ألف 

2015
 ألــف درهــم

537,573705,511تحــت الطلب
154,100366,904ألجل

691,6731,072,415

 
2016
درهم ألف 

2015
 ألــف درهــم

656,250723,382بنــوك خارج دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
35,423349,033بنــوك داخل دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة

691,6731,072,415

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



8- إتفاقيــات إعادة الشــراء

 فيمــا يلــي تحليــل ودائــع وأرصــدة المجموعــة المســتحقة من إتفاقيات إعادة الشــراء:

2016
درهم ألف 

2015
درهم ألف 

-121,417بنــوك خارج دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
-518,059بنــوك داخل دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة

639,476-

ألــف درهــم )31   649 تبلــغ  تــم بموجبهــا الحصــول علــى ســندات بقيمــة عادلــة  إعــادة شــراء  اتفاقيــات  البنــك  أبــرم 
المتعلقــة  والمزايــا  بالمخاطــر  المقابــل  الطــرف  ويحتفــظ  النقــد.  إيداعــات  مقابــل  كضمــان  شــيء(  ال   -2015 ديســمبر 

كضمــان. المســتلمة  الســندات  بهــذه 

9-قــروض وســلفيات، صافــي  

)أ( فيمــا يلــي تحليــل لقــروض وســلفيات المجموعــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة:

2016
درهم ألف 

2015
درهم ألف 

7,822,0918,916,160الســحب على المكشــوف
تجارية 9,392,3266,131,020قروض 

قبض 1,096,629789,213أوراق 
أخرى 669,106995,513سلف 

18,980,15216,831,906المبلــغ االجمالــي للقروض و الســلفيات
)1,524,442((1,583,551)يطــرح: مخصص انخفــاض القيمة

ــد معلقة )270,843((321,604)يطرح: فوائ

17,.74,99715,036,621

)ب( فيمــا يلــي التحليــل الجغرافــي للقــروض والســلفيات للمجموعة:

2016
درهم ألف 

2015                      
درهم ألف 

16,288,85314,222,200قروض وسلفيات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
2,691,2992,609,706قروض وســلفيات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

18,980,15216,831,906

 )ج( يتــم اظهــار القــروض والســلف بالقيمــة الصافيــة بعد أخــذ مخصص انخفــاض القيمــة. إن الحركة في 
المخصــص خالل الســنة هــي كما يلي: 

2016
درهم ألف 

2015
درهم ألف 

1,524,4421,347,377الرصيــد في بداية الســنة
28,2021,510إضافــات مــن خالل عالوة تمديــد اإلئتمان

183,722386,490إضافــات )إيضاح 33(
-11,000تحويل مــن الفوائــد المعلقة

ت با )138,736((41,549)شطو
)72,199((122,266)استردادات

1,583,5511,524,442الرصيــد في نهاية الســنة

تمثــل اإلضافــات / )العكوســات( مــن خــالل  عــالوة تمديد اإلئتمان الرســوم المفروضــة / المعاد ســدادها للعمــالء عند منح 
/ تجديــد أي تســهيالت علــى الحــد اإلئتمانــي والتـــي يتــم توزيعها مباشــرة علــى مخصص إنخفــاض القيمــة المجمع.



   

)د( كانــت الحركــة على حســاب الفوائــد المعلقــة خالل الســنة كما يلي:

2016
درهم ألف 

2015
درهم ألف 

1 يناير 270,843288,004فــي 
87,394102,106إضافات  

-(11,000)تحويــل الــى مخصص محدد
ت با )101,982((21,830)شطو

)17,285((3,803)استردادات

31 ديســمبر 321,604270,843في 

20162015
درهمألف درهم ألف 

القطاع االقتصادي
7,267,1076,438,192التجارة

5,612,6954,683,930خدمات 
2,454,9302,305,142الصناعة

949,4311,262,612االنشاءات 
668,178502,340قروض شخصية ألغراض تجارية 
544,650465,339قروض شخصية ألغراض فردية

371,605357,655النقل واالتصاالت
327,499189,053مؤسسات مالية

301,727457,211المناجم والتعدين
292,581109,282الحكومي

34,92822,150الزراعي
-713خدمات عامة

154,10839,000أخرى

18,980,15216,831,906
)1,524,442((1,583,551)يطرح: مخصص انخفاض القيـمة

)270,843((321,604)يطرح: فوائد معلقة

 17,074,99715,036,621

)و( فيمــا يلــي توزيــع القــروض والســلفيات غير العاملة حســب القطــاع االقتصادي: 

20162015
درهمألف درهم ألف 

القطاع االقتصادي
773,0221,177,345التجارة

141,667128,317الصناعة
86,61680,382النقل واالتصاالت

28,74130,435خدمات 
15,50118,601قروض شخصية ألغراض فردية
15,27714,583قروض شخصية ألغراض تجارية

1,7051,764الصناعة
241-أخرى

1,062,5291,451,668

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



   

 10 - موجــودات ماليــة أخرى

)أ( فيمــا يلــي تحليــل الموجــودات الماليــة األخرى للمـــجموعة:

20162015
درهمألف درهم ألف 

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
(1) إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

77,51021,500اسهم ملكية مدرجة 
68,604-سندات دين مدرجة

77,51090,104

(2) إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل الشامل

110,314101,800 اسهم ملكية مدرجة
913,0101,022,974 اسهم ملكية غير مدرجة

1,023,3241,124,774

1,100,8341,214,878مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة

الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة
747,237527,330سندات ديـن

1,848,0711,742,208مجموع الموجودات المالية األخرى

  إن أغلبيـة االستثمارات المدرجة هي في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية )سوق أبوظبي لألوراق المالية   
وسوق دبي المالي(.

 )ب( فيما يلي تفصيل اإلستثمارات حسب المنطقة الجغرافية:
2016
درهم ألف 

2015
درهم ألف 

397,448223,210دولة اإلمــارات العربية المتحدة
ا دولــة اإلمارات العربية  دول مجلــس التعــاون الخليجي األخرى )فيما عد

المتحدة(
8,4995,754

1,442,0171,513,132الشــرق األوســط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(
107112أوروبا

1,848,0711,742,208

)ج( الموجــودات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر هي إســتثمارات فــي أدوات ملكية 
إســتراتيجية غيـــر المحتفــظ بهــا لإلســتفادة مــن التغييــر فــي القيمــة العادلــة وغيـــر محتفظ بهــا للمتاجــرة. تعتقد اإلدارة 

أن تصنيــف هــذه اإلســتثمارات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل اآلخر ســيقدم عرضــا أكثر وضوحًا 
إلســتثماراتها المتوســطة إلــى طويلــة األجــل مــن تقييمها من خالل األرباح والخســائر.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015، تم اإلســتحواذ علــى 57.5 مليون ســهم بقيمــة 77.13 مليون درهم.

)د( خــالل الســنة المنتهيــة فــي 2015: 2 مليــون درهــم( كإيرادات اإلســتثمارات 31 ديســمبر 2016، بلغــت توزيعات األرباح 
المســتلمة مــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخــر 3 مليون درهم )فــي بيان الدخل 

أو الخســارة الموحد.



   

11 - إســتثمارات عقاريــة

فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية:
 

قطع أراضي في      
دولة اإلمارات العربية 
المتحدة 
ألف درهم

وحدات سكنية 
وتجارية في دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة

المجموع
ألف درهم

73,799262,344336,143القيمــة العادلــة في 1 يناير 2015
)15,726()15,726(-تحويــل الى ممتلــكات ومعدات )إيضاح 15(

2,2151,9284,143زيــادة في القيمة العادلة خالل الســنة
)54,119()14,482()39,637(إضافات/ محذوفات، صافي خالل الســنة

2015 31 ديســمبر  36,377234,064270,441القيمــة العادلــة فــي 
تحويــل مــن موجــودات مســتحوذ عليهــا مقابــل 

 )13 ســداد ديون )إيضاح 
-10,15010,150

)66()66(-زيادة في القيمة العادلة خالل السنة
812812-إضافات/ محذوفات، صافي خالل السنة

36,377244,960281,337القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2016

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 2016، تــم إجــراء التقييمــات مــن قبــل مقيمــون مؤهلــون غيــر ذي صلــة بالمجموعــة 

مــن أصحــاب الكفــاءة المهنيــة والخبــرة بمــكان وفئــة االســتثمارات العقاريــة التـــي ُأجــري عليهــا التقييــم.

12- الشــهرة وموجودات غيـــر ملموســة أخرى

)1( فيمــا يلــي تحليــل الشــهرة والموجودات غيـــر الملموســة األخــرى للمجموعة:

ــددة  ــودات المح ــي الموج ــي صاف ــة ف ــة المجموع ــة لحص ــة العادل ــن القيم ــراء ع ــة الش ــي تكلف ــهرةالزيادة ف ــل الش تمث
ــي 2008. ــتراة ف ــة المش ــوك العالمي ــدى البن ــي إلح ــرع لبنان ــن ف ــة م ــات الطارئ ــات وااللتزام والمطلوب

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

184,733184,733الشهرة

موجودات غيـر ملموسة أخرى
18,36518,365رخصة بنكية

12,88717,181  التأسيس القانوني للشركات في لبنان
11,24012,489  قاعدة العمالء
1,0991,466  شبكة الفروع

43,59149,501

228,324234,234المجموع

ــل لالســترداد للموجــودات المشــتراة خــالل عمليــة دمــج االعمــال )وحــدة منتجــة للنقــد( المذكــورة اعــاله يتــم  ان المبلــغ القاب
تحديــده علــى أســاس لقيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع وحيــث تبّيــن بانهــا اعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام 

نهــج الســوق.



   

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

رخصة بنكية
ألف درهـم

التأسيس 
القانوني 
للشركات في 
لبنان

قاعدة العمـالء
ألف درهـم

شبكة الفروع
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

ألف درهـم

18,36521,47515,6111,83457,285موجودات غيـر ملموسة أخرى
)7,784()368()3,122()4,294(-الرصيد كما في 1 يناير 2015

اإلطفاء في 2015
18,36517,18112,4891,46649,501الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

)5,910()367()1,249()4,294(-اإلطفاء في 2016

18,36512,88711,2401,09943,591الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

557,2881,441,148قبوالت – حسابات متقابلة )إيضاح 20(
200,000203,330ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات 

833,730798,212موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون )إيضاح 11(
-76,125حسابات مقاصة مدينة وإيرادات مستحقة

23,39620,504فوائد مستحقة القبض
13,7199,600مصاريف مدفوعة مقدمًا

1,6821,945القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 14(
44,06844,859أخرى

1,750,0082,519,598

ــة.  ــر محقق ــائر غي ــم خس ــن دره ــن 3 ماليي ــة م ــي صافي ــم ه ــون دره ــة 834 ملي ــون البالغ ــوية الدي ــي تس ــول ف إن األص
مــن هــذا المبلــغ 679 مليــون درهــم تنتمــي إلــى خصائــص وقطــع األراضــي المكتســبة فــي تســوية الديــون. أجريــت 
التقييمــات العادلــة للعقــارات وقطــع أراضــي مــن قبــل مقيميــن مســتقلين ذوي مؤهــالت مهنيــة مناســبة وتســتند 
ــة  ــة العادل ــت القيم ــا. بلغ ــري تقييمه ــي يج ــارات الت ــص العق ــع وخصائ ــي موق ــرة ف ــارب األخي ــى التج ــات ال ــذه التقييم ه

ــمبر 2016. 31 ديس ــي  ــا ف ــم كم ــون دره ــارات 793 ملي ــك العق لتل
وفقــا لتنظيــم مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، يمكــن للبنــك إبقــاء األصــول العقاريــة لمــدة أقصاهــا ثــالث 
ــارات  ــار العق ــا ايج ــك أيض ــن للبن ــزي. يمك ــك المرك ــة البن ــى موافق ــول عل ــد الحص ــدة بع ــذه الم ــد ه ــن تمدي ــنوات ويمك س

وكســب إيــرادات اإليجــار.

األعمــال  مســار  خــالل  المجموعــة،  قبــل  مــن  المســتخدمة  للمشــتقات  الموجبــة  العادلــة  القيمــة  المجموعــة  تــدرج 
المشــتقات  عقــود  ونــوع  طبيعــة  حــول  إضافيــة  معلومــات   14 إيضــاح  يبيــن  األخــرى.  الموجــودات  ضمــن  اإلعتياديــة، 

االســتحقاق. وتواريــخ  االسميـــة  القيــم  إلــى  .باإلضافــة  المجموعــة  قبــل  مــن  المســتخدمة 

14 - مشــتقات األدوات الماليــة

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. 

تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة التاليــة وذلــك ألغــراض التحوط وغيـــر التحوط.

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

ــات  ــن المقايض ــج ع ــر. وينت ــدي بآخ ــق نق ــة تدف ــزام لمبادل ــالت إلت ــة العم ــالت مقايض ــل معام معامــالت المقايضــة - تمث
تبــادل للمبلــغ األصلــي فيمــا عــدا بعــض خيــارات مقايضــة عمــالت مشــتقة. إن  يتــم أي  تبــادل عمــالت. وبموجبهــا ال 
تقــم  لــم  إذا  المقايضــة  عقــود  عــن  لإلســتعاضة  اإلحتماليــة  التكلفــة  تمثــل  المجموعــة  لــدى  اإلئتمانيــة  المخاطــر 
الجهــات األخــرى بتنفيــذ إلتزامهــا. يتفــق البنــك مــع أطــراف أخــرى بموجــب عقــود مقايضــة معــدالت الفائــدة علــى 
ــق  ــمي المتف ــغ االس ــى المبل ــتنادُا إل ــددة، اس ــرات مح ــدى فت ــى م ــة، عل ــة والعائم ــدة الثابت ــم الفائ ــن قي ــرق بي ــادل الف تب
عليــه. ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر بفعاليــة وذلــك بالرجــوع إلــى القيمــة الماليــة العادلــة والجــزء مــن المبلــغ اإلســمي 
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القيمــة  المجموعــة علــى مراجعــة  المأخــوذة، تعمــل  اإلئتمــان  الســوق. وللتحكــم بمعــدل مخاطــر  للعقــد وســيولة 
اإلقــراض. المســتعملة لعمليــات  للطــرق  المماثلــة  الطــرق  باســتعمال  األخــرى  اإلئتمانيــة للجهــات 

ــال  ــن احتم ــة م ــتقات األدوات المالي ــة بمش ــان المتعلق ــر االئتم ــأ مخاط ــان - تنش ــر االئتم ــة بمخاط ــتقات المتعلق المش
الماليــة  لــألدوات  الموجبــة  الســوقية  بالقيمــة  محــدودة  وتكــون  التعاقديــة،  بالتزاماتهــم  المتبادلــة  الجهــات  إخــالل 
ــة  ــات مالي ــدة مؤسس ــع ع ــتقة م ــة مش ــود أدوات مالي ــرام عق ــة بإب ــوم المجموع ــة. تق ــح المجموع ــي صال ــون ف ــي تك التـ

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 
ــة  ــم بصف ــاالت يت ــذه الح ــع ه ــي جمي ــرف. وف ــعار الص ــر أس ــن مخاط ــوط م ــة للتح ــة اآلجل ــالت األجنبي ــود العم ــة عق المجموع
رســمية توثيــق عالقــة وهــدف التحــوط بمــا فــي ذلــك تفاصيــل البنــد المتحــوط لــه ومشــتق التحــوط، وُتســجل هــذه المعامــالت 

 من 1 الى 5
سنوات
ألف درهم

 من 3-12
شهر
ألف درهم

 خالل 3
أشهر
ألف درهم
 

القيمة
االسميـة 
ألف درهم

  القيمة
  العادلة
السالبة
ألف درهم

 القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم

  المبالغ األسمية بالمدة لتاريخ االستحقاق                                                                        

      2016
1,836,500-1,996,257159,757(6,453)1,672مقايضة أسعار الفائدة

--497,833497,833(183)-مقايضات العملة

-75,97242,79333,179(53)10عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

2,570,062700,38333,1791,836,500(6,689)1,682المجموع

2015
1,836,500--1,836,500)511(-مقايضة أسعار الفائدة

--463,496463,496)312(-مقايضات العملة 
-130,70964,04166,668-1,945عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

2,430,705527,53766,6681,836,500)823(1,945المجموع

المجموعــة عقــود العمــالت األجنبيــة اآلجلــة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الصــرف. وفــي جميــع هــذه الحــاالت يتــم 
ــجل  ــوط، وُتس ــتق التح ــه ومش ــوط ل ــد المتح ــل البن ــك تفاصي ــي ذل ــا ف ــوط بم ــدف التح ــة وه ــق عالق ــمية توثي ــة رس بصف

هــذه المعامــالت كمعامــالت تحــوط القيمــة العادلــة.

يبيــن الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة باإلضافــة إلــى القيمــة األســمية 
ــا. ــوط له ــم التح ــي ت ــر التـ ــة المخاط ــتحقاق، وطبيع ــخ اإلس ــى تاري ــدة إل ــى الم ــاًء عل ــا بن ــم تحليله ــي ت والتـ

بالضــرورة  القائمــة فــي نهايــة الســنة،  التـــي تعطــي مؤشــرًا علــى أحجــام المعامــالت  المبالــغ اإلســمية،  ال تعكــس 
المجموعــة  لتعــرض  مؤشــرا  ليســت  اإلســمية  المبالــغ  هــذه  فــإن  وعليــه،  المســتقبلية.  النقديــة  التدفقــات  مبالــغ 

الســوق. لمخاطــر  وال  للمشــتقات  العادلــة  القيمــة  علــى  مقتصــرة  عمومــا  هــي  والتـــي  االئتمــان  لمخاطــر 



   

15 - ممتلــكات ومعــدات

 أرض ومباني
 ألف درهم

أثاث ومعدات 
مكتبية
ألف درهم

تحسينات على 
عقارات مستأجرة، 
تركيبات وقواطع 
وديكورات 
ألف درهم

  سيارات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة 

245,84596,88694,3725,126442,229في 1 يناير 2015
15,3507,30013,4801,25437,384إضافات

تحويالت من إستثمارات عقارية 
)إيضاح 11(

15,726---15,726

)53,399()877()11,520()2,473()38,529(محذوف عند االستبعاد/شطوبات 

238,392101,71396,3325,503441,940في 31 ديسمبر 2015
11,84212,67871225,232-إضافات

)13,476()1,063()5,284()7,129(-محذوف عند االستبعاد

238,392106,426103,7265,152453,696في 31 ديسمبر 2016 

االستهالك المتراكم 

16,47379,05251,0423,321149,888في 1 يناير 2015
16,4589,0158,3681,22335,064محمل للسنة  

)18,218()729()11,463()2,250()3,776(محذوف عند االستبعاد/شطوبات

29,15585,81747,9473,815166,734في 31 ديسمبر 2015
5,05510,5438,93885025,386محمل للسنة 

)12,620()997()4,511()7,112(-محذوف عند االستبعاد

34,21089,24852,3743,668179,500في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية: 

204,18217,17851,3521,484274,196في 31 ديسمبر 2016 

209,23715,89648,3851,688275,206في 31 ديسمبر 2015 



   

17 - الشــركات التـــابعة

)أ( فيمــا يـــلي الحصــص التـــي تحتفــظ بهــا المجوعة في الشــركات التابعة إما بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشـــر:

نسبة إســم الشــركة التابعة
اإلمتالك

سنة
 التأســيس

بلد 
لتأسيس ا

األنشطة 
الرئيســية

20162015

مؤسســة ماليةلبنان1965%80%80بنك اإلمــارات لبنان ش.م.ل.

اإلمارات العربية 2009%100%100بوس ريل اســتيت ش.م.ح
المتحدة

أنشــطة تطويــر العقارات 

اإلمارات العربية 2009%100%100بــوس كابيتال ش.م.ح
المتحدة

ر  ستثما ال ا

بوليكــو للتجــارة العامة 
ذ.م.م.

اإلمارات العربية 100%100%2008
المتحدة

عامة  تجارة 

اإلمارات العربية 2011%100%100بوريالــس جلف ش.م.ح 
المتحدة

 أنشطة االســتثمار 
وتطويــر العقارات

ــطة تمويليةجزر كايمان2015%100%100بــوس للتمويــل ليمتد أنش

اسم الشركة التـابعة

حصة الملكية
  وحقوق التصويت 

لألطراف غيـر المسيـطرة
الربح العائد لألطراف 

غيـر المسيـطرة
الحصص غيـر المسيـطرة 

المتراكمة
   

201620152016 
ألف درهم

2015
ألف درهم

2016 
ألف درهم

2015
ألف درهم

10,1386,547210,857203,527%20 %20بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل. 

)ب( األطراف غيـــر المسيـــطرة
يوضــح الجــدول التـــالي تفاصيــل الشــركات التابعــة التـــي ال يملكهــا البنك بشــكل كامل والتـــي لها حصص غيـــر مسيـــطرة 

جوهرية:

16 - موجــودات غيـــر متداولــة مصنفــة كمحتفــظ بها للبيـــع

ــى  ــتحواذ عل ــنة 2013، باالس ــالل س ــك، خ ــل البن ــن قب ــل م ــة بالكام ــة مملوك ــركة تابع ــف ش.م.ح، ش ــس جل ــت بوريال قام
ــق،  ــي إدارة المراف ــأتين ف ــك المنش ــل تل ــع. تعم ــادة البي ــرض إع ــي، لغ ــل عل ــرة لجب ــة الح ــأتين بالمنطق ــن منش 80% م ــبة  نس
وتــم تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات المرتبطــة بعمليــة االســتحواذ كمحتفــظ بهــا للبيــع. لــم يتــم دفــع مقابــل 

ــة. ــدى المجموع ــع ل ــص البائ ــي تخ ــروض التـ ــالت والق ــع التسهـيـ ــتها م ــم تسويـ ــد ت ــه ق ــدًا، إال أن ــتحواذ نق االس

كلتــا  فــي  ش.م.ح  جلــف  بوريالــس  حصــة  بشــراء  لإللغــاء  قابــل  غيــر  تعهــدًا  محتمــل  مشــتر  قــدم   2015 ينايــر  وفــي 
ــي  80% ف ــبة  ــع نس ــادة بي ــن إع ــاء م ــم اإلنته ــك، ت ــا لذل ــو 2015. وفق 30 يوني ــى  ــا عل ــاوز تاريخه ــرة ال يتج ــالل فت ــركتين خ الش

.2015 يونيــو  الشــركتين فــي  كلتــا 

2016، قــرر مجلــس إدارة البنــك زيــادة مســاهمته فــي بنــك اإلمــارات ولبنــان ش.م.ل. مــن خــالل  فــي تاريــخ 14 ديســمبر 
المصــرف  لموافقــة  خاضعــا  القــرار  ويبقــى  المــال،  رأس  مــن   %20 تمثــل  والتــي  المتبقيــة  األســهم  علــى  اإلســتحواذ 

لبنــان.  المركــزي فــي 



   

)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 2016 و 2015: 

2016
ألف درهم 

2015
ألف درهم

بيــان المركــز المالي

5,834,5195,549,600مجموع الموجـودات

4,821,4384,531,766مجموع المطلوبات

1,013,0811,017,834حقوق المكية

2,2041,841توزيعات األرباح المدفوعة إلى األطراف غيـر المسيـطرة

بيان الدخل الشــامل

264,809251,050إيرادات الفوائـد

50,69232,734الربح للسنة

50,75732,756إجمالي الدخل الشـامل

بيـــان التدفقــات النقدية
)156,975(203,681صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية

53,464(96,203)صافي التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية
)9,183((33,057)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليـة

)112,694(74,421صافي التدفقات النقديـة المستخدمة خالل السـنة

20162015
ألف درهمألف درهم 

4,997,6984,008,397حسابات جارية وأخرى
1,727,0951,634,738حسابات توفير

13,012,12413,848,680ودائع ألجل

19,736,91719,491,815

 18- ودائــع العمالء
فيمــا يلــي تحليل ودائــع العمالء:



   

19 - ودائــع وأرصــدة مســتحقة للبنوك
فيمــا يلــي تحليــل للودائع واألرصــدة المســتحقة للبنوك:

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

5,867839ودائع تحت الطلب
91,92244,640ودائع ألجل

97,78945,479

تتمثل األرصدة المستحقة للبـنك بأرصـدة مستحقة لـ:
20162015
ألف درهمألف درهم

-4,246بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
93,54345,479بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

97,78945,479

20- مطلوبــات أخرى
 

  2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

557,2881,441,148قبوالت – حسابات متقابلة )إيضاح 13(
90,99776,943مصروفات مستحقة وأخرى

83,96284,858فوائد مستحقة الدفع
40,59739,374مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 20-1(

38,32522,362إيرادات غيـر مكتسبة
18,03924,174شيكات المدراء

6,689823القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 14(

835,8971,689,682

1.20 فيمــا يلــي الحركــة فــي مخصــص مكافآت نهايــة الخدمــة للموظفين:

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

39,37433,025في 1 يناير 
5,7587,203محمل خالل السنة

)854((4,535)مبالغ مدفوعة خالل السنة

40,59739,374في 31 ديسمبر 



   

21- ســندات  دين مصدرة

مضمونــة  غيــر  رئيســية  ديــن  ســندات  إصــدار  خــالل  مــن  تمويــل  علــى  بالحصــول  البنــك  قــام   ،2015 يونيــو   8 فــي 
500 مليــون دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 1،836 مليــون درهم(عــن طريــق شــركة بــوس للتمويــل  )''الســندات''( بمبلــغ 
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. 
 

إن القيمــة العادلــة والتغييــر فــي التغييــر فــي القيمــة العادلــة الناتجــة عــن التغييــرات فــي المخاطــر اإلئتمانيــة 
مبينــة أدناه:

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

 31  ديسمبر 2015
ألف درهم

1,826,6381,737,498القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة
غيــر  المصــدرة  الديــن  لســندات  العادلــة  القيمــة  فــي  التغييــرات 

الســوق  ظــروف  فــي  التغييــرات  عــن  الناتجــة 
(3,409))92,003(

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة التعاقدية المتوجب تسديدها 
عند اإلستحقاق

9,86299,003

 
تقــدر المجموعــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الناتجــة عــن المخاطــر اإلئتمانيــة بتقدير التغيــر في القيمــة العادلة 

غيــر الناتجــة عــن التغيــرات في ظروف الســوق التــي تؤدي الى مخاطر ســوقية.

22 - رأس المــال واإلحتياطيــات

)أ( رأس المــال الصــادر والمدفوع 

ألف درهمعدد األسهمألف درهمعدد األسهم

2,100,000,0002,100,0002,100,000,0002,100,000رأس المال الصـادر

2,100,000,0002,100,0002,100,000,0002,100,000

)ب( إحتياطــي قانوني
10 ( لســنة 1980 ، يتعيــن  وفقــًا للنظــام األساســي للمصــرف، وطبقــًا للمــادة رقــم ) 82 ( مــن القانــون االتحــادي رقــم ) 
ــي  ــذا االحتياط ــح ه ــى يصب ــي حت ــي القانون ــى االحتياط ــدت، إل ــنوية، إن وج ــاح الس ــن األرب 10 % م ــل  ــرف تحوي ــى المص عل
ــنوية،  ــاح الس ــن األرب 10 % م ــل  ــك تحوي ــن كذل ــرف تعي ــي للمص ــام األساس ــًا للنظ ــال. وفق ــن رأس الم 50 % م ــاويًا ل  مس
ــاء  ــة بن ــة العادي ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــل م ــاف التحوي ــًا إيق ــم الحق ــث يت ــام حي ــي الع ــى االحتياط ــدت، إل إن وج
علــى اقتــراح مجلــس إدارة المصــرف. يمكــن اســتخدام االحتياطــي العــام فــي األغــراض التــي تحــددھا الجمعيــة 

ــرف. ــس إدارة المص ــات مجل ــى توصي ــاًء عل ــة بن ــة العادي العمومي

)ج( إحتياطــي طوارئ
احتياطــي  إلــى  الســنة  أربــاح  مــن   %  10 بإقتطــاع  الطــوارئ  إحتياطــي  إحتســاب  يتــم  البنــك،  تأســيس  لعقــد  وفقــًا 

والمدفــوع. الصــادر  المــال  رأس  مــن   %  50 االحتياطــي  هــذا  يصبــح  حتــى  الطــوارئ 

)د( إحتياطــي عام
يتــم التحويــل إلــى حســاب االحتياطــي العــام بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة ويخضــع لموافقــة المســاهمين 

الســنوية. العموميــة  الجمعيــة  أثنــاء 

2015 2016



   

  20162015
العائد األساسي والمخفض للسهم 

392,018243,754الربح العائـد إلى مالكي البنك خالل السنة )ألف درهم(

392,018243,754الربح المتاح لمالكي البنك
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:

2,100,0002,000,473أسهم عادية بقيمة في بداية السنة
99,527-تأثير توزيعات أسهم خالل السنة

2,100,0002,083,412المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بآالف األسهم(

0العائد األساسي والمخفض للسهم (درهم) . 190.12

23 - العائــد على الســهم

تــم احتســاب العائــد علــى الســهم وذلك بقســمة ربح الســنة علــى المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة خالل الســنة 
ــو التالي: على النح

يســاوي العائــد المخفــض للســهم العائــد األساســي للســهم، كمــا بتاريــخ التقرير، حيــث أن المجموعة لــم تصدر أية أدوات 
ماليــة تؤخــذ فــي االعتبـــار عندما يتم احتســـاب األرباح المخفضـــة للســهم.

24 - معامــالت مــع مالكــي ومديــري المجموعة بنك الشــارقة

أســهم خزينة
2016 علــى توزيعــات بقيمــة  أبريــل   30 بتاريــخ  وافــق المســاهمون فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد 
مليــون  خزينــة)99.5  أســهم  توزيــع   %4.98  :2014( درهــم  مليــون   220 بقيمــة  ســهم(  )110مليــون  خزينــة  أســهم    %5.24

197 مليــون درهــم(. ســهم( بقيمــة 
وقــد تــم توزيع هذه األســهم علــى المســاهمين الحالييــن وفقــاھ لمســاهمتهم الحالية.

مكافــأة أعضــاء مجلس اإلدارة
2016 علــى مكافــآت أعضــاء  30 أبريــل  وافــق المســاهمون فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ 

7.5 مليــون درهــم(. 7.5 مليــون درهــم )2014:  مجلــس اإلدارة بقيمــة 

ت عا تبر
وتبرعــات  هبــات  علــى   2016 أبريــل   30 بتاريــخ  المنعقــد  الســنوي  العموميــة  الجمعيــة  إجتمــاع  فــي  المســاهمون  وافــق 

2.5 مليــون درهــم(. 2.5 مليــون درهــم )2014:  بقيمــة 

تحويــل الــى اإلحتياطيات
2016 علــى تخصيــص مبلــغ  أبريــل   30 بتاريــخ  المنعقــد  الســنوي  العموميــة  الجمعيــة  المســاهمون فــي إجتمــاع  وافــق 

30  مليــون درهــم( إلــى احطياتــي الطــوارئ.   30 مليــون درهــم )2014:  بقيمــة 

توزيـــعات أرباح
لــم يتــم توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن عــام 2015 )2014: توزيعــات أربــاح نقديــة بمعــدل3.4% بقيمــة 71.5 مليــون 

ــم(. دره

بنك اإلمــارات ولبنان

توزيـــعات أرباح
2016 لمســاهمي بنــك اإلمــارات لبنــان ش.م.ل، شــركة  6 فبرايــر  خــالل الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة بتاريــخ 
 9.2 بقيمــة  نقديــة  أربــاح   :2014( درهــم  مليــون   11.0 بقيمــة  نقديــة  أربــاح  توزيــع  علــى  المســاهمون  وافــق  للبنــك،  تابعــة 

1.8 مليــون درهــم(.  2.2 مليــون درهــم )2014:  مليــون درهــم( منهــا حصــص األطــراف غيــر المســيطرة البالغــة 

مكافــأة أعضــاء مجلس اإلدارة
2016 لمســاهمي بنــك اإلمــارات لبنــان ش.م.ل، شــركة  6 فبرايــر  خــالل الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة بتاريــخ 
مليــون   3.1  :2014( اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  مكافــآة  درهــم  مليــون   3.1 مبلــغ  دفــع  المســاهمون  وافــق  للبنــك،  تابعــة 

0.6 مليــون درهــم(.  0.6 مليــون درهــم )2014:  البالغــة  درهــم( منهــا حصــص األطــراف غيــر المســيطرة 



   

25 - التزامــات ومطلوبــات طارئة
  2016

 ألف درهم
2015
 ألف درهم

424,325706,794ضمانــات مالية للقروض
أخرى 2,034,3272,247,582ضمانات 

مستندية 1,223,7861,307,698اعتمادات 
رأسمالية  32,75344,929التزامات 

3,715,1914,307,003
1,383,7831,552,812التزامات غيـــر قابلــة لاللغاء لتقديم تســهيالت ائتمانية 

5,098,9745,859,815

بالرســوم  اإلعتــراف  فقــط  يتــم  حيــث  العموميــة  الميزانيــة  خــارج  إئتمانيــة  مخاطلــر  لهــا  الطارئــة  االلتزامــات  هــذه 
واإلســتحقاقات الخاصــة بالخســائر المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي حتــى يتــم الوفــاء بهــذه االلتزامــات أو إنتهاؤهــا. 
تنتهــي العديــد مــن االلتزامــات الطارئــة دون أن يتــم تقديمهــا ســواء بشــكل كلــي أو جزئــي، ولذلــك فــإن المبالــغ ال 

المتوقعــة. المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  تمثــل 
تشــتمل االلتزامــات المتعلقــة بالتســهيالت علــى االلتزامــات المتعلقــة بتمديــد تســهيالت وخطابــات اعتمــاد وخطابــات 

ــة.  ــالء المجموع ــات عم ــة احتياج ــة لتلبي ــان مخصص ضم

تمثــل اإللتزامــات المتعلقــة بتمديــد تســهيالت اإللتزامــات التعاقديــة لمنــح قــروض وســلف وتســهيالت تجــدد تلقائيــا. وعــادة 
ــة  ــاء صالحي ــة انته ــرا المكاني ــا. ونظ ــروط اللغائه ــى ش ــتمل عل ــددة، أو تش ــة مح ــخ صالحي ــات تواري ــذه االلتزام ــون له ــا يك م

ــتقبلية. ــة مس ــات مالي ــرورة التزام ــل بالض ــود ال تمث ــذه العق ــغ ه ــي مبال ــإن إجمال ــتعمالها، ف ــود دون اس ــذه العق ه

ــالء  ــاء العم ــدم  وفـ ــة ع ــي حال ــا ف ــن عمالئه ــة ع ــداد نياب ــَة بالس ــان المجموع ــات الضم ــاد وخطاب ــات االعتم ــلزم خطاب تـ
بالتـــزاماتهم وفقــا لشــروط العقــد. قــد تحمــل هــذه العقــود، مخاطــر ســوقية عنــد اصدارهــا أو تمديــد صالحيتهــا 

ــرة. ــدة متغيـ ــعار فائ ــدة أو ذات أس ــل فائ ــية ال تحم ــورة رئيس ــون بص ــود تك ــذه العق ــر أن ه ــه. غيـ ــدة ثابت ــعار فائ بأس

يتــم فــي إطــار األنشــطة اإلعتياديــة رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد البنــك. يــرى البنــك أنــه ليــس ألي مــن هــذه الدعــاوى تأثيــر 
مــادي بشــكل فــردي أو جماعــي. عندمــا يكــون ذلــك مناســبا، يقــوم البنــك برصــد مخصــص لهــذه الدعــاوى عندمــا 
إقتصاديــة ويمكــن تقديــر  تتضمــن منافــع  اقتصاديــة  لمــوارد  إجــراء تدفقــات خارجيــة  يلــزم  أن  المرجــح  يكــون مــن 
قيمــة اإللتــزام بصــورة موثوقــة. يســعى البنــك لاللتــزام بالقوانيــن والتشــريعات المطبقــة ولكنــه مــن المحتمــل أن يخضــع 

ــة. ــون مادي ــل أن تك ــن المحتم ــام وم ــكل ع ــا بش ــر نتائجه ــب تقدي ــي يصع ــر والت ــت لآلخ ــن وق ــة م ــراءات قانوني إلج

 26- النقــد ومــا يعادله

2016
 ألف درهم

2015
ألف درهم

4,308,8876,436,195نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )إيضاح 6(
691,6731,072,415ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاح 7(

-639,476إتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح 8(
)45,479()97,789(   ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك )إيضاح 19(

5,542,2477,463,131
 يطــرح:   ودائع وأرصدة مســتحقة من البنوك

)1,265,961()1,387,847(      باســتحقاق ألكثر من 3 أشهر 
)1,086,835()1,138,555(يطرح: ودائع قانونية مع بنوك مركزية )إيضاح 6(

3,015,8455,110,335
             

ــودات االئتمانية 27- الموج

ــار درهــم )31 ديســمبر 2015: 0.8 مليــار درهــم( محتفــظ بهــا  تحتفــظ المجموعــة باســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 0.7 مليـ
نيابــة عــن العمــالء ولــم تــدرج كموجــودات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.



   

28- إيــرادات الفوائد

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

908,476907,032القروض والسلف 
شهادات اإليداع وسندات الخزينة لدى بنوك مركزية 

108,69899,623وأدوات الديـن
19,12013,374صافي إيرادات أسعار الفائدة

14,3568,182الودائع لدى بنوك
-3,687إتفاقيات إعادة الشراء

1,054,3371,028,211

29- مصاريــف الفوائد

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

462,620426,711ودائع العمالء
61,96434,768سندات دين مصدرة

فوائد على مساهمات نقدية رأسمالية مستحقة لألطراف 
6,6116,611غيـر المسيطرة
1,16012,030الودائع البنكية

532,355480,120

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

97,77459,765الرسوم المتعلقة باإلئتمان للبنوك التجارية 
42,38362,554أنشطة تمويل تجاري 

28,59633,863خطابات ضمان 
5,2263,931أخرى

173,979160,113

30- صافــي إيرادات الرســوم والعموالت

31- الربــح من االســتثمارات

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

2,7981,835توزيعات أرباح 
أرباح محققة وغير محققة على استثمارات مقاسة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
7523,873

5,9955,822أرباح أخرى من االستثمارات 

9,54511,530



   

 32 - إيــرادات أخرى

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

20946,189ربح من بيــع ممتلكات ومعدات
30,99041,547إيرادات اإليجار وأخرى

31,19987,736

33- صافــي خســارة إنخفــاض قيمة الموجــودات المالية

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

3367,500إنخفاض القيمة المجمع للقروض والسلف
183,689318,990المخصص المحدد للقروض والسلف

-1,113شطوبات مباشرة

184,835386,490مجموع المحمل للسنة )إيضاح 9(  
)89,484()122,498(استردادات خالل السنة

62,337297,006

34- مصاريــف عموميــة وإدارية
 

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

166,666159,640رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين

25,38635,064ستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 15(
19,39512,069عقود اإليجار

7,7527,034رسوم اإلستشارات والخبراء
57,04353,752أخرى*

276,242267,559

بنــد أخــرى يتضمــن مبلــغ 7.1 مليــون درهم يمثــل مســاهمات اجتماعية خــالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر2016.
*

35- المعامــالت مع األطــراف ذات العالقة

والمنشــآت  للمجموعــة  العليــا  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  المســاهمين  كبــار  مــع  معامــالت  المجموعــة  تبـــرم 
والعمــوالت. للفوائــد  التجاريــة  وباألســعار  االعتياديــة  أعمالهــا  ســياق  ضمــن  بهــم  المتعلقــة 

ــاح  ــم اإلفص ــم يت ــة، ول ــات المالي ــد البيان ــد توحي ــة عن ــركات التابع ــة والش ــن المجموع ــة بي ــالت الداخلي ــذف المعام ــم ح ت
عنهــا فــي هــذا اإليضــاح.

والمعامــالت  الموحــد  المالــي  المركــز  بيــان  فــي  المدرجــة  العالقــة  ذات  باألطــراف  المتعلقــة  األرصــدة  يلــي  فيمــا 
العالقــة: ذات  األطــراف  مــع  الجوهريــة 



   

2016      
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

2,273,6092,162,402قروض وسلف
284,170389,072اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وقبـوالت

2,557,7792,551,474

233,393169,941ودائع ضمانات

2,324,3862,381,533صافي التعرض

112,512120,235ودائع أخرى
 

ــمبر 2015: %74(  ــس اإلدارة، 69% )31 ديس ــاء مجل ــد أعض ــة بأح ــآت ذات صل ــروض لمنش ــت الق ــمبر 2016، بلغ 31 ديس ــي  ــا ف كم
مــن إجمالــي صافــي التعــرض علــى حســاب خفــض إجمالــي التعــرض خــالل الســنة . الحقــا ل31 ديســمبر 2016، حــدث 

ــي 2017. ــبي ف ــا المحاس ــل تأثيره ــم تعدي ــوف يت ــي س ــبة 48% والت ــرض بنس ــي التع ــوظ فيصاف ــاض ملح إنخف

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

99,881132,337إيرادات الفوائد

10,6579,558مصاريف الفوائد

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

22,44718,721امتيازات قصير ة األجل

8,1178,117مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

3,4523,028تعويضا ت نهاية الخدمة للموظفين

34,01629,866إجمالي التعويضا ت كما في31 ديسمبر

لم يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض قيمة مقابل األرصدة القائمة لدى موظفي اإلدارة الرئيسيين واألطراف األخرى ذات العالقة.

36- المعلومــات القطاعيــة

 1.36 المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 8 القطاعــات التشــغيلية

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية المتعلقة بمكونات 
المجموعة والتـي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات 

وتقييم أدائها. 

2.36 المنتجــات والخدمــات المنتجــة إليــرادات القطاعــات المتضمنــة فــي التقارير

تركــز المعلومــات التـــي قّدمــت إلــى صانــع القــرار التشــغيلي األساســي للمجموعــة، بغــرض توزيــع المــوارد وتقييــم أداء القطــاع، 
 بشــكٍل أكثــر تحديــدًا علــى نــوع نشــاطات أعمــال المجموعــة. ألغــراض تشــغيلية، تــم تصنيــف أنشــطة المجموعــة إلــى قطاعــي 

أعمال رئيسيين هما: 

)أ( األنشــطة البنكيــة التجاريــة التـــي تمثــل بشــكل رئيســي تقديــم القــروض والتســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى والودائــع والحســابات 
الجاريــة لعمــالء المجموعــة مــن شــركات وحكومة ومؤسســات وأفـــراد.

)ب( األنشطة البنكية االستثمارية والتـي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمارية للمجموعية
  يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016: 



   

يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 دسمبر 2016 

األنشطة   
البنكية 
التجارية
ألف درهم

األنشطة 
البنكية 
االستثمارية
ألف درهم

غيـر مخصصة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

إيرادات تشغيلية
521,982-487,94834,034- صافي إيرادات الفوائد

173,979--173,979- صافي إيرادات الرسوم والعموالت
21,046--21,046- أرباح عمالت أجنبية
9,545-9,545-- خسائر استثمارات

)66()66(- )خسارة( إعادة تقييم إستثمارات عقارية
31,19931,199--- إيرادات أخرى

682,97343,51331,199757,685مجموع اإليرادات تشغيلية

بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى
 - صافي خسارة إنخفاض قيمة

 الموجودات المالية  
)62,337(--)62,337(

)25,386()25,386(--- إستهالك ممتلكات ومعدات
)250,856()37,629()213,227(- مصاريف عموميـة وإدارية

)5,910(-)5,910(- إطفاء موجودات غيـر ملموسة
)11,040()11,040(--- مصاريف ضرائب الدخل-خارجية

402,156)5,227(401,4995,883الربح للسنة بعد الضرائب

22,592,3693,237,6841,266,91627,096,969الموجودات القطاعية

20,391,9941,826,638278,60922,497,241المطلوبات القطاعية



   

المجموع غيـر مخصصة

األنشطة 
البنكية 
االستثمارية

األنشطة 
البنكية التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

إيرادات تشغيلية

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 - - إيرادات استثمارات
4.143 - 4.143 - - ربح إعادة تقييم استثمارات عقارية
87,736 87,736 - - - إيرادات أخرى

833.086 87.736 25.809 719.541 مجموع اإليرادات تشغيلية
بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى

)297.006( - - )297.006( - صافي خسارة إنخفاض قيمة الموجودات 
المالية  

)35.064( )35.064( - - - إستهالك 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 45,674 (12,503) 217,130 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

تمثــل اإليــرادات الــواردة أعــاله اإليــرادات الناتجــة مــن العمــالء الخارجييــن. لــم تتــم أيــة عمليــات بيــع بيــن القطاعــات 
ــات  ــن القطاع ــات بي ــص النفق ــوال وتخصي ــة األم ــات، تكلف ــن القطاع ــالت بي ــيء(. إن المعام ــنة )2015: ال ش ــذه الس ــالل ه خ
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.

ألغــراض مراقبــة أداء القطاعــات وتخصيــص الموارد بيــن قطاعات: 

والشــهرة  والمعــدات  الممتلــكات  باســتثناء  التقاريــر  فــي  المتضمنــة  للقطاعــات  الموجــودات  جميــع  •  ُتخصــص 
و األخــرى  الموجــودات  فــي  المدرجــة  المبالــغ  وبعــض  األخــرى  الملموســة  غيـــر  والموجــودات 

  
•  ُتخصــص جميــع المطلوبــات للقطاعــات المتضمنــة فــي التقاريــر باســتثناء بعــض المبالــغ المدرجــة فــي المطلوبــات 

األخــرى.

3.36 المعلومــات الجغرافيــة

تمــارس المجموعــة أعمالهــا ضمــن قطاعيــن جغرافييــن رئيســيين اإلمــارات العربيــة المتحــدة )بلد المنشــأ( ولبنان 
)يشــار إليها ''البلــد األجنبي''(.

القطــاع  حســب  المتداولــة  غيـــر  الموجــودات  عــن  والمعلومــات  الخارجييــن  العمــالء  مــن  المجموعــة  إيــرادات  إن 
أدنــاه: موضحــة  الجغرافــي 

 بلد المنشأ
 ألف درهم

البلد األجنبي
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2016
631,524126,161757,685إيرادات تشغيلية 

1,609,434291,0181,900,452موجودات غيـر متداولة
2015

732,320100,766833,086إيرادات تشغيلية 

1,566,425291,9051,858,330موجودات غيـر متداولة

يمثــل الجــدول التالــي المعلومــات المتعلقــة بالقطاعــات التشغيـــلية للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015:



   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                
بالقيمــة العادلة 
من خالل األرباح 
والخسائر
ألف درهـم

 
بالقيمــة 
 العادلــة من

 خــالل الدخل 
الشــامل اآلخر 
درهـم ألف 

التكلفــة 
ة  لمطفأ ا
درهـم ألف 

المجمــوع
ألف درهـم

الموجودات المالية:
4,308,8874,308,887--النقد وأرصدة لــدى بنوك مركزية

691,673691,673--ودائع وأرصدة مســتحقة من البنوك 
639,476639,476--إتفاقيات إعادة الشــراء
17,074,99717,074,997--قروض وسلف، صافي

1,100,834-77,5101,023,324موجــودات مالية أخــرى بالقيمة العادلة
747,237747,237--موجــودات مالية أخــرى بالتكلفة المطفأة

900,877902,559-1,682موجودات أخرى 

79,1921,023,32424,363,14725,465,663المجموع 

المطلوبات المالية:
العمالء 19,736,91719,736,917--ودائع 

97,78997,789--ودائع وأرصدة مســتحقة لبنوك
أخرى 750,525756,978-6,453مطلوبات 

1,826,638--1,826,638سندات دين مصدرة

20,585,23122,418,322-1,833,091المجموع 

4 معلومــات حــول العمالء الرئيســيين  .36

ــن  ــر م ــالن أكث ــل عمي ــن )2015 مث ــالء الخارجيي ــن العم ــة م ــرادات المجموع ــن إي 10% م ــن  ــر م ــنة 2016 أكث ــي س ــل ف ــل عمي مث
ــن(. ــالء الخارجيي ــن العم ــة م ــرادات المجموع ــن إي 10% م

37- تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة

)أ( يوضــح الجــدول التالــي تصنيــف المجموعــة لــكل صنــف مــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة والقيمــة الدفتريــة 
ــمبر 2016:  31 ديس ــي  ــا ف ــا كم ــكل منهم ل

ــة  ــة الدفتري ــة والقيم ــات المالي ــودات والمطلوب ــن الموج ــف م ــكل صن ــة ل ــف المجموع ــي تصني ــدول التال ــح الج )ب( يوض
ــمبر 2015: 31 ديس ــي  ــا ف ــا كم ــكل منهم ل

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 بالقيمة                  
 العادلة من خالل 
األرباح  والخسائر
ألف درهـم

 
 بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 
اآلخر 
ألف درهـم

التكلفة  المطفأة 
ألف درهـم

المجمــوع
ألف درهـم

الموجــودات المالية:

6,436,1956,436,195--النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
1,072,4151,072,415--ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

15,036,62115,036,621--قروض وسلف، صافي
1,214,878-90,1041,124,774موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

527,330527,330--موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
1,709,8341,711,779-1,945موجودات أخرى 

92,0491,124,77424,782,39525,999,218المجموع 

المطلوبات المالية:
19,491,81519,491,815--ودائع العمالء

45,47945,479--ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1,627,1231,627,946-823مطلوبات أخرى

1,737,498--1,737,498قرض مشترك

21,164,41722,902,738-1,738,321المجموع 



   

38- إدارة المخاطــر

لــدى المجموعــة لجــان للمــدراء الرئيســيين تختــص بمراقبــة إدارة المخاطــر. تقــوم اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر 
إلدارة  واألنظمــة  العمليــات  السياســات،  بتعريــف  اإلدارة،  مجلــس  تفويــض  علــى  الحاصلتيــن  اإلدارة،  لمجلــس  التابعــة 
الفائــدة، مخاطــر العمــالت  ومراقبــة مخاطــر اإلئتمــان. كمــا تقــوم بوضــع سياســات، أنظمــة وحــدود لمخاطــر ســعر 
ــن  ــد م ــوم بالتأك ــذي يق ــان ال ــر اإلئتم ــم إلدارة مخاط ــا قس ــة لديه ــى أن المجموع ــة إل ــيولة، إضاف ــر الس ــة ومخاط األجنبي
الداخلــي  التدقيــق  المخاطــر بشــكل مســتقل. يعمــل قســم  بــإدارة  الخاصــة  االلتـــزام بجميــع السياســات والعمليــات 
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 مخاطــر اإلئتمان
 

ــرف  ــد الط ــن تكب ــفر ع ــا يس ــه مم ــة بالتزامات ــود األدوات المالي ــراف لعق ــد األط ــاء أح ــدم وف ــي ع ــان ف ــر اإلئتم ــل مخاط تتمث
ــد  ــة والح ــر االئتماني ــة المخاط ــالل متابع ــن خ ــان م ــر االئتم ــي مخاط ــم ف ــة التحك ــاول المجموع ــة. تح ــائر مالي ــر لخس اآلخ
مــن التركيــز علــى التعامــل مــع أطــراف محــددة، والتقييــم المســتمر للقــدرة اإلئتمانيــة المتعلقــة باالطــراف التـــي تتعامــل 
ــن  ــرة ع ــطة المتاج ــة بأنش ــر المتعلق ــة المخاط ــر المجموع ــان، تدي ــدود اإلئتم ــة ح ــى مراقب ــة إل ــة. وإضاف ــا المجموع معه
طريــق إبــرام اتفاقيــات تســوية وترتيبــات الضمــان مــع األطــراف األخــرى حســبما تقتضيــه الظــروف لوضــع حــد لفتــرة 
أخــرى  أطــراف  إلــى  تحويلهــا  أو  معامــالت  إلغــاء  إلــى  الحــاالت  بعــض  فــي  المجموعــة  تلجــأ  قــد  للمخاطــر.  التعــرض 

لتخفيــض مخاطــر االئتمــان.

ــطة  ــي أنش ــابهة أو ف ــة متش ــطة تجاري ــي أنش ــراف ف ــن األط ــة م ــل مجموع ــا تتعام ــان عندم ــر االئتم ــزات مخاط ــج ترك تنت
ضمــن منطقــة جغرافيــة 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 
ــة  ــن أو منطق ــال معي ــاع أعم ــى قط ــرأ عل ــد تط ــي ق ــورات التـ ــاه التط ــة تج ــية أداء المجموع ــى حساس ــان إل ــزات االئتم ترك

جغرافيــة معينــة.

ــة  ــم الموافق ــا، وتت ــق عليه ــان والتصدي ــة باإلئتم ــات المتعلق ــى السياس ــة عل ــة مراجع ــة بالمجموع ــة التنفيذي ــري اللجن تج
علــى جميــع حــدود اإلئتمــان بموجــب السياســة اإلئتمانيــة لــدى المجموعــة المبينــة فــي دليــل سياســات اإلئتمــان. إن 
بأنــواع رهونــات مقبولــة، قــدر  القــروض، عــالوة علــى ذلــك، مضمونــة  أن  والتســويق منفصلــة، كمــا  اإلئتمــان  أقســام 
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 
ــاًء علــى المقاييــس المبينــة فــي دليــل سياســات اإلئتمــان. إدارة االئتمــان ويتــم تصنيــف مخاطــر التســهيالت بن

ــا  ــة عليه ــم الموافق ــة يت ــة والخزين ــواق المالي ــة لألس ــات المالي ــات المؤسس ــدود تعرض ــة وح ــات الخارجي ــدود التعرض إن ح
بموجــب البينــات المعــدة مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة بالمجمـــوعة ويتــم مراقبتهــا مــن قبــل المــدراء الرئيســيين بشــكل يومــي. 

ــات  ــدود للقطاع ــع ح ــوم بوض ــا  تق ــة، كم ــة للمجموع ــة اإلئتماني ــع السياس ــن وض ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــة التنفيذي إن اللجن
ــا. ــن جودته ــق م ــظ للتحق ــة للمحاف ــة دوري ــري مراجع ــات وتج ــتثناءات للسياس ــى اإلس ــق عل ــة وتواف الصناعي

تعهــد تقديــم القروض التجارية / المؤسســات 
ــدات  ــر التعه ــة ولمعايي ــة اإلئتماني ــات المجموع ــع لسياس ــات تخض ــاري والمؤسس ــراض التج ــان لإلق ــات اإلئتم ــع طلب إن جمي
ــركات  ــراض ش ــة بإق ــوم المجموع ــر. ال تق ــن آلخ ــن حي ــة م ــة المطبق ــات القانوني ــدت( والمتطلب ــات )إن وج ــدود القطاع وح
معرفــة  وجــود  مطلــوب  يكــون  وعندمــا  خطــرة  صفــات  ذات  أنهــا  المجموعةعلــى  تعتبرهــا  قطاعــات  فــي  تعمــل 
ــة. ــهم المالي ــى مالءتـ ــاًء عل ــالء بن ــع العم ــان لجمي ــدود إئتم ــة ح ــع المجموع ــك، تض ــى ذل ــة إل ــاع. باإلضاف ــة للقط متخصص

تفويــض  بموجــب  المســبقة  للموافقــة  وفقــًا  تكــون  المجموعــة  مــن  الممنوحــة  اإلئتمانيــة  التســهيالت  جميــع  إن 
للمجموعــة  العــام  والمديــر  التنفيــذي  والعضــو   ، التنفيذيــة  للجنــة  النهائيــة  المســؤولية  وتحــت  المعتمــد  الصالحيــات 
وتحــت مراقبــة مجلــس اإلدارة. يجــب أن يكــون هنــاك إمضائيــن للموافقــة علــى أي طلــب إئتمانــي إلقــراض تجــاري أو 

. ت سســا للمؤ

إجــراءات مراجعة اإلئتمــان وتصنيف القروض
يقــوم قســم مخاطــر اإلئتمــان للمجموعــة بإخضــاع موجــودات المجموعــة الخطــرة إلــى تقييــم جــودة مســتقل بصــورة 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والسياســات  منتظمــة وذلــك كمــا هــو مطلــوب بموجــب توجيهــات المصــرف المركــزي لدول
الداخليــة بالمجموعــة وذلــك للمســاعدة فــي اإلكتشــاف المبكــر لإلســتحقاقات ومشــاكل األداء المحتملــة. يقــوم قســم 
ــج  ــكل منت ــظ ل ــر المحاف ــه لمخاط ــي تقييم ــن ويعط ــن التجاريي ــع الزبائ ــر لجمي ــف المخاط ــق تصني ــان بتدقي ــر اإلئتم مخاط

ــة. ــات المجموع ــل قطاع ــراءات لتكام ــات واإلج ــدة والتوجيه ــة المعتم ــات اإلئتماني ــع السياس ــاع جمي ــب إتب ــاع ويراق وقط

 )I تصنــف جميــع تســهيالت اإلقتــراض التجاريــة/ المؤسســات للمجموعــة بتصنيــف واحــد مــن تســعة تصنيفــات  )A إلــى 
بحيــث يكــون تصنيــف A ممتــاز وتصنيف I خســارة بــدون قابلية لإلســترداد وتخصيص  لكامــل المبلغ .

الموحــد. إن مخصصــات  أوالخســارة  الدخــل  بيــان  تــدرج فــي  الفوائــد وال  يتــم تعليــق  اإلئتمــان  عندمــا تنخفــض قيمــة 
األصــول.  مخاطــر  وتصنيــف  القائــم  الرصيــد  تحصيــل  إمكانيــة  علــى  بنــاًء  تكوينهــا  يتــم  القيمــة  انخفــاض 

خســائر  أيــة  بموجبــه  المجموعــة  تقّيــم  والــذي   39 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  بمتطلبــات  المجموعــة  تلتـــزم 
المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  صافــي  بإحتســاب  وذلــك  القــروض  لمحفظــة  انخفــاض 
ولــكل قــرض. كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تأخــذ المجـــموعة الرصيــد 
ــزي.  ــك المرك ــات البن ــم 39 ومتطلب IAS رق ــي  ــبي الدول ــار المحاس ــق المعي ــن تطبي ــة ع ــائر الناتج ــات الخس ــى لمخصص األعل



   

 قروض وسلف للعمالء            
2016
 ألف درهم

2015
 ألف درهم

القيمة الدفترية
قروض فردية منخفضة القيمة

1,062,5291,451,668تصنيف )G إلى I( - المبلغ اإلجمالي

 قروض لم تتجاوز فترة إستحقاقها وليست
منخفضة القيمة

A 1,755,17593,434تصنيف

B 10,502,1738,934,128تصنيف

C 2,093,1752,900,980تصنيف

D 1,509,6022,148,505تصنيف

E 1,111,043654,853تصنيف

F 333,260122,144تصنيف

18,366,957 16,305,712
613,195526,194تجاوزت موعد إستحقاقها وغيـر منخفضة القيمة

18,980,15216,831,906مجموع القيمة الدفترية

مخصص إنخفاض القيمة (يتضمن 
الفوائد المعلقة)

(1,905,155))1,795,285(

17,074,99715,036,621صافي القيمة الدفترية

تقــوم المجموعــة بــإدارة جــودة ائتمان الموجــودات الماليــة باســتخدام التصنيفــات االئتمانيــة الداخلية. 
يوضــح الجــدول أدنــاه جــودة االئتمان حســب فئة الموجــودات لبعض البنــود الرئيســية في بيــان المركز المالي اســتنادًا إلى 

نظــام التصنيــف االئتمانــي لــدى المجموعة.

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة  
دون المستوىمستوىمستوى عالي

القياسي
متأخرة 
السداد
أو تعرضت
النخفاض 
فردي
في القيمة

اإلجمالي 
اإلجمالي

2016
ألف درهم

2016
ألف درهم

2016
ألف درهم

2016
ألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي

4,258,722---4,258,722

691,673--686,6854,988المستحق من بنوك
639,476---639,476إتفاقيات إعادة الشراء

747,237---747,237االستثمارات
1,755,17514,104,9501,444,3031,675,72418,980,152القروض والسلفيات )إجمالي(

200,0001,750,008-1,550,008-الموجودات 
الموجودات األخرى

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة  
دون المستوىمستوىمستوى عالي

القياسي
متأخرة 
السداد
أو تعرضت
النخفاض 
فردي
في القيمة

اإلجمالي

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي

6,367,825---6,367,825

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



   

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

13.166.537 15.997.329 القروض العاملة 
2.213.701 1.920.294 قروض اخرى مراقبة بصورة إستثنائية 
1.451.668 1.062.529 القروض غيـر العاملة 

16.831.906 18.980.152
)1.524.442( (1.583.551) يطرح: مخصص انخفاض القيمة
)270.843( (321.604) يطرح: فوائد معلقة

15.036.621 17.074.997

ويبيــن الجــدول التالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان لبنود قائمــة المركــز المالي، بما في ذلــك االلتزامات
الطارئــة وااللتزامــات. يظهــر أ قصــى قــدر مــن التعرض، قبــل تأثيــر التخفيف عن طريق اســتخدام التحســينات الرئيســية 

واتفاقيــات الضمان.

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

إيضاح

6.367.825 4.258.722 6 أرصدة لدى البنوك المركزية
1.072.415 691.673 7 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
- 639.476 8 إتفاقيات إعادة الشراء
15.036.621 16.957.726 9 قروض وسلفيات، صافي
595.934 747.237 10 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

1.741.364 927.584
موجودات أخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما والموجودات 

المستحوذ عليها مقابل سداد ديون(

24.814.859 24.339.689 المجموع

1.307.698 1.223.786 25 اعتمادات مستندية
2.954.376 2.458.652 25 ضمانات
1.552.812 1.383.783 25 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية

5.814.886 5.066.221 المجموع
30.629.745 29.405.910 مجموع التعرض لمخاطر تاإئتمان

ــان،  ــر االئتم ــي لمخاط ــرض الحال ــل التع ــواردة أع اه ُتمث ــغ ال ــإن المبال ــة، ف ــة العادل ــة بالقيم ــد األدوات المالي ــم قي ــا ت حيثم
ــم. ــي القي ــرات ف ــة للتغي ــتقبل كنتيج ــي المس ــأ ف ــد ينش ــرض ق ــى تع ــس أقص ولي

 تحليــل أعمــار القــروض متأخــرة الســداد ولــم تتعــرض النخفــاض القيمــة حســب الموجــودات الماليــة داخــل بيــان
 المركــز المالي.

المجموعأكثــر من 90 يوممــن 31 الى 89 يومأقــل من 30 يوم

2016
ألف درهم

2016
ألف درهم

2016
ألف درهم

2016
ألف درهم

232,034151,259229,902613,195القروض والسلفيات

المجموعأكثــر من 90 يوممــن 31 الى 89 يومأقــل من 30 يوم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

2015
ألف درهم

356.14346.236123.815526.194القروض والسلفيات

ضمانــات محتفــظ بهــا مقابل قروض وســلفيات

31 ديســمبر 2016 مقابــل قــروض وســلفيات متأخــرة  إن القيمــة العادلــة للضمانــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي 
112% )2015: 127%( مــن الرصيــد القائــم. الســداد ولــم تتعــرض النخفــاض القيمــة تغطــي 

ــاوض  ــادة التف ــت إع ــي تم ــي، والت ــز المال ــان المرك ــل بي ــة داخ ــودات المالي ــة الموج ــب فئ ــة حس ــة الدفتري القيم
ــا ــة به ــروط الخاص ــأن الش بش

تصنيف مخاطر القروض والسلفيات



   

القروض والســلفيات

2016
درهم ألف 
1.519.626

2015
درهم ألف 
1.109.691

    
القــروض المنخفضــة القيمة

إن القــروض المنخفضــة القيمــة هــي قــروض تحــدد المجموعــة إحتمــال عــدم تحصيــل المبلــغ األساســي والفائــدة 
ھ بموجــب  ھ إلــى  المســتحقة بموجــب شــروط إتفاقيــات التعاقــد وتصنــف هــذه القــروض ضمــن تصنيــف الفئــات مــن 

نظــام تصنيــف المخاطــر اإلئتمــان الداخليــة للمـــجموعة. 

مخصــص إنخفــاض القيمة

ــظ  ــى محاف ــة عل ــائر المحتمل ــره للخس ــل تقدي ــذي يمث ــة وال ــي القيم ــاض ف ــائر اإلنخف ــص لخس ــة مخص ــون المجموع تك
جوهريــة  بمخاطــر  متعلقــة  محــددة  خســارة  تمثــل  المخصــص  لهــذا  الرئيســية  البنــود  إن  لديهــا.  والســلف  القــروض 
ــي  ــدة والتـ ــائر المتكب ــة الخس ــة لمقابل ــودات متجانس ــات موج ــذه لمجموع ــم أخ ــة ت ــارة جماعي ــص خس ــة، ومخص فردي

ــًا. ــة فردي ــي القيم ــاض ف ــر إنخف ــع لتقدي ــروض تخض ــا لق ــرف عليه ــم التع ــم يت ل

سياسة شــطب القروض

عندمــا  القيمــة(  فــي  اإلنخفــاض  بخســائر  متعلقــة  مخصصــات  )وأي  الماليــة  األوراق  أو  القــرض  المجموعــة  تشــطب 
تحــدد المجموعــة ان القــروض/األوراق الماليــة غيـــر قابلــة للتحصيــل. إن هــذا التحديــد يتــم بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار 
ــن  ــدم تمك ــن ع ــث يتبي ــدر حي ــرض/ المص ــي للمقت ــف المال ــي الموق ــة ف ــرات جوهري ــور تغيي ــل ظه ــات مث ــض المعلوم بع
ــرض. ــل التع ــديد كام ــة لتسـ ــر كافي ــات غيـ ــن الرهون ــالت م ــون المتحص ــزام، أو أن تك ــديد االلت ــن تس ــرض/المصدر م المقتـ

تحتفــظ المجموعــة بضمانــات مقابــل القــروض والســلف وذلك بشــكل رهونــات الممتلكات والســيارات واآلالت، والهوا
بنــوك  الغالــب مــن  المربوطــة، والضمانــات وغيـــرها. توافــق المجموعــة علــى ضمانــات فــي  الودائــع  النقديــة،   مــش 
محليــة لديهــم ســمعة جيــدة أو بنــوك عالميــة، شــركات كبيــرة محليــة وشــركات عالميــة، وأفــراد لديهــم صافــي قيــم 
12.2 مليــار درهــم(. تتضمــن  13.4 مليــار درهــم )2015:  القيمــة العادلــة للضمانــات بمبلــغ  ائتمانيــة عاليــة. قــّدرت اإلدارة 

القيمــة العادلــة للضمانــات ودائــع نقديــة غيــر مرهونــة يتمتــع البنــك بحــق تخفيضهــا مــن التســهيالت الممنوحــة.

لــم يكــن هناك أيــة رهونــات متعلقة مقابل اإلســتثمارات فــي األوراق المالية.

لتركز ا

نفــس  فــي  أنشــطة  أو  مماثلــة  تجاريــة  أنشــطة  المقابلــة  األطــراف  مــن  عــدد  يــزاول  عندمــا  التركــز  مخاطــر  تنشــأ 
ــم  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــم عل ــل قدرته ــذي يجع ــر ال ــة، األم ــة مماثل ــمات اقتصادي ــا س ــون له ــة او يك ــة الجعرافي المنطق
الظــروف األخــرى. تقــوم المجموعــة بقيــاس  أو  أو السياســية  بالتغيــرات اإلقتصاديــة  تتأثــر بصــورة مماثلــة  التعاقديــة 
تعرضهــا للمخاطــر االئتمانيــة اســتنادا الــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة ناقصــا المبالــغ التــي تمــت 

القيمــة، إن وجــدت. المعلقــة وخســائر انخفــاض  مقاصتهــا واألربــاح 

يتــم بيــان تركــز مخاطلــر االئتمــان حســب قطــاع العمــل فيمــا يتعلــق بذمــم التمويــل المدينــة فــي اإليضاحيــن 9ه و 9و. 
ــان تركــز مخاطــر االئتمــان حســب التوزيــع الجغرافــي للقــروض والســلفيات واالســتثمارات الماليــة فــي اإليضاحيــن  يتــم ب

9ب و10ب.

إدارة مخاطر الســيولة

مخاطــر الســيولة هــي تلــك المخاطــر التـــي تكمن في عــدم مقــدرة المجموعة علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا التمويلية.

اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطر
وباإلضافــة إلــى عملياتهــا المتعلقــة باإلئتمــان، تتمتــع اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر بصالحيــات واســعة منحهــا 
ــة  ــري اللجن ــل. وتج ــتراتيجية التموي ــة وإس ــات المجموع ــودات ومطلوب ــة موج ــل إدارة هيكل ــن أج ــس اإلدارة م ــا مجل إياه
معــدالت  وتعرضــات  والمطلوبــات  الموجــودات  وهيكلــة  الســيولة  لمعــدالت  مراجعــة  المخاطــر  ولجنــة  التنفيذيــة 
الســوقية  واألوضــاع  الفجــوات  وتمويــل  والقانونيــة  الداخليــة  المعــدالت  ومتطلبــات  األجنبيــة  والعمــالت  الفوائــد 
ــيولة  ــر الس ــات إدارة مخاط ــر توجيه ــة المخاط ــة ولجن ــة التنفيذي ــع اللجن ــة. وتض ــة والمالي ــة اإلقتصادي ــة والداخلي العالمي

ــا. ــي تجريه ــة التـ ــر المراجع ــى إث ــك عل ــة وذل ــال المجموع ألعم

لقيــاس  الفائــدة  معــدالت  لمحــاكاة  نمــوذج  مســتخدمة  يومــي  بشــكل  الســيولة  للمجموعــة  العليــا  اإلدارة  تراقــب 
الفوائــد. معــدالت  تغيـــرات  وســيناريوهات  الفوائــد  معــدالت  حساســية  ومراقبــة 

التنفيــذي  المديــر  إلــى  باإلضافــة  اإلدارة  مجلــس  مــن  أعضــاء  وثالثــة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  التنفيذيــة  اللجنــة  تضــم 
النصــاب  ويتطلــب  المتطلبــات.  حســب  وذلــك  يــوم   45 كل  أكثــر  أو  مــرة  التنفيذيــة  اللجنــة  وتجتمــع  العــام.  والمديــر 

باإلجمــاع. قراراتهــا  تصــدر  أن  علــى  اللجنــة  إجتماعــات  األعضــاء  جميــع  حضــور  القانــوي 

ــولة لديهــا بموجــب متطلبــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  والتوجيهــات  تديــر المجموعــة السيـ
علــى  النقــد  معــدل  متطلبــات  المتحــدة   العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  حــدد  للمجموعــة.  الداخليــة 
ــا  ــات. كم ــرة اإليداع ــب فت ــك حس ــب وذل ــت الطل ــع تح ــل و 14% للودائ ــع ألج 1% للودائ ــن  ــراوح بي ــى أن يت ــع عل ــي الودائ إجمال
1:1 حيــث أن القــروض  ويفــرض المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  معــدل إســتخدام إلزامــي يبلــغ 
والســلف )تضــم إيداعــات بيــن البنــوك التـــي لديهــا تاريــخ إســتحقاق أكثــر مــن ثالثــة أشــهر( ال يجــب أن تزيــد عــن األمــوال 



ــة،  ــرة للمجموع ــوال الح ــي األم ــا تعن ــى أنه ــدة  عل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــل المص ــن قب ــة م ــوال الثابت ــرف األم ــة. وتع الثابت
ــد  ــيولة لق ــر الس ــل مخاط ــة مقاب ــة. وللحماي ــالء الثابت ــع العم ــهر وودائ ــتة أش ــن س ــد ع ــتحقاق تزي ــرة إس ــا فت ــي لديه ــوك والتـ ــن البن ــات بي اإليداع
نوعــت المجموعــة مصــادر أموالهــا وتقــوم بــإدارة موجوداتهــا آخــذة بعيــن اإلعتبــار الســيولة، ومحاولــة الحفــاظ علــى أفضــل النســب بيــن 
ــة  ــيولة، ومراجع ــدالت الس ــة مع ــداد ومراقب ــر بإع ــة المخاط ــييل.تقوم لجن ــيولة تس ــا س ــي له ــة التـ ــتثمارات المدرج ــد واإلس ــادالت النق ــد ومع النق
ــر  ــؤولية إدارة مخاط ــت مس ــتحقاقها. أوكل ــت إس ــا وق ــة اللتزاماته ــتيفاء المجموع ــن اس ــد م ــيولة للتأك ــة إلدارة الس ــات المجموع ــر سياس وتطوي
الســيولة وفقــًا للمعاييــر التـــي وضعتهــا لجنــة المخاطــر إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات )ALCO( والتـــي تتألــف مــن نائــب مديــر عــام وكبــار 

المســؤولين التنفيذييــن فــي قســم الخزينــة والتمويــل واالئتمــان واإلســتثمار.

عنــد  إلتزاماتهــا  لمقابلــة  دائــم  بشــكل  كافيــة  ســيولة  وجــود  مــن  التأكــد  علــى  الســيولة  إلدارة  المجموعــة  تتبعــه  الــذي  المنهــج  ينطــوي 
المجموعــة. لســمعة  محتملــة  أضــرار  أو  مقبولــة  غيـــر  خســائر  تكبــد  بــدون  وذلــك  واإلجهاديــة  العاديــة  األوضــاع  خــالل  وذلــك  إســتحقاقها 

ــات  ــل التدفق ــة وتفاصي ــات المالي ــودات والمطلوب ــيولة للموج ــات الس ــوص ملخص ــرى بخص ــل األخ ــدات العم ــال بوح ــة باإلتص ــم الخزين ــوم قس يق
ــل  ــرة األج ــيلة قصي ــودات مس ــة موج ــة بمحفظ ــم الخزين ــظ قس ــة. ويحتف ــتقبلية المتوقع ــال المس ــن األعم ــتنتج م 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 
كٍل مــن أوضــاع الســوق العاديــة واألوضــاع اإلجهاديــة. إن جميــع سياســات وإجــراءات الســيولة تخضــع لمراجعــة وموافقــة لجنــة المخاطــر. 
تقــوم اإلدارة العليــا بمراجعــة جــدول الوضــع اليومــي الــذي يوضــح مراكــز الســيولة والعمــالت األجنبيــة للمجموعــة، ويتــم إعــداد تقريــر ملخــص 

ــر. ــة المخاط ــى لجن ــر إل ــذا التقري ــع ه ــع رف ــع، م ــح الوض ــا لتصحي ــن إتباعه ــي يتعي ــوات التـ ــتثناءات والخط ــة إس ــم أي يض

31 ديســمبر 2016 علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ التقريــر إلــى تاريــخ  فيمــا يلــي تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات كمــا فــي 
التعاقــدي: االســتحقاق 

خالل 3 أشهر
ألف درهم

أكثر من 3 أشهر 
إلى سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

بدون تاريخ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات

2,911,388342,6431,040,32614,5304,308,887نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
691,673---691,673ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

639,476---639,476إتفاقيات إعادة الشراء
7,789,1312,353,0766,927,2955,49517,074,997قروض وسلف، صافي

1,023,3241,100,834--77,510موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

48,662116,276575,0947,205747,237موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
281,337281,337---إستثمارات عقارية

228,324228,324---الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى
532,3065,4801,206,8525,3701,750,008موجودات أخرى 

274,196274,196---ممتلكات ومعدات

12,690,1462,817,4759,749,5671,839,78127,096,969مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

19,736,917-15,283,5564,182,282271,079ودائع العمالء

97,789---97,789ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك

835,897--790,20445,693مطلوبات أخرى

1,826,638-1,826,638--سندات دين مصدرة

4,599,7284,599,728---حقوق الملكية 

16,171,5494,227,9752,097,7174,599,72827,096,969مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-(2,759,947)7,651,850(1,410,500)(3,481,403)صافي فجوة السيولة

   



   

خالل 3 أشهر
ألف درهم

أكثر من 3 
أشهر إلى سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

بدون تاريخ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات 

6,436,195-5,170,23436,7301,229,231نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
1,072,415--839,742232,673ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

15,036,621-9,221,3521,568,8634,246,406قروض وسلف، صافي
1,124,7741,214,878-21,50068,604موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

27,51020,228471,8177,775527,330موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
270,441270,441---إستثمارات عقارية

234,234234,234---لشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى
1,486,0392,5211,025,3495,6892,519,598موجودات أخرى 

275,206275,206---ممتلكات ومعدات

16,766,3771,929,6196,972,8031,918,11927,586,918مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
19,491,815-14,895,0614,333,640263,114ودائع العمالء

45,479---45,479ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
1,689,682-1,596,74940,57152,362مطلوبات أخرى

1,737,498-1,737,498--سندات دين مصدرة
4,622,4444,622,444---حقوق الملكية 

16,537,2894,374,2112,052,9744,622,44427,586,918مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

229,088)2,444,592(4,919,829)2,704,325(-

ــخ  ــى تاري ــر إل ــخ التقري ــن تاري ــة م ــرة المتبقي ــاس الفت ــى أس ــمبر 2015 عل 31 ديس ــي  ــا ف ــات كم ــودات والمطلوب ــتحقاق الموج ــخ اس ــي تواري ــا يل فيم
التعاقــدي: االســتحقاق 



   

إدارة مخاطر الســوق

ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــم العادل ــي القي ــات ف ــا تقلب ــج عنه ــي ينت ــر التـ ــك المخاط ــي تل ــوق ه ــر الس مخاط
الماليــة نظــرًا للتغيـــرات فــي الســوق مثــل معــدالت الفوائــد وأســعار العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم.  لــألدوات 

تقــوم المجموعــة بتصنيــف التعــرض إلــى مخاطــر الســوق إمــا لمخاطــر تجاريــة أو مخاطــر غيـــر تجاريــة أو بنكيــة.

أ( مخاطــر الســوق - المحافــظ التجارية

المجموعــة  التجاريــة. تحتـــفظ  المحفظــة  المقبولــة إلدارة  المخاطــر  لدرجــة  التنفيــذي بوضــع حــدود  المجلــس  قــام 
المجموعــة  تحتفــظ  التجاريــة،  المحافــظ  فــي  الســوق  مخاطــر  إلدارة  جيــدة.  بصــورة  متنوعــة  إســتثمارية  بمحفظــة 
بدرجــة محــدودة مــن مخاطــر الســوق بنــاًء علــى السياســات المختــارة والتـــي تقــوم اإلدارة العليــا بمراقبتهــا بشــكل 
ــاب  ــة لحس ــالت التجاري ــدود للمعام ــع ح ــطة وض ــاص بواس ــة الخ ــاب المجموع ــة لحس ــالت التجاري ــدار المعام ــتمر. ُت مس

المجموعــة الخــاص مــع حــد إليقــاف الخســائر.

تتكــون المحفظــة التجاريــة للمـــجموعة بشــكل رئيســي مــن أدوات حقــوق الملكيــة فــي شــركات مدرجــة باألســواق 
ــر  ــى مخاط ــرة عل ــة مقتص ــة التجاري ــوق للمحفظ ــر الس ــإن مخاط ــذا ف ــدة. وله ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف المالي

ــهم.  ــعار األس أس

التجاريــة  المحافــظ  المدرجــة ضمــن  العادلــة لألســهم  القيمــة  انخفــاض  إن مخاطــر أســعار األســهم تمثــل مخاطــر 
الفرديــة.  للمجموعــة نتيجــة للتغيـــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم 

ــع  ــهم م ــرات األس ــي مؤش ــول ف ــر مقب ــة تغيـ ــوعة نتيج ــدى المجمـ ــة ل ــوق الملكي ــتثمارات حق ــية اس ــي حساس ــا يل فيم
ــة: ــرات ثابت ــي المتغيـ ــاء باق إبق

ب( مخاطــر الســوق - الحســابات غيـــر التجاريــة أو البنكية

تنشــأ مخاطــر الســوق للحســابات غيـــر التجاريــة او البنكيــة بشــكل رئيســي على إثر التغيـــرات في ســعر الفائدة، 
وتعرضــات أســعار العمالت األجنبية وتغيـــرات أســعار األســهم.

1( مخاطــر اســعار الفائدة
ــة.   ــم األدوات المالي ــى قي ــر عل ــد تؤث ــدة ق ــعر الفائ ــي س ــرات ف ــي أن التغيـ ــال ف ــن اإلحتم ــدة م ــعار الفائ ــر أس ــأ مخاط تنش

ــى  ــة إل ــات إضاف ــودات والمطلوب ــة الموج ــة قيم ــدم مطابق ــة ع ــدة نتيج ــعار الفائ ــر أس ــوعة لمخاط ــرض المجمـ تتع
الفـــجوات بها.

تحليــل  ويتــم  دوريــة  بصــورة  الفوائــد  معــدالت  حساســية  ومراقبــة  لقيــاس  المحــاكاه  نمــاذج  المجموعــة  تســتخدم 
ــدالت  ــي بمع ــة ه ــة المالي ــات المجموع ــودات ومطلوب ــم موج ــث أن معظ ــا. حي ــل اإلدارة العلي ــن قب ــج م ــة النتائ ومراجع
ــوط  ــى تح ــول عل ــم الحص ــن ويت ــكل متزام ــعيرها بش ــادة تس ــم إع ــالء يت ــات العم ــروض وإيداع ــإن الق ــي ف ــة، بالتال عائم
ــودات  ــعير موج ــادة تس ــم إع ــه يت ــك فإن ــى ذل ــة إل ــدة. إضاف ــعار الفائ ــدالت أس ــر مع ــل مخاط ــم تقلي ــي يت ــي وبالتال طبيع

ــدة. ــعار الفائ ــدالت أس ــر مع ــن مخاط ــد م ــم الح ــي يت ــنويًا وبالتال ــة س ــة المالي ــات المجموع ومطلوب

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

مؤشرات السوق
التغيـر في سعر 
السهم

التأثير على الدخل
ألف درهم

التغيـر في سعر 
السهم

التأثير على الدخل
ألف درهم

%%

1901+%1775+%أسواق أسهم عالمية
)901(1-%(775)1-%أسواق أسهم عالمية



   

إن حساسية أسعار الفائدة للمجموعة بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في  31 ديسمبر 2016 كانت كما يلي :

المتوسط 
المرجح للعائد 
الفعلي

خالل 3 أشهر
ألف درهم

أكثر من 3 
أشهر إلى سنة 
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

غيـر حساسة 
لسعر الفائدة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات
1,826,95334,111832,8011,615,0224,308,887%0,77نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وأرصدة مستحقة 
من البنوك

0.80%363,873--327,800691,673

639,476---639,476%0,73تفاقيات إعادة الشراء
16,802,23789,43710,822172,50117,074,997%5,90قروض وسلف، صافي
موجودات مالية أخرى

– أدوات حقوق الملكية
----1,100,8341,100,834

موجودات مالية أخرى 
– سندات دين

4,64%55,973289,633396,0745,557747,237

281,337281,337----إستثمارات عقارية
 لشهرة والموجودات غير الملموسة

األخرى
----228,324228,324

1,750,0081,750,008----موجودات أخرى 

274,196274,196----ممتلكات ومعدات

19,688,512413,1811,239,6975,755,57927,096,969مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
10,925,8404,218,80798,0334,494,23719,736,917%2,40ودائع العمالء

5,56997,789--92,220%1,96ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك
835,897835,897----مطلوبات أخرى

1,826,638-1,826,638--%3,73سندات دين مصدرة
4,599,7284,599,728----حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق 
الملكية

11,018,0604,218,8071,924,6719,935,43127,096,969

فجوة البنود المدرجة في بيان 
المركز المالي

8,670,452(3,805,626)(684,974)(4,179,852)-

 فجوة حساسية أسعار الفائدة
المتراكمة

8,670,4524,864,8264,179,852--



   

فيمــا يلــي حساســية أســعار الفائــدة للمجموعــة بنــاًء علــى أســاس ترتيبات إعادة تســعير الفائــدة أو تواريخ اإلســتحقاق أيهما أقــرب كما في 31 
:2015 ديسمبر 

المتوسط 
المرجح للعائد 
الفعلي

خالل 3 أش
ألف درهم

أكثر من 3 
أشهر إلى سنة 

ألف درهم 1

أكثر من سنة
ألف درهم

غيـر حساسة 
لسعر الفائدة
ألف درهم

المجموع

ألف درهم

الموجودات

795,8182,732,4886,436,195-2,907,889%0.98نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 إيداعات وأرصدة مستحقة من

البنوك
0.09%230,181--842,2341,072,415

14,823,009152,62618,32442,66215,036,621%6.22قروض وسلف، صافي

 موجودات مالية أخرى–أدوات
حقوق الملكية

----1,214,8781,214,878

موجودات مالية أخرى
سندات دين – 

6.08%36,76727,207457,1626,194527,330

270,441270,441----إستثمارات عقارية
الشهرة والموجودات غير 

الملموسة األخرى
----234,234234,234

2,519,5982,519,598----موجودات أخرى 
275,206275,206----ممتلكات ومعدات

17,997,846179,8331,271,3048,137,93527,586,918مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

11,869,1084,204,849270,5763,147,28219,491,815%2.20ودائع العمالء
29,95045,479--15,529%1.73ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك

1,689,6821,689,682----مطلوبات أخرى
1,737,498-1,737,498--%3.37قرض مشترك

4,622,4444,622,444----حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق 
الملكية 

11,884,6374,204,8492,008,0749,489,35827,586,918

فجوة البنود المدرجة في بيان 
المركز المالي

6,113,209)4,025,016()736,770()1,351,423(-

 فجوة حساسية أسعار الفائدة
  المتراكمة

6,113,2092,088,1931,351,423--



إن ســعر الفائــدة الفعــال )العائــد الفعلــي( لــالداة الماليــة النقديــة هــو المعــدل الــذي عندمــا يتــم إســتخدامه فــي 
هــو  المعــدل  إن  للفوائــد.  الخاضعــة  غيــر  البنــود  بــدون  لــألداة  المدرجــة  القيمــة  عنــه  ينتــج  الحاليــة،  القيمــة  حســاب 
ــألدوات ذات  ــة ل ــوق الحالي ــدل الس ــأة، ومع ــة المطف ــر بالتكلف ــي تظه ــت التـ ــدل الثاب ــألدوات ذات المع ــي ل ــدل تاريخ مع

معــدل الفائــدة العائــم أو األدوات التـــي تظهــر بالقيمــة العادلــة.

ــل  ــر محتم ــة تغيـ ــة نتيج ــة للمجموع ــوق الملكي ــد وحق ــارة الموح ــل أوالخس ــان الدخ ــية بي ــي حساس ــدول التال ــر الج يظه
التغيــر  تأثيــر  هــو  الدخــل  بيــان  حساســية  إن  ثابتــة.  المتغيـــرات  باقــي  إبقــاء  مــع  الفائــدة  معــدالت  فــي  ومنطقــي 
المفتــرض فــي معــدل الفائــدة علــى صافــي إيــرادات الفوائــد لســنة واحــدة بنــاًء علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
الغيـــر تجاريــة والمطلوبــات الماليــة ذات معــدالت الفائــدة المعومــة بمــا فــي ذلــك التأثيــر علــى أدوات التحــوط كمــا 
ــادة  ــة بإع ــوق الملكي ــية حق ــاب حساس ــم إحتس ــدة. يت ــدالت الفائ ــي مع ــل ف ــر المحتم ــة التغيـ ــمبر 2016  نتيج 31 ديس ــي  ف
ــة  ــوط المتعلق ــر أدوات التح ــك تأثي ــي ذل ــا ف ــة بم ــدة الثابت ــدالت الفائ ــع ذات مع ــة للبي ــة المتاح ــودات المالي ــم الموج تقيي
31 ديســمبر 2016 نتيجــة تغيـــر محتمــل فــي معــدالت الفائــدة. يتــم تحليــل حساســية حقــوق الملكيــة  بهــا كمــا فــي 
علــى أســاس مــدة اإلســتحقاق لألصــل أو عقــد المقايضــة. يتــم مراقبــة جميــع حســابات البنــك المتعرضــة وتحليلهــا 

لتركيــزات العمــالت ويتــم إظهــار الحساســيات المتعلقــة بهــا بــآالف الدراهــم.

2016
العملة

حساسية حقوق الملكيةحساسية إيرادات الفوائدالزيادة في األساس

2512,22212,222+درهم
(826)(826)25+دوالر أمريكي

(421)(421)25+أخرى

(12,222)(12,222)25-درهم
25826826-دوالر أمريكي

25421421-أخرى

2015
العملة

الزيادة في
 األساس

حساسية إيرادات 
الفوائد

حساسية حقوق الملكية

2510,87710,877+درهم
(5,369)(5,369)25+دوالر أمريكي

(257)(257)25+أخرى

(10,877)(10,877)25-درهم
255,3695,369-دوالر أمريكي

25257257-أخرى

2( مخاطــر العملة
 

األجنبيــة.  العمــالت  معــدالت  فــي  تغيـــر  نتيجــة  الماليــة  األدوات  قيــم  تغيـــر  مخاطــر  فــي  العملــة  مخاطــر  تتمثــل 
يتــم  يتــم مراقبتهــا بشــكل يومــي، كمــا  لــكل عملــة والتـــي  التركيــزات  إن مجلــس اإلدارة يضــع حــدود لمســتويات 

الحــدود.  ضمــن  األجنبيــة  العمــالت  فــي  المجموعــة  تركيــزات  إبقــاء  مــن  للتأكــد  تحــوط  أدوات  إســتخدام 
مخاطــر  لتقليــل  وذلــك  بهــا  التعامــل  يتــم  التـــي  العمــالت  بنفــس  رئيســية  بصــورة  المجموعــة  موجــودات  تمــول 
ــة  ــا اإلعتيادي ــياق أعماله ــن س ــة ضم ــالت األجنبي ــر العم ــة لمخاط ــرض المجموع ــة. تتع ــالت األجنبي ــاه العم ــة تج المجموع
بتمويــل نشــاطات عمالئهــا. يقــوم المجلــس التنفيــذي بوضــع حــدود لمســتوى التعــرض لــكل عملــة وذلــك للمراكــز 
ــة  ــدى المجموع ــن ل ــم يك ــمبر 2016، ل 31 ديس ــي  ــا ف ــا. كم ــل اإلدارة العلي ــن قب ــا م ــم مراقبته ــي يت ــة والتـ ــة واليومي الليلي
المجلــس  قبــل  مــن  المعتمــدة  الحــدود  ضمــن  التعرضــات  جميــع  كانــت  كمــا  للعمــالت،  جوهــري  تعــرض  صافــي 

. ي لتنفيــذ ا
ــان  ــي، ف ــدوالر االمريك ــا بال ــة حالي ــرى مربوط ــي االخ ــاون الخليج ــس التع ــالت دول مجل ــي وعم ــم االمارات ــا ان الدره  وبم

ــة. ــة مهم ــر عمل ــل مخاط ــا تمث ــر انه ــي ال تعتب ــدوالر االمريك ــدة بال االرص

2016
ألف درهم
مايعادله
طويل (قصير)

2015
ألف درهم
مايعادله
طويل )قصير(

119167يورو 

   



العربيــة  اإلمــارات  درهــم  مقابــل  العمــالت  معــدل  فــي  محتمــل  تغيـــر  تأثيــر  يحتســب  أدنــاه  الموضــح  التحليــل  إن 
العادلــة  القيمــة  )نتيجــة  الموحــد  أوالخســارة  الدخــل  بيــان  علــى  الثابتــة  المتغيـــرات  باقــي  إبقــاء  مــع  المتحــدة 
القيمــة  تغيـــر  )نتيجــة  الملكيــة  حقــوق  وعلــى  للعملــة(  الحساســة  التجاريــة  غيــر  الماليــة  والمطلوبــات  للموجــودات 
العادلــة لعقــود مقايضــات العملــة وعقــود صــرف عمــالت أجنبيــة آجلــة مســتخدمة للتحــوط للتدفقــات النقديــة(. 
ــر  ــر التأثي ــا يظه ــة، بينم ــوق الملكي ــد أو حق ــارة الموحـ ــل أوالخس ــان الدخ ــي بي ــة ف ــادة محتمل ــي زي ــر اإليجاب ــر التأثي يظه

الملكيــة. حقــوق  أو  الموحـــد  أوالخســارة  الدخــل  بيــان  فــي  محتمــل  إنخفــاض  الســلبي 

(ألف درهم)
تعرض العمالت كما في

31 ديسمبر 2016
 التغيـر في صافي التغيـر في سعر العملة %

الدخل
 التغيـر في حقوق 

الملكية

6                     6%5+يورو
)6(                )6(%5-يورو

(ألف درهم)
تعرض العمالت كما في

31 ديسمبر 2015
 التغيـر في صافيالتغيـر في سعر العملة %

الدخل
التغيـر في حقوق

الملكية 

88%5+يورو
)8()8(%5-يورو

   

3( مخاطر أســعار األســهم

تمثــل مخاطــر أســعار األســهم اإلنخفاض فــي القيمــة العادلة لألســهم في محفظــة المجموعة االســتثمارية غيـــر 
التجاريــة نتيجــة تغيـــرات محتملــة مقبولــة فــي معدالت مؤشــرات األســهم وقيمة األســهم الفردية.

إن التأثيــر علــى اســتثمارات حقــوق الملكيــة المدرجــة للمجموعــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلة مــن خالل الدخل 
الشــامل اآلخــر نتيجــة تغيـــر محتمــل في مؤشــرات األســهم مع إبقاء باقــي التغيـــرات ثابتة هــي كما يلي:

المخاطــر التشــغيلية

تعــّرف المخاطــر التشــغيلية علــى أنهــا المخاطــر الناتجــة عن مشــاكل أنظمــة التشــغيل واألخطاء البشــرية أو الغش 
واإلحتيــال أو العوامــل الخارجيــة. وفــي حالة فشــل الضوابــط بالعمــل كما ينبغــي، فإن مخاطر التشــغيل قد تســبب 

تشــويه للســمعة وعواقــب قانونيــة وتنظيميــة وبالتالــي تــؤدي إلى خســارة ماليــة. ال تســتطيع المجموعــة التخلص من 
جميــع المخاطــر التشــغيلية، ولكــن بوجــود إطــار للضوابــط الرقابيــة ومن خــالل المراقبــة واإلســتجابة للمخاطــر المحتملة، 

فيكــون باســتطاعة المجموعــة تقليــل هــذه المخاطــر. تشــتمل الضوابــط الرقابية وجــود فصل فّعال فــي المهام، 
واالســتخدام وإجــراءات التســويات وتدريــب الموظفيــن وإجــراءات التقييــم، بما في ذلك إســتخدام التدقيــق الداخلي.

39- كفايــة وإدارة رأس المال

إدارة رأس المال
تهــدف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال، وهــو مفهوم أشــمل من »حقــوق الملكيــة« في بيــان المركز المالي المـــوحد، 

إلى مـــا يلي:

 •  االلتــزام بمتطلبــات رأس المــال وفــق التعليمــات والتوجيهــات الصــادرة عــن المصرف المركــزي لدولة اإلمارات 
ــة المتحدة؛ العربي

• المحافظــة علــى مقــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار فــي العمل وزيــادة العائدات للمســاهمين؛ و
• اإلحتفــاظ بقاعــدة رأس مــال قوية بهــدف مواصلة تطــور أعمالها.

                    31 ديسمبر 2015                31 ديسمبر 2016

 تغيـر سعر
  % السهم

التأثير على 
حقوق الملكية
ألف درهم

 تغيـر سعر
السهم
%

 التأثير على
 حقوق
الملكية
ألف درهم مؤشر السوق

 
1,018%1+1,103%1+أسواق أسهم عالمية

)1,018(%1-(1,103)%1-أسواق أسهم عالمية



   

ذلــك  فــي  مســتعينة  مســتمر،  بشــكل  لــه  النظامــي  المــال  رأس  واســتخدام  المــال  رأس  كفايــة  المجموعــة  تراقــب 
بالتقنيــات إســتنادًا إلــى المبــاديء التطويريــة التـــي وضعتهــا لجنــة بــازل والمصــرف المركــزي لدولــة االمــارات العربيــة 

الرقابــة كل ثالثــة أشـــهر. إلــى لجنــة  المطلوبــة  المعلومــات  المتحــدة. وترفــع 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  العاملــة  البنــوك  جميــع   ، المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  أبلــغ 
ــات  ــودة توجيه ــزي مس ــك المرك ــدر البن ــم. أص ــخ التعمي ــن تاري ــارًا م ــازل »2« إعتب ــدة لب ــة الموح ــق المقارب ــدة بتطبي المتح
للتقريــر  البنــوك  تمتثــل  أن  المتوقــع  مــن  والتـــي  والســوق  اإلئتمــان  مخاطــر  بخصــوص  الموحــدة  المقاربــة  لتطبيــق 
ــر  ــبة للمخاط ــا بالنس 2010 . أم ــارس  ــول م ــة بحل ــال الداخلي ــة رأس الم ــم كفاي ــة تقيي ــة 2 - عملي ــات القائم ــب متطلب بموج
مقاربــة  باســتخدام  للبنــوك  الخيــار  المتحــدة   العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف  أعطــى  فقــد  التشــغيلية، 
ــال  ــر ة رأس الم ــج المؤشـ ــتخدام »منه ــى اس ــة عل ــار المجموع ــع اختي ــد وق ــدة. وق ــة الموح ــية أو المقارب ــل األساس الدالئ

بموجــب بــازل »2«،12%، وهــي النســبة التـــي يجــب المحافظــة عليهــا علــى الــدوام.

إن النســب المحتســبة بمــا يتماشــى مــع بازل »2« هــي كما يلي:
 

          بازل 2
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

رأس المال الطبقة األولى “1”

2,100,0002,100,000رأس المال
1,050,0001,050,000إحتياطي قانوني 

610,000580,000احتياطيات طوارئ واحتياطيات عامة
606,035476,485أرباح مستبقاة

210,857203,527حصة األطراف غيـر المسيطرة في الشركات التابعة
)234,234((228,324)الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى

4,348,5684,175,778

رأس المال الطبقة الثانية "2"
235,383246,831مخصص إنخفاض القيمة المجمع للقروض والسلف 

10,27695,594التغيـر التراكمي في القيمة العادلة

245,659342,425

4,594,2274,518,203مجموع رأس المال النظامي

الموجودات المرجحة بالمخاطر:
18,830,61119,746,453مخاطر اإلئتمان
171,177131,933مخاطر السوق

1,484,1591,502,954مخاطر التشغيل

20,485,94721,381,340مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

%21.13%22.43نسبة كفاية رأس المال

40- القيمــة العادلــة  لــأدوات المالية

اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خالل األرباح والخســـائر

الخســائر  أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المحــددة  أو  المتاجــرة  بغــرض  بهــا  المحتفــظ  اإلســتثمارات  تمثــل 
أوراق ماليــة والتـــي تقــدم للمجموعــة فرصــة للحصــول علــى عائــدات مــن خــالل توزيعــات األربــاح  اإلســتثمارات فــي 
ــا  ــتند قيمه ــة تس ــة مدرج ــتثمارات أوراق ملكي ــك االس ــن تل ــال. تتضم ــة رأس الم ــاع قيم ــرة وارتف ــب المتاج ــاح ومكاس وأرب
31 ديســمبر 2016، كمــا تتضمــن ســندات غيـــر مدرجــة تســتمد قيمهــا  العادلــة علــى أســعار اإلغــالق المعلنــة كمــا فــي 
ــأن جميــع المدخــالت  ــة بشــكل عــام، علمــًا ب ــة مــن التقيييــم الداخلــي الــذي يتــم وفقــًا ألنظمــة التســعير المقبول العادل

التقييــم مســتوحاة مــن أســعار الســوق المالحظــة. المســتخدمة فــي 

إســتثمارات غيـــر مدرجــة محتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أوراق ماليــة غيـــر مدرجــة محتفــظ بهــا بمبلــغ 913 مليــون درهــم )2015: 1.023 
التســعير  نمــاذج  إلــى  بالرجــوع  العادلــة  القيــم  يتــم تحديــد  العادلــة.  بالقيمــة  يتــم قياســها  والتـــي  مليــون درهــم( 
المعتــرف بهــا مقارنــة مــع أدوات مشــابهة مدعومــة بنمــاذج خصــم التدفقــات النقديــة وفقــا لإلســتثمار والقطــاع. 

ويتضمــن نمــوذج التقييــم بعــض التحاليــل غيــر المدعومــة بأســعار وفوائــد مســتخدمة عــادة مــن قبــل الســوق.



   

ــة  ــالت هام ــة مدخ ــركات المماثل ــي الش ــهم ف ــعار األس ــة وأس ــب المقارن ــة نس ــتخدم قيم ــي تس ــتثمارات التـ ــل االس تمث
5% أعلــى/ أقــل فــي حيــن أن جميــع المتغيـــرات  فــي نمــوذج التقييــم. إذا كانــت أســعار أســهم الشــركات المماثلــة 

51 مليــون درهــم(. األخــرى ثابتــة فــإن القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة ســتزيد/ تقــل بواقــع 46 مليــون درهــم )2015: 

ــرات  ــن التغيـ ــزء م ــة كج ــا المدرج ــابقًا بقيمته ــا س ــرف به ــة والمعت ــة العادل ــم القيم ــي تقيي ــر ف ــر التغيـ ــراف بأث ــم االعتـ ت
ــاهمين. ــوق المس ــي حق ــة ف ــة العادل ــي القيم ــة ف المتراكم

القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة

ــة  ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــة المدرج ــم الدفتري ــرى اإلدارة أن القي ــاه، ت ــدول أدن ــي الج ــن ف ــو مبي ــا ه ــتثناء م باس
ــة. ــا العادل ــارب قيمه ــدة تق ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــواردة ف ال

20162015

القيمة العادلة
ألف درهـم

القيمة الدفترية 
ألف درهـم

القيمة العادلة 
ألف درهـم

 القيمة الدفترية
ألف درهـم

 
موجــودات مالية 

-  موجودات مالية أخرى بالتكلفة 
747,237749,067527,330527,752المطفأة 

ُتبنــى القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة األخــرى المقاســة بالتكلفة المطفأة على أســاس أســعار الســوق.

اإلعتــراف  بقيــاس القيمــة العادلــة في بيــان المركز المالــي الموحد

ــمة  ــة، مقس ــة العادل ــي بالقيم ــراف األول ــد االعتـ ــها بع ــم قياس ــي يت ــة التـ ــألدوات المالي ــاًل ل ــي تحلي ــدول التال ــدم الج يق
ــة. ــة العادل ــة القيم ــا مالحظ ــن فيه ــي يمك ــة التـ ــى الدرج ــتنادًا إل ــى 3 اس 1 إل ــن  ــتويات م ــى المس إل

ــواق األوراق  ــي أس ــة( ف ــر المعّدل ــة )غيـ ــعار المتداول ــن األس ــتمدة م ــك المس ــي تل ــة ه ــة العادل ــاس القيم 1 قي ــتوى  •  المس
الماليــة النشــطة للموجــودات أو المطلوبــات المطابقــة.

• المســتوى 2 قيــاس القيمــة العادلــة هــي تلــك المســتمدة مــن مدخــالت أخــرى غيــر األســعار المدرجــة ضمــن المســتوى 
)1( التـــي يمكــن مالحظتهــا فــي الموجــودات أو المطلوبــات، إمــا مباشــرًة )كمــا فــي األســعار( أو بشــكٍل غيـــر مباشــر )أي 

المســتمدة مــن األســعار، بمــا فيهــا األســعار المدرجـــة فــي أســـواق غيـــر نظاميـــة(.
ــودات  ــالت للموج ــمل مدخ ــي تش ــم التـ ــات التقيي ــن تقني ــتمدة م ــك المس ــي تل ــة ه ــة العادل ــاس القيم ــتوى 3 قي • المس

ــة(. ــر ملحوظ ــات غيـ ــوق )بيان ــات الس ــى بيان ــا إل ــي مالحظاته ــتند ف ــي ال تس ــات التـ أو المطلوب



   

31 ديسمبر 2016
موجــودات مالية أخــرى بالقيمــة العادلة 

المستوى 
األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى 
الثالث 
ألف درهم

المجموع

إســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
77,510--77,510اسهم ملكية مدرجة

 إســتثمارات بالقيمــة العادلــة من خالل
 الدخل الشــامل اآلخر

110,314--110,314 اسهم ملكية مدرجة
913,010913,010--اسهم ملكية غير مدرجة

لمجموع 913,0101,100,834-187,824ا

مطلوبــات ماليــة أخــرى با لقيمــة العادلة
سندات دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر
1,826,638--1,826,638سندات دين مدرجة

موجودات أخرى/مطلوبات أخرى
1,672-1,672-القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

--(6,679)-القيمة العادلة السالبة للمشتقات

31 ديسمبر 2015
موجــودات مالية أخــرى بالقيمــة العادلة 

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر

21,500--21,500اسهم ملكية مدرجة
68,604-68,604-سندات دين مدرجة

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

101,800--101,800اسهم ملكية مدرجة
1,022,9741.022.974--اسهم ملكية غير مدرجة

123,30068,6041,022,9741,214,878المجموع

مطلوبــات ماليــة أخــرى بالقيمــة العادلة
سندات دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر
1,737,498--1,737,498سندات دين مدرجة

موجودات أخرى
1,945-1,945-القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

)823(-)823(-القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 

لم تتم أية تحويالت بين المستوى 1 و 2 خالل السنة الحالية.



   

التأثيــر علــى القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ضمــن المســتوى 3 والمقاســة بالقيمــة العادلــة للتغيــرات فــي 
االفتراضــات الرئيســية:

يعتبــر التأثيــر علــى قيمــة العادلــة ألدوات ضمــن المســتوى، بســتخدام اإلفتراضــات البديلــة المحتملــة بشــكل معقــول 
ــة. ــدود للغاي ــة، مح ــة األداة المالي ــب فئ حس

األدوات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة
ــة  ــارات العربي ــرف اإلم ــدى مص ــدة ل ــد واألرص ــة النق ــة العادل ــجلة بالقيم ــر المس ــة غي ــة ألدوات المالي ــم العادل ــن القي تتضم
المتحــدة المركــزي والمســتحق مــن بنــوك والقــروض والســلفيات والموجــودات األخــرى (باســتثناء المبالــغ المدفوعــة 
ــالت  ــى مدخ ــاًء عل 2 بن ــتوى  ــن المس ــة ضم ــرى المصنف ــات األخ ــالء والمطلوب ــع العم ــوك وودائ ــى بن ــتحق إل ــدم ً) والمس مق
العادلــة بشــكل جوهــري عــن  بالقيمــة  المســجلة  الماليــة غيــر  العادلــة ألدوات  القيــم  الملحوظــة. ال تختلــف  الســوق 

قيمهــا الدفتريــة.

فيمــا يلــي وصــف للطــرق واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيــم العادلــة ألدوات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة 
العادلــة فــي البيانــات الماليــة:

الموجــودات التــي تقــارب قيمها العادلــة قيمهــا 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 

ــددة. ــتحقاق مح ــخ اس ــا تواري ــس له ــي لي ــر الت التوفي

األدوات الماليــة ذات أســعار الفائــدة الثابتة
مقارنــة  خــالل  مــن  المطفــأ  بالتكلفــة  المســجلة  الماليــة  والمطلوبــات  للموجــودات  العادلــة  القيمــة  تقديــر  يتــم 
ــة  ــأدوات مالي ــة ب ــة الخاص ــوق الحالي ــعار الس ــع أس ــرة م ــا ألول م ــراف به ــم االعت ــا يت ــوق عندم ــدى الس ــدة ل ــدالت الفائ مع
ــة  ــات النقدي ــى التدفق ــة عل ــدة ثابت ــعار فائ ــع ألس ــي تخض ــع الت ــة بالودائ ــدرة الخاص ــة المق ــة العادل ــز القيم ــة. ترتك مماثل
ــمات  ــس الس ــا نف ــي له ــن الت ــندات الدي ــق بس ــا يتعل ــوق فيم ــدى الس ــائدة ل ــدة الس ــعار الفائ ــتخدام أس ــة باس المخصوم
االئتمانيــة وتواريــخ االســتحقاق. فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة يتــم إجــراء تعديــل لكــي 

يعكــس التغيــر فــي الفــروق االئتمانيــة عندمــا يتــم االعتــراف بــاألداة ألول مــرة.

41- أرقــام المقارنة 

تــم اعــادة تصنيــف بعــض ارقــام المقارنــة لتتوافق مع العــرض في هــذه البيانات الماليــة الموحدة.

42- اعتمــاد البيانــات الماليــة الموحدة
 

تــم اعتمــاد البيانــات الماليــة الموحــدة وإجــازة إصدارها من قبــل مجلس اإلدارة بتاريــخ  6 فبراير 2017.

تسوية المستوى 3  قياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر:

2016
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

973,661 1.022.974الرصيد اإلفتتاحي
77,133-إضافات 

)27,820( (109.964)الخسائر المعترف به في الدخل الشامل اآلخر

913,0101,022,974الرصيد النهائي 

  

تأثير المدخالت غيلر الملحوظة على قساس القيمة العادلة
علــى الرغــم مــن أن المجموعــة تعتقــد أن التقديــرات الخاصــة بهــا فيمــا يتعلــق بالقيمــة العادلــة تعتبــر مناســبة، فــان اســتخدام 
ــي  ــة ف ــة العادل ــات القيم ــق بقياس ــا يتعل ــة. فيم ــة العادل ــة للقيم ــات مختلف ــى قياس ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــرق مختلف ــات أو ط افتراض
المســتوى 3، فــإن التغييــر بنســبة %10 فــي افتــراض أو أكثــر مــن االفتراضــات البديلــة المعقولــة المســتخدمة ســيكون لــه التأثيــر التالي: 

إيجابي31 ديسمبر 2016 
+913

سلبي
-913

إيجابي31 ديسمبر 2015 
+1.023

سلبي
-1,023

 
 

التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى

التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى



  الرسوم
 البيانية



تطور مجموع الموجودات، المطلوبات وحقوق المساهمين
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تطور مجموع التسهيالت، الودائع والسيولة الصافية
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تطور مجموع ا�عتمادات المستندية والضمانات
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تطور رأس المال وحقوق المساهمين وا�رباح
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حجم المبيعات وقيمة التعامالت على السهم لعام 2016
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تطور رأس المال مقابل اصدار اسهم، اسهم منحة واالرباح المدفوعة حتى عام 2016



هيكلية رأس المال 2016

هيكلية رأس المال 2015
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13.19%
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SHARJAHOTHER EMIRATES
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المساهمون حسب االمارة لعام 2016


