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ال�سيد را�سد �سيف اأحمد الغرير
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة

كنا قد اأعربنا يف �سياق تقريرنا اخلا�ص بعام 

2013 عن اعتقادنا باأن البنية التحتية عاملية 

امل�ستوى التي اأقامها البنك عرب ترقية من�سة 

الأ�سا�سي  الهيكل  وتغيري  الإلكرتونية  عمله 

�سيا�ساته  وحتديث  امل�رصيف  عمله  لنظام 

قويًا  اأ�سا�سًا  توفر  �سوف  عمله،  واإجراءات 

القطاع  اأداء  على  بالتفوق  لأدائه  ي�سمح 

امل�رصيف عام 2014. 

وي�سعدين اأن اأزف اإليكم ب�رصى ثبوت �سحة 

بو�سوح  تفوق  اأداءنا  اأن  حيث  توقعاتنا 

العديد  خالل  من  امل�رصيف  القطاع  اأداء  على 

بذلك  ليحقق  احلا�سمة،  الأداء  معايري  من 

م�ستويات اأداء مميزة خالل العام. كما �سهد 

عام 2014 ا�ستمرار م�سرية النمو الذي داأب 

حيث   ،2012 عام  منذ  حتقيقها  على  البنك 

جمال  يف  الرئي�سية  اأن�سطتنا  جميع  �سجلت 

القطاعات الت�سغيلية منوًا مبعدلت قوية من 

الدخل الت�سغيلي.

اإىل  الرئي�سية  لأن�سطتنا  الذاتي  النمو  ى  واأدَّ

البنك  ملوجودات  الجمالية  القيمة  جتاوز 

يف  الأوىل  للمرة  درهم  مليار   100 حاجز 

القرو�ص  قيمة  ارتفعت  وبينما  تاريخه. 

وال�سلف بن�سبة 15.1% خالل العام من 50.4 

58 مليار درهم  اإىل   2013 مليار درهم عام 

العمالء  ودائع  قيمة  وارتفعت   ،2014 عام 

لتبلغ   %16.9 ن�سبتها  بلغت  اأ�رصع  بوترية 

املحافظة  يف  �ساعدنا  ما  درهم،  مليار   68.5

الودائع متميزة بلغت  اإىل  على ن�سبة قرو�ص 

84.8% بحلول نهاية عام 2014.

يف  خا�سة  ب�سفة  لالنتباه  املثري  ومن 

اجلارية  احل�سابات  منو  اأن  ال�سياق،  هذا 

 %28 ن�سبتها  بلغت  التي  التوفري  وح�سابات 

ل تزال ح�ستها تت�سدر ال�سوق بن�سبة %62 

من اإجمايل الودائع.

ه هيكل احل�سابات اخلتامية نحو  كما اأن توجُّ

املقرتنة  الأ�سول  من  اأكرب  ح�سة  ت�سكيل 
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التمويل  تكلفة  وانخفا�ص  باليرادات 

وح�سابات  اجلارية  احل�سابات  وارتفاع 

التوفري كان لهم الأثر الأكرب يف ارتفاع �سايف 

هام�ص دخل الفوائد من 2.9% عام 2013 اإىل 

التطور  هذا  و�ساعد   .2014 عام   %3.2 اإىل 

يف   %28.9 ن�سبتها  زيادة  حتقيق  يف  البنك 

مع  مقارنة   2014 عام  الفوائد  دخل  �سايف 

عام 2013. 

بالفوائد  املقرتن  غري  الدخل  �سجل  وبدوره، 

 2014 13.7% عام  منوًا جيدًا بلغت ن�سبته 

والعمولت  الر�سوم  دخل  ت�سدر  حيث 

القطاع  ت�سدر  البنك  وا�سل  كما  موارده. 

هذا  يف  فئته  يف  الأف�سل  ب�سفته  امل�رصيف 

و�سائر  الر�سوم  اأ�سهمت  حيث  املجال، 

اإجمايل  زيادة  يف  الأخرى  الدخل  م�سادر 

دخله الت�سغيلي بن�سبة 48%. و�سكل اإجمايل 

والذي   2014 عام  للبنك  الت�سغيلي  الدخل 

5.8 مليار درهم زيادة ن�سبتها  بلغت قيمته 

 2013 لعام  الت�سغيلي  الدخل  عن   %20.8

والذي بلغت قيمته 4.8 مليار دهم.

 %20.8 بن�سبة  اليرادات  منو  مع  ومقارنة 

الت�سغيلية  النفقات  اأ�سبحت   ،2014 عام 

منوها  ن�سبة  لتبلغ  بكثري  اأبطاأ  بوترية  للبنك 

ن ن�سبة الكفاية  ٨،٢% فقط، مما اأدى اإىل حت�سُّ

عام   %٤٢،٢ من  الداخل(  اإىل  النفقات  )ن�سبة 

2013 اإىل ٣٧،٨ عام 2014 .

املوجودات  جودة  وا�سلت  ناحيتها،  من 

ن�سبة  انخفا�ص  مع  بالتزامن  التح�سن، 

القرو�ص  اإجمايل  اإىل  املتعرثة  القرو�ص 

 %3.7 اإىل   2013 دي�سمرب  يف   %5.1 من 

ووا�سل   .2014 دي�سمرب  نهاية  بحلول 

خالل  من  حمافظة  �سيا�سة  انتهاج  البنك 

حيث  العام،  خالل  املخ�س�سات  تعزيز 

لتغطية  املخ�س�سات  اإجمايل  ن�سبة  و�سلت 

120.4% كما يف  املتعرثة  القرو�ص وال�سلف 

عن  ملحوظ  بتح�سن   ،2014 دي�سمرب   31

العام  96.1% يف  ن�سبتها  بلغت  التي  التغطية 

املن�رصم.

يف  ال�سامل  اجلوهري  النمو  هذا  و�ساعد 

النفقات  برت�سيد  معززًا  الرئي�سية  الأن�سطة 

مليار   2.4 اإىل  البنك  اأرباح  �سايف  زيادة  يف 

بلغت  مميزة  بزيادة   ،2014 عام  درهم 

الذي  اأرباحه  �سايف  عن   %33 ن�سبتها 

.2013 عام  درهم  مليار   1.8 قيمته   بلغت 

حققته  الذي  النمو  من  الرغم  وعلى 

لكفاية  الجمالية  الن�سبة  ظلت  املوجودات، 

فوق  البنك  راأ�سمال  من  الأوىل  ال�رصيحة 

املعدل وبلغت 15.3% بينما ظلت ن�سبة كفاية 

اإجمايل راأ�سمال البنك عند م�ستوى %16.6. 

يف  الإدارة  جمل�ص  ا�ستمرار  �سياق  ويف 

منو  بتمويل  املحافظة  �سيا�سته  انتهاج 

جمل�ص  ي�رص  الداخلية،  الر�سمة  عرب  اأعماله 

اأرباح  بتوزيع  يو�سي  اأن  م�رصفكم  اإدارة 

البنك  راأ�سمال  من   %40 بن�سبة  نقدية 

الأرباح  هذه  ت�سكل  و�سوف  املدفوع. 

.2014 عام  اأرباح  من  فقط   %28  النقدية 

اقت�ساد دولة الإمارات العربية املتحدة

 2014 عام  الدولة  اقت�ساد  تطور  �سهد 

�سهدت  حيث  متباينتني،  مرحلتني  يف 

خالل  امتدت  )والتي  منه  الأوىل  املرحلة 

قويًا  منوًا  العام(  من  الأوىل  الت�سعة  ال�سهور 

ن�سبة  وقدرت  الأ�سهم،  واأ�سواق  لالقت�ساد 

بني  النفطي  وغري  النفطي  القت�سادين  منو 

وارتفعت  الأوىل،  اأ�سهر  الت�سعة  يف  و%4   3

لالأ�سهم  واأبوظبي  دبي  �سوقي  موؤ�رصات 

مع  مقارنة  التوايل  على  و%22   %60 بن�سبة 

الذرى القيا�سية التي بلغتها بحلول نهاية عام 

2013. ويتناق�ص هذا الأداء ب�سكل ملحوظ 

من  الأخري(  )الربع  الثانية  املرحلة  اأداء  مع 

العام، والتي �سهدت خ�سارة اأ�سواق الأ�سهم 

الفرتة  خالل  حققتها  التي  املكا�سب  ملعظم 

طوال  مكا�سبها  لتقت�رص  العام،  من  ال�سابقة 

اأبوظبي،  يف  و%5  دبي  يف   %12 على  العام 

ب�سبب النخفا�ص احلاد يف اأ�سعار النفط.

لنمو  الجمالية  الن�سبة  تقدير  مت  وبينما 

 %4.3 بنحو  للدولة  املحلي  الناجت  اإجمايل 

وا�ستمرار  النفط  اإنتاج  بارتفاع  مدعومة 

النمو القوي للطلب املحلي، ت�سري التقديرات 

الأولية اإىل اأن ن�سبة منو اإجمايل الناجت املحلي 

لدبي بلغت 4.5% خالل عام 2014. وا�ستمد 

منوه  الدولة  لقت�ساد  النفطي  غري  القطاع 

والنتعا�ص  والنقل  وال�سياحة  التجارة  من 

الظروف  وحافظت  العقاري.  لل�سوق  القوي 

النفطي  غري  اخلا�ص  لالقت�ساد  الت�سغيلية 

اإ�ص  اإت�ص  بنك  موؤ�رص  بلغ  حيث  قوتها،  على 

بي �سي ملديري امل�سرتيات يف دولة الإمارات 

العام  نهاية  يف   2014 عام  املتحدة  العربية 

58.4 نقطة بعد بلوغه ت�سجيل عاٍل امل�ستوى 

بـ 61.2 نقطة يف اأكتوبر.

امل�رصيف  القطاع  �سهد  اأخرى،  ناحية  من 

موا�سال   2014 عام  جيدًا  منوا  للدولة 

 .2013 عام  حققها  التي  املكا�سب  م�سرية 

 %9.6 وال�سلف  القرو�ص  منو  ن�سبة  وبلغت 

مقارنة  نوفمرب(  نهاية  )حتى   2014 عام 

عام  مدار  على  بلغتها  التي   %7.7 ن�سبة  مع 

ال�ستفادة  الدولة  اقت�ساد  ووا�سل   .2013

ن�سبة  ارتفعت  حيث  اآمنًا  مالذَا  كونه  من 

خالل   %11.5 بن�سبة  امل�رصفية  الودائع 

مقارنة  نوفمرب(  نهاية  )حتى   2014 عام 

عام  مدار  على  بلغتها  التي   %9.5 ن�سبة  مع 

الإجمالية  الن�سبة  وا�سلت  كما   .2013

يف   %98 لتبلغ  الرتفاع  الودائع  اإىل  لل�سلف 

كفاية  ن�سبة  حافظت  بينما   ،2014 نوفمرب 

راأ�سمال القطاع امل�رصيف كما هي يف �سبتمرب 

لتج�سد   %18.3 لتبلغ  ارتفاعها  على   2014

ن�سبة  وحافظت  للقطاع.  الكامنة  القوة  بذلك 

لتبلغ  اأي�سًا  قوتها  على  الأوىل  ال�رصيحة 

16.3% يف �سبتمرب 2014.

لعام  القت�سادية  التوقعات  تزال  ول 

2015 غري وا�سحة نظرًا للم�ستوى الراهن 

�سندوق  قام  فقد  النفط.  لأ�سعار  املنخف�ص 

توقعاته  بتخفي�ص  ناحيته  من  الدويل  النقد 

العربية  الإمارات  دولة  اقت�ساد  منو  ملعدل 

مع  مقارنة   %3.5 اإىل   2015 عام  املتحدة 

 ،%4.5 مبعدل  بنموه  له  �سابقة  توقعات 

النفط.  اإنتاج  انخفا�ص  اإىل  ال�سبب  عزا  حيث 

اإل اأنه ل يزال من املتوقع اأن يوا�سل اقت�ساد 

2015. ورغم  4.5% عام  دبي النمو مبعدل 

توقع منو اقت�ساد اأبوظبي مبعدل 3% خالل 

العام، اإل اأنه من املتوقع اأن ينمو قطاعه غري 

 .2015 عام  يف   %5.5 يناهز  مبعدل  النفطي 

يف  ال�رصيع  النمو  ي�سهم  اأن  املتوقع  ومن 

القت�ساد غري النفطي للدولة وب�سفة خا�سة 

واخلدمات  والبناء  اخلدمات  قطاعات  يف 

الق�سور  جتاوز  يف  والت�سنيع  اللوج�ستية 

املحتمل يف القت�ساد النفطي، مدعومًا بتعزيز 

القت�سادي  املركز  ب�سفتها  الدولة  مكانة 

الذي ل ي�ساهى للمنطقة.

اآفاق عام 2015 

ثقة  وكلنا  البنك  اأداء  بقوة  متفائلني  نزال  ل 

النمو  وترية  على  املحافظة  على  بقدرتنا 

قمنا  التي  ال�سرتاتيجيات  اأتت  فقد  الراهنة. 

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  بتطويرها 

اأداء  حتقيق  على  القدرة  للبنك  لتتيح  اأُُكَلها 
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يظل  و�سوف   .2015 عام  يف  اآخر  متفوق 

اأننا  حيث  البنك  جناح  �رص  ي�سكل  البتكار 

هذا  يف  �سدارتنا  على  للمحافظة  نخطط 

والإجراءات  املنتجات  من  املهم  اجلانب 

على  الداخلية  والجراءات  بالعمالء  املتعلقة 

البنك  قطاعات  جميع  وتتمتع  �سواء.  حد 

وتنفذ  ال�سوق  يف  جيد  بو�سع  الت�سغيلية 

فر�ص  ا�ستغالل  على  تركز  خططًا  بو�سوح 

النمو التي �سوف تتاح خالل العام اجلديد.

ال�سبب  ي�سكلون  بنكنا  موظفو  يزال  ول 

اأننا  حيث  املتوا�سلة،  لنجاحاتنا  الرئي�سي 

التي  املبادرات  اأنواع  ى  �ستَّ طرح  نوا�سل 

ت�ستهدف توفري اأجواء عمل ودودة ومريحة 

بالبنك.  التزامهم  ا�ستمرار  �سمان  لهم 

ب�سفته  بالبنك  العرتاف  مت  لذلك،  ونتيجة 

العامل عرب فوزه  العمل يف  اأماكن  اأف�سل  اأحد 

العمل"،  اأماكن  لأف�سل  "جاللوب  بجائزة 

فازت  موؤ�س�سة   36 من  واحدًا  بذلك  ليكون 

بهذه اجلائزة على م�ستوى العامل هذا العام. 

موؤ�س�سة  اأجرته  الذي  ال�ستبيان  اأظهر  كما 

املوظفني  انخراط  مل�ستوى  الدولية  جاللوب 

بالعمل عام 2014، اأن البنك ل يزال يت�سدر 

املوؤ�س�سات العاملية يف هذا املجال اأي�سًا.

ال�سكر  لتوجيه  الفر�سة  هذه  اأنتهز  ختامًا، 

للتزامهم  تقديرًا  البنك  وموظفي  اإدارة  اإىل 

�ساعدنا  ما  وهو  عملهم،  اأداء  يف  وتفانيهم 

كما  العام.  هذا  قيا�سية  نتائج  حتقيق  يف 

لزبائننا  �سكرنا  لتوجيه  الفر�سة  هذه  اأنتهز 

وحكومة  املركزي  الإمارات  وم�رصف 

دعمهم  على  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

امل�ستمر لنا.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  جميعًا  اأ�سكركم 

وبركاته. 

 عبد اهلل بن اأحمد الغرير
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تغطيه عامليه وا�سعة
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املوؤ�رصات املالية
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

 ال�سادة امل�ساهمني 

 بنك امل�رصق �ص. م. ع.

دبي – الإمارات العربية املتحدة

تقرير ح�ل البيانات املالية امل�حدة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحـدة املرفقة لبنك امل�رشق "�ش.م.ع." )"البنك"( - �رصكة م�ساهمة عامة - وال�رشكات التابعة له )معًا "املجموعة"(، والتي تتكون من بيان املركز 

املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2014، وبيان الدخل املوحد، وبيان الدخل ال�سامل املوحد، وبيان التغييـرات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية 

بذلك التاريخ، وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة، ومعلومات تف�سريية اأخرى. 

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية امل�حدة

اإن الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية، وعن تلك الرقابة الداخلية التي حتددها الإدارة لتتمكن 

من اإعداد بيانات مالية موحدة خالية من اأخطاء جوهرية، �سواًء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو خطاأ.

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

نتقيد  اأن  املعايري  تلك  وتتطلب  للتدقيق،  الدولية  للمعايري  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد  تدقيقنا.  اإىل  ا�ستنادًا  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  حول  راأي  اإبداء  هي  م�سـوؤوليتنا  اإن 

جوهرية. اأخطاء  من  خالية  املوحدة  املالية  البيانات  كانت  اإذا  فيما  معقول  تاأكيد  على  للح�سول  التدقيق  واإجراء  بتخطيط  نقوم  واأن  املهني  ال�سلوك  قواعد   مبتطلبات 

يت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�ساحات يف البيانات املالية املوحدة. ت�ستند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم 

خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، ياأخذ مدقق احل�سابات يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخلية 

للمن�ساأة واملتعلقة بالإعداد والعـر�ص العادل للبيانات املالية املوحدة، وذلك لغر�ص ت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف، ولي�ص لغر�ص اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

 لدى املن�ساأة. يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�ص الجمايل للبيانات املالية املوحدة. 

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

الـراأي

يف راأينـا، اأن البيانـات املاليـة املوحدة تظهـر ب�سورة عادلـة، من جميع النواحي اجلوهريـة، الو�سع املايل لبنك امل�رشق "�ش.م.ع." وال�رشكات التابعة له كما يف 31 دي�سمرب 

 2014 واأداء املجموعة املايل، وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير ح�ل املتطلبات القان�نية والتنظيمية الأخرى

الحتادي  التجارية  ال�رصكات  قانون  لأحكام  خمالفات  اأي  ال�سنة  خالل  تقع  مل  لنا،  توفرت  التي  للمعلومات  طبقًا  منتظمة.  ح�سابات  مي�سك  البنك  فاإن  اأي�سـًا،  وبراأينا 

املايل. اأدائه  اأو  للبنك  املايل  املركز  على  جوهري  ب�سكل  توؤثر  قد  والتي  للبنك  التاأ�سي�سي  النظام  اأو  )وتعديالته(   1984 ل�سنة   )8( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات   لدولة 

ديل�يت اآند ت��ش )ال�رشق الأو�سط(

 اأني�ش �ســـــادق

 �سجل مدققي احل�سابات رقم 521

18 يناير 2015
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 بيان املركز املايل امل�حد 

كما يف 31 دي�سمرب 2014

املـ�ج�دات

 نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

 قرو�ص و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية

     مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

 موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 موجودات اأخرى

 ال�سهرة

 ال�ستثمارات العقارية

 املمتلكات واملعدات

 جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات وحق�ق امللكية

 املطـل�بات

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اتفاقيات اإعادة ال�رصاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع العمالء الإ�سالمية

 اأموال التاأمني والتاأمني على احلياة

 مطلوبات اأخرى

 قرو�ص متو�سطة الأجل   

جمم�ع املطل�بات

 حق�ق امللكية

 راأ�ش املال والإحتياطيات

 راأ�ص املال ال�سادر واملدفوع

 احتياطيات اإلزامية وقانونية

 احتياطي عام

 ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة

 احتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات

الأرباح امل�ستبقاة

 حق�ق خا�سة مبالكي ال�رشكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة  

 جمم�ع حق�ق امللكية

جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية
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 الرئي�ش التنفيذي
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 بيان الدخل امل�حد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

اإيرادات الفوائد

 اإيرادات من متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية 

جمموع اإيرادات الفوائد واإيرادات من متويل اإ�سالمي 

 واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية 

 م�ساريف الفوائد

 توزيع اإىل املودعني – اأدوات اإ�سالمية

�سايف اإيرادات الف�ائد والإيرادات من الأدوات

 الإ�سالمية بعد خ�سم ت�زيعات امل�دعني

 اإيرادات الر�سوم والعمولت

 م�ساريف الر�سوم والعمولت

 �سايف اإيرادات الر�س�م والعم�لت

 �سايف الأرباح من ال�ستثمارات

 اإيرادات اأخرى، �سايف

 الربح الت�سغيـلي

 م�ساريف عمومية واإدارية

 خم�س�سات اإنخفا�ص القيمة، �سـايف

 الربح قبل ال�رشائب 

 م�ساريف �رصائب الدخل اخلارجية

 الربح لل�سنة

 م�زع كما يلي :

 مالكي ال�رصكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة 

  

 العائد لل�سهم ال�احد

24 

25 

26 

27 

28 

28 

29 

30 

31 

32 

33

3,782,541  

 

242,692 

 

4,025,233

)934,226( 

)51,184( 

 

3,039,823 

3,004,431  

)1,295,810( 

 

1,708,621 

187,969  

 

908,466 

 

5,844,879 

)2,209,627( 

)1,074,717( 

2,560,535  

)74,265( 

 

2,486,270 

 

2,401,259 

85,011  

 

2,486,270 

  14/20 درهم

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

20142013

األف دولراإي�ساحات

اأمريكي

معادل

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف درهــم  األف درهــم 

1,029,823  

 

66,075 

 

1,095,898

)254,350( 

)13,935( 

 

827,613 

817,977  

)352,793( 

 

465,184 

51,176  

 

247,336 

 

1,591,309 

)601,586( 

)292,599( 

697,124  

)20,219( 

 

676,905 

 

653,760 

23,145  

 

676,905 

 3/87 دولر

٣،00٢،٤0٣  

 

٢6٢،٨٢6 

 

٣،٢65،٢٢9 

)٨5٧،0٢5( 

)50،٤10( 

 

٢،٣5٧،٧9٤ 

٢،556،0٣٧  

)1،116،٣1٢( 

1،٤٣9،٧٢5 

16٨،060  

 

٨٧1،٨11 

 

٤،٨٣٧،٣90 

)٢،0٤1،٧1٨( 

)٨٧٣،٣٣٨( 

1،9٢٢،٣٣٤  

)٤0،٤٧1( 

 

1،٨٨1،٨6٣ 

 

1،٨05،665 

٧6،19٨  

 

1،٨٨1،٨6٣ 

 10/68 درهم

٨1٧،٤٢5  

 

٧1،556 

 

٨٨٨،9٨1 

)٢٣٣،٣٣1( 

)1٣،٧٢٤( 

 

6٤1،9٢6 

695،٨99  

)٣0٣،9٢٤( 

 

٣91،9٧5 

٤5،٧56  

 

٢٣٧،٣5٧ 

 

1،٣1٧،01٤ 

)555،٨٧٢( 

)٢٣٧،٧٧٢( 

5٢٣،٣٧0  

)11،019( 

 

51٢،٣51 

 

٤91،605 

٢0،٧٤6  

 

51٢،٣51 

  2/91 دولر
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 بيان الدخل ال�سامل امل�حد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

20142013

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف درهــم األف درهــم 

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

 الربـح لل�سنة

 )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الأخر 

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

التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل ال�سامل الأخر، �سايف )اإي�ساح 7 )ل((

 بنود �سيتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإىل الأرباح اأو اخل�سائر

 فروق اأ�سعار ال�رصف النا�سئة عن حتويل العمالت الأجنبية 

خ�سارة اأدوات التحوط امل�سنفة كتحوطات ل�سايف موجودات 

 العمليات الأجنبية

 جمم�ع )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الأخر لل�سنة

 جمم�ع الدخل ال�سامل لل�سنة 

 م�زع كما يلي:

 مالكي ال�رصكة الأم

الأطراف غري امل�سيطرة 

2,486,270 

5,962

)3.991( 

)7.211( 

)5,240( 

 

2,481,030 

2,392,209  

88,821  

 

2,481,030

1،٨٨1،٨6٣ 

 

6٤،٣55 

)9،٧19( 

)318( 

 

5٤،٣1٨ 

 

1،9٣6،1٨1 

1،٨5٤،66٣  

٨1،51٨  

 

1،9٣6،1٨1

676,905  

 

1,623 

)1.078( 

)1.963( 

)1,427( 

 

675,478 

651,296  

24,182  

 

675,478

51٢،٣51  

 

1٧،5٢1 

)٢،6٤6( 

)87( 

 

1٤،٧٨٨ 

 

5٢٧،1٣9 

50٤،9٤5  

٢٢،19٤  

 

5٢٧،1٣9
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 الر�سيد كما يف 1 يـناير 2013

 الربح لل�سنة

 الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

 اإجمايل الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة لل�سنة

حتويل من اإحتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات  

     اإىل الأرباح امل�ستبقاة 

 حتويل اإىل اإحتياطيات قانونية واإلزامية

 توزيعات اأرباح مدفوعة )اإي�ساح 21 )و((

م�ساهمة اإ�سافية عائدة اإىل م�ساهمي الأطراف 

     غري امل�سيطرة اجلديدة )اإي�ساح 22(

 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013

 الربح لل�سنة

 الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

 اإجمايل الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة لل�سنة

حت�يل من اإحتياطي اإعادة تقييم 

     الإ�ستثمارات اإىل الأرباح امل�ستبقاة 

 حت�يل اإىل اإحتياطيات اإلزامية وقان�نية

 ت�زيعات اأرباح مدف�عة )اإي�ساح 21 )و((

م�ساهمة اإ�سافية عائدة اإىل م�ساهمي  

    الأطراف غري امل�سيطرة اجلديدة

     )اإي�ساح 22(

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2014

 بيان التغريات يف حق�ق امللكية امل�حد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

1،690،٧٧0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1،690،٧٧0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,690,770 

٨٤٨،٣٨5 

- 

- 

- 

- 

1،٧٨٧ 

- 

- 

٨50،1٧٢ 

-

- 

- 

-

2,410 

- 

- 

852,582 

٣1٢،000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

٣1٢،000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

312,000 

)٣٢،0٧6( 

-  

)10،0٣٧( 

)10،0٣٧( 

 

- 

-  

-  

-  

)٤٢،11٣( 

-  

)11,202( 

)11,202( 

-  

-  

-  

-  

)53,315( 

)16٣،٧9٤( 

-  

59،0٣5  

59،0٣5  

)5٢،550( 

-  

-  

-  

)15٧،٣09( 

-  

2,152  

2,152  

3,007  

-  

-  

- 

)152,150( 

10،5٧9،5٢٧  

1،٨05،665  

-  

1،٨05،665  

 

5٢،550 

)1،٧٨٧( 

)6٤٢،٤9٤( 

-  

 

11،٧9٣،٤61 

2,401,259  

-  

2,401,259  

)3,007( 

)2,410( 

)676,308( 

-  

 

13,512,995 

1٣،٢٣٤،٨1٢  

1،٨05،665  

٤٨،99٨  

1،٨5٤،66٣  

-  

-  

)6٤٢،٤9٤( 

-  

 

1٤،٤٤6،9٨1 

2,401,259  

)9,050( 

2,392,209  

 

- 

-  

)676,308( 

-  

 

16,162,882 

5٨5،٤٤٣  

٧6،19٨  

5،٣٢0  

٨1،51٨  

-  

-  

)٨،٣95( 

 

1٤،9٨1 

 

6٧٣،5٤٧ 

85,011  

3,810  

88,821  

-  

-  

)16,789( 

 

10,089 

 

755,668 

1٣،٨٢0،٢55  

1،٨٨1،٨6٣  

5٤،٣1٨  

1،9٣6،1٨1  

-  

-  

)650،٨٨9( 

 

1٤،9٨1 

 

15،1٢0،5٢٨ 

2,486,270  

)5,240( 

2,481,030  

-  

-  

)693,097( 

 

10,089 

 

16,918,550 

راأ�ص املال 

ال�سادر واملدفوع

األف درهـم

اإحتياطيات 

اإلزامية

وقانونية

األف درهـم

اإحتياطي عام

األف درهـم

ت�سوية حتويل 

العمالت الأجنبية 

املرتاكمة

األف درهـم

اإحتياطي 

اإعادة تقييم 

الإ�ستثمارات 

األف درهـم

الأرباح    

امل�ستبقاة

األف درهـم

حقوق خا�سة 

مبالكي

ال�رصكة الأم

األف درهـم

الأطراف غري 

امل�سيطرة 

األف درهـم

املجمـــوع

األف درهـم

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءًا ل يتجّزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 بيان التدفقات النقدية امل�حد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية:

الربح لل�سنة

 تعديالت: 

 ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

 خم�س�سات انخفا�ص القيمة، �سايف

 )الربح( / اخل�سارة من بيع ممتلكات ومعدات

 الربح الناجت من �سداد قرو�ص متو�سطة الأجل

 الربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية

تعديل القيمة العادلة للموجودات املالية الأخرى بالقيمة 

     العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

 تعديالت القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية

�سايف الربح املحقق من بيع/ا�سرتداد املوجودات املالية  

     الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

اإيرادات توزيعات اأرباح من موجودات مالية مقا�سة 

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

�سايف اخل�سائر املحققة من بيع موجودات مالية اأخرى 

     مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

تعديل القيمة العادلة - امل�ستقات

التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية قبل 

     التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات الت�سغيلية

 )الزيادة( / النق�ص يف الإيداعات لدى امل�سارف املركزية  

الزيادة يف الودائع والأر�سدة لدى امل�سارف التي ت�ستحق 

     بعد ثالثة اأ�سهر

 الزيادة يف القرو�ص وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة

النق�ص / )الزيادة( يف متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية 

     اإ�سالمية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 الزيادة يف املوجودات الأخرى

الزيادة يف موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالقيمة العادلة 

     من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 

 النق�ص يف اإتفاقيات اإعادة ال�رصاء مع امل�سارف 

 الزيادة يف ودائع العمالء

 الزيادة / )النق�ص( يف ودائع عمالء اإ�سالمية

الزيادة يف قرو�ص متو�سطة الأجل )غري موؤهلة كراأ�ص 

    مال من امل�ستوى 2(

 الزيادة / )النق�ص( يف ودائع واأر�سدة للم�سارف

 الزيادة يف اأموال التاأمني والتاأمني على احلياة

 الزيادة يف املطلوبات الأخرى

�سايف النقد  الناجت من العمليات الت�سغيلية

20142013

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف درهــم  األف درهــم 

 

2,486,270 

147,185  

1,074,717  

)24,414( 

- 

)16,807( 

)33,174( 

)82,406( 

)36,407( 

)36,116( 

 

4,048 

)4,328( 

 

3,478,568 

)2,306,909( 

)1,378,924( 

)8,967,286( 

 

335,396 

)136,528( 

)503,142( 

)422,060( 

9,147,229  

737,235 

 

1,470,320 

3,143,484  

228,140  

82,994  

 

4.908.517

 

676,905 

 

40,072 

292,599  

)6,647( 

- 

)4,576( 

)9,032(

)22,436( 

)9,912( 

)9,833( 

 

1,102

)1,178( 

 

947,064 

)628,072( 

)375,422( 

)2,441,406( 

 

91,314 

)37,171( 

)136,984( 

)114,909( 

2,490,397  

200,717  

 

400,305 

855,836  

62,113  

22,596  

1,336,378  

 

1،٨٨1،٨6٣ 

 

1٤٣،٤٤0 

٨٧٣،٣٣٨  

15،٢51  

)900(

-  

)٢5،٣٣٢(

)10٤،59٣( 

)٢0،6٢0( 

)٣٤،691( 

 

40

)353( 

٢،٧٢٧،٤٤٣  

1٤٧،٢٢٧  

)91٨،0٤٧( 

)٨،905،6٤٣( 

)9٢6،٧٣٢( 

)561،٤٧6( 

)6،٧99( 

)110،٢٧٣( 

11،٧٢٧،٤9٣  

)5٧6،٣٨٤( 

 

1،05٨،0٧٢ 

)901،659( 

19٨،10٣  

590،6٨٢  

٣،5٤٢،00٧  

 

51٢،٣51 

 

٣9،05٣ 

٢٣٧،٧٧٢  

٤،15٢  

)245(

-  

)6،٨9٧(

)٢٨،٤٧6( 

)5،61٤( 

)9،٤٤5( 

 

11

)96( 

 

٧٤٢،566 

٤0،0٨٤  

)٢٤9،9٤5( 

)٢،٤٢٤،6٢٤( 

)٢5٢،٣09( 

)15٢،٨66( 

)1،٨51( 

)٣0،0٢٣( 

٣،19٢،٨9٢  

)156،9٢5( 

 

٢٨٨،06٨ 

)٢٤5،٤٨٣( 

5٣،9٣5  

160،٨1٧  

96٤،٣٣6  

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

13 

32 

30 

30 

30 

29 

30 

29 

29 

29 

30

اإي�ساحات
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 بيان التدفقات النقدية امل�حد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

 التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

 �رصاء ممتلكات ومعدات

 عائـدات بيع ممتلكات ومعدات

 �رصاء ا�ستثمارات عقارية

�سايف الزيادة يف موجودات مالية اأخرى مقا�سة

     بالتكلفة املطفاأة

�سايف )الزيادة(/النق�ص يف موجودات مالية اأخرى بالقيمة 

     العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

اإيرادات توزيعات اأرباح من موجودات مالية اأخرى بالقيمة  

     العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

 عائدات ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية

 �سايف النقدامل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

 التدفقات النقدية من الأن�سطة التم�يلية

 توزيعات اأرباح مدفوعة 

النق�ص يف قرو�ص متو�سطة الأجل )موؤهلة كراأ�ص مال

     من امل�ستوى 2(

 م�ساهمة اإ�سافية من الأطراف غري امل�سيـطرة

 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التم�يلية

 �سايف الزيادة يف النقد وما يعادله 

 �سايف فروق حتويل العمالت الأجنبية 

 النقد وما يعادله كما يف 1 يناير 

النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب

20142013

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف دولر

اأمريكي

معادل

األف درهــم  األف درهــم 

)191,286( 

63,682  

)6,415( 

)2.250,058( 

)41,339( 

 

36,116 

88,270  

)2,301,030( 

)693,097( 

 

- 

10,089  

)683,008( 

1.924.479  

)11,202( 

14,579,255  

16,492,532 

)52,079( 

17,338  

)1,746( 

)612,594( 

)11,254( 

 

9,833 

24,032  

)626,470( 

)188,701( 

 

- 

2,747  

)185,954( 

523,954  

)3,050( 

3,969,303  

4,490,207 

)1٣٧،609( 

5،٣01  

)٤،1٢1( 

)99٧،590( 

 

٢٨٧،٢٣5 

 

٣٤،691 

-  

)٨1٢،09٣( 

)650،٨٨9( 

)1٣،٧9٣( 

1٤،9٨1  

)6٤9،٧01( 

٢،0٨0،٢1٣  

)10،0٣٧( 

1٢،509،0٧9  

1٤،5٧9،٢55 

)٣٧،٤65( 

1،٤٤٣  

)1،1٢٢( 

)٢٧1،601( 

 

٧٨،٢0٢ 

 

9،٤٤5 

-  

)٢٢1،09٨( 

)1٧٧،٢09( 

)٣،٧55( 

٤،0٧9  

)1٧6،٨٨5( 

566،٣5٣  

)٢،٧٣٣( 

٣،٤05،6٨٣  

٣،969،٣0٣ 

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

13 

12 

29 

22 

35

اإي�ساحات
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

1- معل�مات عامة

تاأ�س�ص بنك امل�سـرق �ص. م. ع. )"البنك"( يف اإمارة دبي �سنة 1967 مبوجب مر�سـوم �سادر عن �ساحب ال�سمو حاكم دبي. يتمثل ن�ساط البنك باخلدمات 

امل�رصفية لالأفراد واخلدمات امل�رصفية التجارية واخلدمات امل�رصفية الإ�ستثمارية واخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية والو�ساطة املالية واإدارة املوجودات من خالل 

 فروعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت وم�رص وهوجن كوجن والهند وقطر واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية. 

 تت�سمن البيانات املالية املوحدة املرفقة اأن�سطة البـنك و�رصكاته التابعة )وي�سار اإليها معًا بـ "املجموعة"( الواردة باإي�ساح 36.

 عنوان املكتب امل�سجل للبنك هو �ص.ب. 1250، دبي، الإمارات العربية املتحدة. 

2- تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة

2- 1  املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة املطبقة بدون تاأثري ج�هري البيانات املالية امل�حدة

مت تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف هذه البيانات املالية املوحدة، وهي املعايري التـي اأ�سبحت �سارية للفتـرات ال�سنوية التي

 تبداأ اعتبارًا من 1 يناير 2014 اأو بعد ذلك التاريخ، والتي على الرغم من اأنه مل يكن لتطبيقها اأي تاأثري جوهري على املبالغ املعرو�سة �سواء لل�سنة احلالية اأو

 ال�سنوات ال�سابقة، اإل اأنه قد يوؤثر على حما�سبة املعامالت اأو التعاقدات امل�ستقبلية.

2- 2 املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد الإ�سـدار وغري املفعلة بعد اأو غري املطبقة ب�سكل م�سبق

مل تقم املجموعة بالتطبيق امل�سبق للمعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية التي مت اإ�سـدارها ومل يتم تفعيلها بعد:

•  تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 32 الأدوات املالية: العر�ص واملتعلقة بتطبيق التوجيهات حول 
مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

1 يناير 2014

"•  تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 36 – الإف�ساح عن املبالغ القابلة لال�سرتداد:
تقيد التعديالت متطلبات الإف�ساح عن القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد للفرتة التي 

مت خاللها العتـراف بانخفا�ص القيمة اأو عك�سها. اإىل جانب ذلك، فاإن تلك التعديالت تو�سح وتو�سع مدى 

متطلبات الإف�ساح القابلة للتطبيق عند حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد على 

اأ�سا�ص القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف ال�ستبـعاد.

1 يناير 2014

•  تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10، املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 
 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 – اإر�سـادات حول املن�ساآت امل�ستثَمرة:

يف 31 اأكتـوبر 2012، اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية معيارًا يتطرق ملن�ساآت ال�ستثمار، وهو 

املعيار الذي يدخل تعديالت على املعيـار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10، واملعيـار الدويل لإعداد 

التقارير املالية رقم 12، واملعيـار املحا�سبي الدويل رقم 27، ويقدم كذلك مفهومًا يتطرق لتناول املن�ساأة 

امل�ستثَمرة يف املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

1 يناير 2014

•  مت اإ�سدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 يف ن�سخته الأخرية )املعيار الدويل لإعداد التقارير 
املالية رقم 9 الأدوات املالية )2014(( يف يوليو 2014 ويت�سمن املتطلبات املتعلقة بالت�سنيف والقيا�ص 

وانخفا�ص القيمة وحما�سبة التحوط العام واإلغاء العتـراف. يقوم املعيار بتعديل متطلبات قيا�ص وت�سنيف 

 املوجودات املالية، كما يقدم منط جديد متوقع خل�سائر انخفا�ص القيمة.

�سيتم تطبيق جمموعة جديدة من جمموعات قيا�ص القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر على 

اأدوات الدين املحتفظ بها �سمن منط اأعمال مت حتقيق الهدف املرجو من ورائه عن طريق حت�سيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.

و�سيتم تطبيق نظام جديد لنخفا�ص القيمة على اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على اأدوات الدين املقا�سة 

بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر والذمم الإيجارية املدينة وموجودات 

العقود وكذلك على بع�ص تعهدات القرو�ص املربمة وعقود ال�سمان املايل.

1 يناير 2018

معم�ل بها للفرتات ال�سـن�ية

التي تبداأ يف اأو بعد

معم�ل بها للفرتات ال�سـن�ية

التي تبداأ يف اأو بعد

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2-  تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة )يتبع(

2- 2 املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد الإ�سـدار وغري املفعلة بعد اأو غري املطبقة ب�سكل م�سبق )يتبع(

•  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 14 احل�سابات التنظيمية املوؤجلة ال�سادر يف يناير 2014 والذي 
يحدد متطلبات التقارير املالية "لأر�سدة احل�سابات التنظيمية املوؤجلة" التـي تن�ساأ عند تقدمي املن�ساأة 

ب�سائعها اأو خدماتها للعمالء ب�سعر يخ�سع لتنظيم الأ�سعار.

1 يـناير 2016

•  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء: يقدم املعيار الدويل 
لإعداد التقارير املالية رقم 15 نظامًا وحيدًا وقائمًا على خم�سة مبادئ يتعني �رصيانه على جميع العقود 

املربمة مع العمالء.

1 يناير 2017

•  التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2012 – 2014 والتي تت�سمن 
تعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأرقام 5 و 7 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 19.

1 يوليو 2016

•  تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 16 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 38 لتو�سيح طرق 
ال�ستهالك والإطفاء املقبولة.

1 يناير 2016

•  تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 11 لإي�ساح املحا�سبة املتعلقة باحل�س�ص يف 
العمليات امل�سرتكة.

1 يناير 2016

•  تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 16 و 41، وهي التعديالت التي تتطلب حما�سبة املوجودات 
احليوية التي ت�ستويف تعريف حم�سول زراعي حم�سود من موجودات حيوية كممتلكات، اآلت ومعدات 

وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 16.

1 يناير 2016

•  تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28، حيث تو�سح 
اأنه ي�ستند العتـراف بالأرباح اأو اخل�سائر على بيع املوجودات اأو امل�ساهمة بها بني امل�ستثمر واأي �رصكة 

زميلة اأو م�رصوع م�سرتك على ما اإذا كانت تلك املوجودات املباعة اأو امل�ساهم بها ت�سكل عمل جتاري.

1 يناير 2016

•  تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27، بحيث ت�سمح لأي من�ساأة حما�سبة ال�ستثمارات يف ال�رصكات 
التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة وال�رصكات الزميلة بالتكلفة وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 اأو املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9، اأو با�ستخدام طريقة امللكية يف البيانات املالية املنف�سلة ملن�ساأة ما.

1 يناير 2016

•  تعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأرقام 10 و 12 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28، 
وهي التعديالت التي تو�سح بع�ص اجلوانب املتعلقة بتطبيق ا�ستثناءات التوحيد على من�ساآت ال�ستثمار.

1 يناير 2016

•  تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 تعالج بع�ص املعوقات امللمو�سة التي يواجهها معدو التقارير 
املالية خالل ممار�سة اأحكامهم اأثناء عر�ص تقاريرهم املالية.

1 يناير 2016

•  التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2010 – 2012، والتي تت�سمن 
تعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأرقام 2 و3 و 8 و 13 واملعايري املحا�سبية الدولية 

اأرقام 16 و 38 و 24.

1 يوليو 2014

•  التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2011 – 2013، والتي تت�سمن 
تعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأرقام 1 و3 و 13 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 40.

1 يوليو 2014

•  التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2012 – 2014، والتي تت�سمن 
تعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأرقام 5 و 7 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 19.

1 يوليو 2016

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

1 يوليو 2014

معم�ل بها للفرتات ال�سـن�ية

التي تبداأ يف اأو بعد
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2-  تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة )يتبع(

2- 2 املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد الإ�سـدار وغري املفعلة بعد اأو غري املطبقة ب�سكل م�سبق )يتبع(

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة )يتبع(

تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف الفرتة التي تبـداأ اعتبارًا من 1 يـناير 2015، اأو عندما

تكون معموًل بها. كما وتتوقع املجموعة اأنه قد ل يكون لتطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت، با�ستثناء املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9، اأي

تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة التطبيق الأويل لها.

على الرغم من اأن تطبيق الن�سخة النهائية من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 قد ي�سفر عن تاأثري جوهري على املبالغ املدرجة والإف�ساحات الواردة

بالبيانات املالية املوحدة للمجموعة ب�ساأن املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة، اإل اأنه ل ميكن عمليًا توفري تقدير معقول ملا ينتج عن تطبيق املعيار من

تاأثريات اإل بعد قيام املجموعة باإجراء مراجعة تف�سيلية.

3-  ملخ�ش لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

3-1 بيان الإلتزام

مت اإعـداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة وذلك مبا يخ�ص 

 ح�ساب انخفا�ص قيمة القرو�ص وال�سلف بالقيمة املطفاأة واحت�سـاب ن�سبة كفاية راأ�ص املال.

 3-2 اأ�س�ش اإعداد البيانات املالية امل�حدة 

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملبداأ التلكفة التاريخية با�ستثناء بع�ص الأدوات املالية وال�ستثمارات العقارية التي مت قيا�سها بالقيم العادلة يف 

 نهاية كل فرتة تقرير.

 تعتمد التكلفة التاريخية عمومًا على القيمة العادلة للمقابل املدفوع لقاء املوجودات.

ُتعرف القيمة العادلة بال�سعر الذي �سيتم قب�سه لبيع اأي من املوجودات اأو دفعه لتحويل اأي من املطلوبات �سمن معاملة منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ 

القيا�ص، بغ�ص النظر عن ما اإذا كان ال�سعر ميكن حتقيقه بطريقة مبا�رصة اأو اأكان مقدرًا بف�سل اأ�سلوب تقييم اأخر. وعند تقدير القيمة العادلة لأي من املوجودات 

اأو املطلوبات، تاأخذ املجموعة بعني العتبار خ�سائ�ص املوجودات اأو املطلوبات اإذا ما كان على املت�ساركني بال�سوق النظر لتلك اخل�سائ�ص عند ت�سعري الأ�سل اأو 

 املطلوب يف تاريخ القيا�ص.

 مت عر�ص البيانات املالية املوحدة بالدرهم الإماراتي )الدرهم( وُتقرب جميع القيم اإىل اأقرب األف الدراهم، ما عدا ما يتم حتديده خالف ذلك.

 فيما يلي بيان باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية:  

 3-3 اأ�س�ش ت�حيد البيانات املالية

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

"•   ال�سلطة على املن�ساأة امل�ستثمرة،
"•   التعر�ص للعوائد، اأو احلقوق يف العوائد املتغرية، من ارتباطها باملن�ساأة امل�ستثمرة، و 

"•   القدرة على ممار�سة ال�سلطة على املن�ساأة امل�ستثمَرة للتاأثري على قيمة عوائد املن�ساأة امل�ستثِمرة.
تقوم املجموعة باإعادة تقييم ما اإذا كانت ت�سيطر على املن�ساأة امل�ستثمَرة اأم ل اإذا ما كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل اأن هناك تغريات على عن�رص اأو اأكرث من 

 عنا�رص ال�سيـطرة الثالثة املو�سحـة اأعاله.

عندما تقل حقوق الت�سويت اخلا�سة باملجموعة اأقل من حقوق ت�سويت الأغلبية يف اأي من املن�ساآت امل�ستثمَرة، تتحقق ال�سيطرة للمجموعة عندما تكون حقوق 

الت�سويت كافية ملنحها قدرة عملية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة باملن�ساآت امل�ستثمَرة ب�سكل منفرد. تاأخذ املجموعة بعني العتبار كافة احلقائق والظروف 

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

"•   حجم حقوق الت�سويت التي حتوزها املجموعة باملقارنة مع حجم حقوق الت�سويت حلاملي حقوق الت�سويت الأخرين؛
"•   حقوق الت�سويت املحتملة للمجموعة وحاملي حقوق الت�سويت الأخرين والأطراف الأخرى؛

"•   احلقوق النا�سئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى؛ و
"•   غريها من احلقائق والظروف الأخرى التي ت�سري اإىل اأن املجموعة لها، اأو لي�ص لها، القدرة احلالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة وقت  احلاجة لتخاذ   

      قرارات، مبا يف ذلك اأمناط الت�سويت والجتماعات ال�سابقة للم�ساهميـن.
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3- 3  اأ�س�ش ت�حيد البيانات املالية )يتبع(

يبـداأ توحيد اأي من ال�رصكات التابعة عندما يح�سل البنك على ال�سيطرة على ال�رصكة التابعة، ويتوقف ذلك التوحيد بفقد البنك لل�سيطرة على ال�رصكة التابعة. 

وعلى وجه اخل�سو�ص، يتم ت�سمني اإيرادات وم�ساريف اأي �رصكة تابعة م�ستحوذ عليها اأو م�ستبعدة خالل الفرتة املالية يف بيان الدخل من تاريخ ح�سول البنك 

 على ال�سيطرة وحتى تاريخ توقف البنك عن ال�سيطرة على ال�رصكة التـابعة.

تعزى الأرباح اأو اخل�سـائر وكافة مكونات الدخل ال�سامل الأخر اإىل مالكي ال�رصكة الأم واإىل الأطراف غري امل�سيـطرة حتى اإذا ما نتج عن ذلك ت�سجيل عجز يف 

 ر�سيد الأطراف غري امل�سيـطرة.

 يتم، عند ال�رصورة، اإدخال تعديالت على البيانات املالية لل�رصكات التابعة بغية متا�سي �سيا�ساتها املالية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

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

عند التوحيـد.

التـغريات يف ح�سة ملكية املجموعة يف ال�رصكـات التـابعة القائمة

اإن التغريات يف ح�س�ص ملكية املجموعة يف ال�رصكات التابعة، والتي ل توؤدي اإىل فقدان املجموعة لل�سيطرة على ال�رصكات التابعة، يتم حما�سبتها كمعامالت 

ملكية. يتم تعديل القيم الدفرتية حل�س�ص املجموعة وح�س�ص حقوق الأطراف غري امل�سيطرة لتعك�ص التغريات يف ح�س�سهم يف ال�رصكات التابعة.  يتم العتـراف 

مبا�رصة يف حقوق امللكية بالفرق بني مبالغ تعديل ح�س�ص حقوق الأطراف غري امل�سيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع اأو امل�ستلم، وتوزع على م�ساهمي 

 ال�رصكة الأم.

عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على اأحد ال�رصكات التابعة، يتم ح�ساب الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد بالفرق بني )1( اإجمايل القيمة العادلة للمبلغ 

املقبو�ص والقيمة العادلة للح�س�ص املتبقية و)2( القيمة الدفرتية ال�سابقة للموجودات )ومن �سمنها ال�سهرة(، ومطلوبات ال�رصكة التابعة وح�س�ص اأي من 

الأطراف غري امل�سيطرة. عندما تكون موجودات ال�رصكة التابعة مدرجة بقيمة اإعادة التقييم اأو بالقيمة العادلة وتكون الأرباح واخل�سائر املرتاكمة ذات العالقة 

قد مت العتـراف بها يف بيان الدخل ال�سامل املوحد ومرتاكمة يف حقوق امللكية، تتم املحا�سبة عن املبالغ املعرتف بها م�سبقًا يف بيان الدخل ال�سامل املوحد والتي مت 

تراكمها يف حقوق امللكية كما لو اأن ال�رصكة الأم اإ�ستبعدت املوجودات ذات ال�سلة ب�سكل مبا�رص )اأي مت اإعادة ت�سنيفها يف الأرباح اأو اخل�سائر املحولة مبا�رصة اإىل 

الأرباح امل�ستبقاة على النحو املحدد مبوجب املعايري الدولية للتقارير املالية(. تعترب القيمة العادلة لأي اإ�ستثمارات م�ستبقاة يف �رصكات تابعة �سابقة بتاريخ فقدان 

ال�سيطرة معادلة للقيمة العادلة عند العتـراف املبدئي لالحت�ساب الالحق وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية اأو، اإن اأمكن التطبيق، التكلفة 

عند العتـراف املبدئي لال�ستثمار يف املن�ساأة الزميلة اأو حتت ال�سيطرة امل�سرتكة.

3- 4  اندماج الأعمال 

تتم حما�سبة متلك الأعمال التجارية با�ستخدام طريقة ال�رصاء. ويتم قيا�ص البدل املحول �سمن اندماج الأعمال بالقيمة العادلة، ويتم احت�سابها على اأنها جمموع 

القيم العادلة للموجودات املحولة من قبل املجمـوعة بتاريخ ال�ستحواذ، واملطلوبات التي تتحملها املجمـوعة اإىل مالكي املن�ساأة امل�سرتاة ال�سابقني بالإ�سافة اإىل 

ح�س�ص حقوق امللكية التي اأ�سدرتها املجموعة يف مقابل ال�سيطرة على املن�ساأة امل�سرتاة. وب�سكٍل عام، يتم العتـراف بالتكاليف املتعلقة بعمليات التملك يف الدخل 

 اأو اخل�سارة عند تكبدها.

 ُت�سجل املوجودات املكت�سبـة القابلة للتحديد واملطلوبات املتكبدة، يف تاريخ التملك، بقيمتها العادلة.

تقا�ص ال�سهرة كالزيادة على جمموع البدل املنقول، ومقدار اأي ملكية غري م�سيطرة يف املن�ساأة امل�سرتاة، والقيمة العادلة حل�سة حقوق امللكية لل�رصكة امل�سرتية 

التي كانت حتتفظ بها �سابقًا يف املن�ساأة امل�سرتاة )اإن وجدت( على �سايف مبالغ املوجودات امل�ستـحوذة القابلة للتحديد واملطلوبات امل�سمونة بتاريخ ال�ستـحواذ. 

وبعد اإعـادة التقييم، اإذا ما جتاوز �سايف مبالغ املوجودات امل�ستـحوذة القابلة للتحديد واملطلوبات امل�سمونة بتاريخ ال�ستـحواذ جمموع املقابل املحـول ومبالغ اأي 

ملكية غري م�سيطرة يف املن�ساأة امل�سرتاة والقيمة العادلة للح�سة التي كانت تبقي عليها ال�رصكة امل�ستـحوذة �سابقًا يف املن�ساأة امل�سرتاة )اإن وجدت(، يتم العتـراف 

 بالزيادة مبا�رصة يف الأربـاح اأو اخل�سـائر كربح �رصاء.

اإن احل�س�ص غري امل�سيطرة التي متثل ح�س�ص امللكية ويحق مبوجبها حلامل تلك احل�س�ص احل�سول على ح�سة ن�سبية من �سايف موجودات املن�ساأة يف حالة 

الت�سفية قد ُتقا�ص مبدئيًا اإما بالقيمة العادلة اأو بح�سة متنا�سبة مع املبالغ املعرتف بها للح�س�ص غري امل�سيطرة ل�سايف املوجودات امل�ستحوذ عليها القابلة 

للتحديد. وي�ستند اأ�سا�ص اختيار القيا�ص وفق كل معاملة على حدة. وُتقا�ص الأنواع الأخرى للح�س�ص غري امل�سيطرة بالقيمة العادلة.

اإذا ت�سمن املقابل املحول من قبل املجموعة يف اندماج اأعمال موجودات اأو مطلوبات نا�سئة من ترتيب مقابل م�رصوط، ُيقا�ص ذلك املقابل امل�رصوط بالقيمة العادلة 

لتاريخ ال�ستحواذ عليها ويتم ت�سمينها كجزء من املقابل املحول يف اندماج الأعمال. اإن التغريات يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل التي توؤهل كتعديالت فرتة 

القيا�ص يتم تعديلها باأثر رجعي، اإ�سافة اإىل التعديالت املتناظرة مقابل ال�سهرة. تعديالت فرتة القيا�ص هي تلك التعديالت التي تبزغ من املعلومات الإ�سافية 

املتح�سل عليها خالل "فرتة القيا�ص" )التي ل ميكن اأن تزيد على �سنة واحدة من تاريخ ال�ستحواذ( ب�ساأن احلقائق والظروف املعا�رصة لتاريخ ال�ستحواذ.
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3- 4  اندماج الأعمال  )يتبع(

تعتمد املحا�سبة الالحقة لقيا�ص التغريات يف القيمة العادلة للمقابل امل�رصوط التي ل توؤهل كتعديالت فرتة القيا�ص على كيفية قيا�ص املقابل امل�رصوط. ل ُيعاد قيا�ص 

املقابل امل�رصوط امل�سنف كحقوق ملكية يف تواريخ التقرير الالحقة، بينما تتم حما�سبة ت�سويته الالحقة �سمن حقوق امللكية. اإن املقابل امل�رصوط امل�سنف كاأ�سل 

اأو مطلوب ُيعاد قيا�سه يف تواريخ التقارير الالحقة مبا يتفق مع املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 و 37 املخ�س�سـات واملطلوبات املحتملة واملوجودات امل�رصوطة، 

 كما هو منا�سب، مع الأرباح اأو اخل�سائر املتزامنة املعرتف بها يف الربح اأو اخل�سـارة.

عندما يتم دمج الأعمال على مراحل، يتم قيا�ص ح�سة املجموعة يف حقوق امللكية املحتفظ بها �سابقًا يف املن�ساأة امل�سرتاة بالقيمة العادلة يف تاريخ ال�ستـحواذ 

)تاريخ ح�سول املجموعة على ال�سيطرة( ويتم العتـراف مبا ينتج من ربح اأو خ�سارة، اإن وجدت، يف الربـح اأو اخل�سـارة. ُيعاد ت�سنيف املبالغ النا�سئة عن امللكية 

يف املن�ساأة امل�سرتاة قبل تاريخ التملك والتي �سبق العتـراف بها يف بيان الدخل ال�سامل املوحد اإىل الأرباح اأو اخل�سـائر يف حال كانت هذه املعاجلة مالئمة حال ما لو 

 كانت امللكية قد مت ا�ستبـعادها.

اإذا مل تكتمل املحا�سبة الأولية لندماج الأعمال مع نهاية فرتة التقرير التي مت فيها الندماج، تقوم املجموعة باأخذ خم�س�سات عن املبالغ الإنتقالية للبنود التي مل 

تكتمل حما�سبتها. ويتم تعديل هذه املبالغ خالل فرتة القيا�ص )انظر اأعاله(، اأو يتم العتـراف مبوجودات اأو مطلوبات اإ�سافية، وذلك لتعك�ص املعلومات اجلديدة 

التي مت احل�سول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ التملك، اإذا كانت معروفة، والتي ميكن ان تكون قد اأثرت على املبالغ املعرتف بها يف ذلك التاريخ.

3-5  ال�سـهرة 

ت�سجل ال�سهرة الناتـجة عن ا�ستحواذ اأي من الأعمال بالتكلفة كما يف تاريخ ال�ستحواذ على العمل )انظر اإي�ساح 3-4 اأعاله( ناق�سًا خ�سائر انخفا�ص القيمة 

 املرتاكمة اإن وجـدت.

لأغرا�ص اختبار انخفا�ص القيمة، يتم ت�سمني ال�سهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد للمجموعة )اأو جمموعات وحدات توليد النقد( املتوقع اأن ت�ستفيد من 

 ت�سافر الندماج.

يتم اإجراء اختبـار انخفا�ص القيمة على وحـدة توليد النقد التي مت توزيع ال�سهرة عليها �سنويًا اأو ب�سكل م�ستمر اإذا كان هناك موؤ�رص يفيد بتعر�ص تلك الوحدة 

لنخفا�ص القيمة. اإذا كانت القيمة القابلة لال�سرتداد لوحدة توليد النقد اأقل من القيمة الدفرتيـة، ت�سجل خ�سارة انخفا�ص القيمة اأوًل لتخفي�ص القيمة الدفرتية 

لكل اأ�سل يف الوحدة. يتم العتـراف باأي خ�سـارة انخفا�ص يف قيمة ال�سهرة مبا�رصة يف بيـان الدخل املـوحد، ول يتم عك�ص خ�سارة انخفا�ص يف قيمة ال�سهرة يف 

 الفرتات الالحقة.

عند ا�ستبعاد وحدة توليد النقد ذات ال�سلة، يتم ت�سمني قيمة ال�سهرة يف حتديد الربح اأو اخل�سارة عند ال�ستبعاد.

3- 6  العتـراف بالإيرادات

 اإيرادات وم�ساريف الفوائد

يتم العتـراف باإيرادات وم�ساريف الفوائد لكافة الأدوات املالية التي تخ�سع للفوائد يف ما عدا املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر، 

�سمن "اإيرادات الفوائد" و"م�ساريف الفوائد" يف بيان الدخل املوحد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ُيدرج الدخل من الفوائد الناجت من املوجودات املالية 

 الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر �سمن "�سايف الأرباح من الإ�ستثمارات" يف بيان الدخل املوحد.

طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احت�ساب التكلفة املطفاأة للموجودات املالية اأو املطلوبات املالية وتوزيع اإيرادات الفوائد اأو م�ساريف الفوائد على 

الفرتات التي تخ�سها. ن�سبة الفائدة الفعلية هي املعّدل الفعلي خل�سم قيمة املبالغ النقدية املتوقع دفعها وا�ستالمها يف امل�ستقبل عرب املدة املتوقعة لالأداة املالية 

اأو عرب فرتة اأق�رص، اإذا كان ذلك منا�سبًا، اإىل �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو املطلوب املايل. عند احت�ساب معّدل الفائدة الفعلية، تقوم املجموعة بتقدير التدفقات 

النقدية اآخذة بالعتبار كافة البنود التعاقدية لالأداة املالية )مثل خيارات ال�سداد امل�سبق(، ولكنها ل تاأخذ بالعتبار اخل�سائر الئتمانية امل�ستقبلية. تت�سمن عملية 

الحت�ساب هذه كافة الر�سوم والنقاط املدفوعة اأو املقبو�سة بني اأطراف العقد والتي ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من معّدل الفائدة الفعلية وتكاليف املعاملة وكافة 

العالوات اأو اخل�سومات الأخرى.

عند اإنخفا�ص قيمة اأي من املوجودات املالية اأو جمموعة من املوجودات املالية املت�سابهة نتيجة خل�سارة انخفا�ص القيمة، يتم العتـراف باإيرادات الفوائد 

با�ستخدام معّدل الفائدة امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية بغر�ص قيا�ص خ�سارة انخفا�ص القيمة. يتم احت�ساب ال�سرتدادات املتعلقة بالقرو�ص 

وال�سلف التي مت خف�ص قيمتها �سابقًا على اأ�سا�ص املبالغ النقدية املقبو�سة.
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3-  6  العتـراف بالإيرادات )يتبـع(

 اإيرادات من متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية

يتناول الإي�ساح 3-20 )ج( �سيا�سة املجموعة فيما يتعلق بالعتـراف بالدخل من متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية.

 اإيرادات وم�ساريف الر�سوم والعمولت

يتم العتـراف باإيرادات وم�ساريف الر�سوم والعمولت يف تاريخ ح�سول العملية.

 اإيرادات توزيعات الأرباح 

يتم العتـراف باإيرادات توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات يف بيان الدخل املوحد عندما ين�ساأ حق املجموعة يف ا�ستالمها. 

 اإيرادات عقود التاأمني والدخل من عمولت التاأمني

يتم العتـراف بالأق�ساط كاإيرادات )اأق�ساط مكت�سبة( على اأ�سا�ص زمني على مدى الفرتة الفعلية للمدة التي تغطيها البولي�سة. ويتم اإدراج اجلزء من الق�سط 

امل�ستلم مبوجب عقود نافذة تتعلق مبخاطر غري منتهية يف نهاية فرتة التقرير كمطلوب اأق�ساط تاأمني غري مكت�سبة.

يتم العتـراف باأق�ساط بوال�ص التاأمني على احلياة يف تاريخ حترير البوال�ص وبتواريخ ال�ستحقاقات الالحقة. 

يتم العتـراف بالدخل من عمولت التاأمني عند حترير البوال�ص اإ�ستنادًا اإىل ال�رصوط والن�سب املئوية املتفق عليها مع معيدي التاأمني.

 الربح واخل�سارة من �سداد القرو�ص متو�سطة الأجل

مُيثل الربح اأو اخل�سارة من �سداد القرو�ص متو�سطة الأجل الفرق بني املبلغ املدفوع والقيمة الدفرتية للمطلوبات عند تاريخ ال�سداد.

 اإيرادات عقود الإيجار 

مت الإف�ساح عن ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة لالعرتاف بالإيرادات من عقود الإيجار الت�سغيلية يف البند 3-7 اأدناه.

 تقديـم اخلدمات

متثل اإيرادات خدمات امل�ساريع وال�ست�سارات اإجمايل قيمة اخلدمات املقدمة والأعمال املنجزة وال�سـادر بها فواتري، �سايف اخل�سومات.

 3-7 عق�د الإيجار

يتم ت�سنيف عقود الإيجار كاإيجارات متويلية عندما تن�ص عقود الإيجار على حتويل جميع خماطر ومنافع التملك اإىل امل�ستاأجر. اأما اأنواع الإيجارات الأخرى 

فيتم ت�سنيفها كعقود اإيجار ت�سـغيلية. 

 املجموعة كموؤجر

يتم العتـراف باإيرادات عقود التاأجري الت�سغيلية على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. ت�ساف التكاليف املبا�رصة املتكبدة اأثناء املفاو�سات 

والرتتيبات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية اإىل القيمة الدفرتية لالأ�سل املوؤجر ويتم العتـراف بها على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

 املجموعة كم�ستاأجر 

يتم ت�سجيل مدفوعات الإيجار الت�سغيلي كم�رصوف على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار، اإل اإذا كان هناك اأ�سا�ص منهجي اآخر اأكرث مالئمة لتوزيع 

املنافع القت�سادية من الأ�سل امل�ستاأجر على فرتة الإيجار. يتم العتـراف باللتزامات الإيجارية املحتملة التي تظهر �سمن عقود الإيجار الت�سغيلية كم�رصوف 

يف الفرتة التي ا�ستحدثت بها.

يف حالة ا�ستالم حوافز اإيجار لإبرام عقود اإيجار ت�سغيلية، يتم العتـراف بها كمطلوب. يتم العتـراف باإجمـايل املنافع من احلوافز كتخفي�ص مل�رصوف الإيجار 

على اأ�سا�ص الق�سط الثابت، اإل اإذا كان هناك اأ�سا�ص منهجي اآخر اأكرث مالئمة لتوزيع املنافع القت�سادية من الأ�سل امل�ستاأجر على مدى فرتة الإيجار.
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3-8  العمالت الأجنبية

يتم عر�ص البيانات املالية الفردية لكل من�ساأة يف املجموعة بعملة البيئة القت�سادية ال�سائدة التي متار�ص فيها ن�ساطاتها )عملتها الوظيفية(. لأغرا�ص اإعداد 

البيانات املالية املوحدة، يتم عر�ص النتائج والو�سع املايل لكل من�ساأة بدرهم الإمارات العربية املتحدة )درهم( الذي يعترب العملة الوظيفية للمجموعة وعملة 

 العر�ص للبيانات املالية املوحدة. 

اإن عملة العر�ص للمجموعة هي درهم الإمارات العربية املتحدة )درهـم(، اإل اأنه ولأغرا�ص العر�ص فقط، قد مت اإظهار القيمة املعادلة بالدولر الأمريكي يف بيان 

املركز املايل املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان الدخل ال�سامل املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد وبع�ص الإي�ساحات الأخرى حول البيانات املالية املوحدة 

 با�ستخدام �سعر �رصف دولر اأمريكي واحد = 3/673 درهم. 

عند اإعداد البيانات املالية املنف�سلة للمن�ساآت، ُت�سجل قيم املعامالت بالعمالت، عدا العملة الوظيفية )العمالت الأجنبية(، على اأ�سا�ص اأ�سعار التحويل ال�سائدة 

بتاريخ تلك املعامالت. يف تاريخ كل تقرير يتم ترجمة قيمة البنود النقدية املُدرجة بالعمالت الأجنبية على اأ�سا�ص �سعر ال�رصف ال�سائد يف ذلك التاريخ، يتم 

ترجمة البنود غري النقدية املدرجة بالقيمة العادلة واملحددة بالعمالت الأجنبية على ا�سا�ص ا�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ حتديد القيمة العادلة. ل يتم اإعادة 

 حتويل البنود غري النقدية التي مت قيا�سها على اأ�سا�ص التكلفة التاريخية واملقيمة بالعمالت الأجنبية.

 يتم العتـراف بفرق ال�رصف يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي تن�ساأ فيها با�ستثناء: 

•    فروقات العملة املتعلقة مبوجودات قيد الإن�ساء بهدف اإ�ستخدامها يف عمليات الإنتاج م�ستقباًل، حيث يتم اإدراج تلك الفروقات �سمن تكلفة هذه املوجودات   
       والتي يتم اإعتبارها كتعديالت على تكاليف الإقرتا�ص بعمالت اأجنبية؛  

"•    فروقات العملة الناجتة عن الدخول يف معامالت بهدف التحوط من بع�ص خماطر العمالت الأجنبية؛  
"•    فروقات العملة املتعلقة ببنود نقدية مدينة اأو دائنة ناجتة عن العمليات الأجنبية للمجموعة والتي لي�ص من املحتمل ول يوجد تخطيط ل�سدادها وهي ت�سكل        

       جزء من �سايف ال�ستثمار يف العمليات الأجنبية والتي يتم العتـراف بها �سمن احتياطي حتويل العمالت الأجنبية ويتم العتـراف بها يف بيان الدخل املوحد 

       عند اإ�ستبعاد �سايف قيمة ال�ستثمار. 

لغر�ص عر�ص هذه البيانات املالية املوحدة، تظهر املوجودات واملطلوبات لعمليات املجموعة بالعمالت الجنبية بالدرهـم الإماراتي با�ستخدام ا�سعار ال�رصف 

ال�سائدة يف تاريخ التقرير. ترتجم اليرادات وامل�ساريف ح�سب �سعر ال�رصف املتو�سط لل�سنة ما مل تتقلب ا�سعار ال�رصف ب�سورة كبرية خالل ال�سنة ويف تلك 

احلالة ت�ستخدم ا�سعار ال�رصف يف تاريخ املعاملة. ت�سنف فروق اأ�سعار ال�رصف، اإن وجد، كحقوق امللكية ويعرتف به حتت "فروق ترجمة العمالت الأجنبية 

 املرتاكمة". اإن هذه الفروق ت�سجل يف بيان الدخل املوحد للفرتة التي ت�ستبعد فيها العمليات الجنبية.

عند ا�ستبعاد اأي من املعامالت الأجنبية، ُيعاد ت�سنيف جميع فروقات اأ�سعار ال�رصف املرتاكمة يف حقوق امللكية املتعلقة بتلك املعاملة العائدة اإىل مالكي البنك اإىل 

 بيـان الدخل املـوحد.

اإ�سافة اإىل ذلك، وفيما يتعلق بال�ستبعاد اجلزئي لأي �رصكة تابعة ل ينتج عنها خ�سارة البنك لل�سيطرة على ال�رصكة التابعة، فيتم اإعادة توزيع احل�سة املتنا�سبة 

لفروقات اأ�سعار ال�رصف املرتاكمة اإىل الأطراف غري امل�سيطرة ول يتم العتـراف بها يف بيان الدخل املـوحد. اأما بالن�سبة لكافة ال�ستبعادات اجلزئية الأخرى )اأي 

ال�ستبعادات اجلزئية للل�رصكات الزميلة واملن�ساأت اخلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة التي ل تف�سي خل�سارة البنك للتاأثري اجلوهري اأو ال�سيطرة امل�سرتكة(، فاإن 

 احل�سة الن�سبية لفروقات اأ�سعار ال�رصف املرتاكمة ُيعاد ت�سنيفها اإىل بيان الدخل املـوحد.

ُتعامل ال�سهرة وتعديالت القيمة العادلة من املوجودات واملطلوبات القابلة للتحديد الناجمة عن ال�ستحواذ على معاملة اأجنبية كموجودات اأو مطلوبات للعملية 

الأجنبية وحُتول اإىل �سعر ال�رصف ال�سائد يف نهاية كل فرتة التقرير. يتم العتـراف بفروق اأ�سعار ال�رصف يف حقوق امللكية.

3-9  تكاليف القتـرا�ش

يتم العتـراف بكافة تكاليف القرتا�ص يف الربح اأو اخل�سـارة يف الفرتة التي ُتكبدت فيها.
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3-10  املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعـد طرح ال�ستهالك املرتاكم واأي خ�سائر مرتاكمة لالإنخفا�ص يف القيمة.

يتم العتـراف بال�ستهالك، بحيث يلغي تكاليف املوجودات )بخالف الأرا�سي والأعمال الراأ�سمالية قيد الإجناز( با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مبنيًا على مدة 

اخلدمة الفعلية املتوقعة كما يلي:

�ســن�ات

20 - 25مباين لالإ�ستعمال اخلا�ص

4 - 10الأثاث والرتكيبات واملعّدات وال�سيارات

5 - 10حت�سينات على املمتلكات واأخرى

يف نهاية كل �سنة، يتم اإجراء مراجعة على الأعمار النتاجيـة املقدرة، القيم املتبقية وطريقة احت�ساب ال�ستهالك ويتم اإثبات اأي تاأثري ناجت عن التغريات يف 

التقديرات على الفرتات امل�ستقبلية. 

يلغى العتـراف باأي من بنود املمتلكات، الآلت واملعدات عند ا�ستبعادها اأو عندما ل يتوقع ظهور منافع اقت�سادية من ا�ستمرار ا�ستخدام الأ�سل. ويتم حتديد اأي 

اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن ا�ستبعاد اأي من املمتلكات، الآلت واملعدات بالفرق بني عائد بيع الأ�سل وقيمته الدفرتية، ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املوحد. 

يتم اإثبات املمتلكات واملعدات بعد مرور �سنة من ا�ستهالكها بقيمة دفرتية مقدارها وحـدة نقدية واحدة لكل اأ�سل، حيث يتم �سطب الإ�ستهالك املرتاكم مقابل 

التكلفة. 

يتم اإظهار الأعمال الراأ�سمالية قيد الإجناز بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ص يف القيمة. تت�سمن التكلفة الأتعاب املهنية وتكاليف القرتا�ص بالن�سـبة 

للموجودات املوؤهلة مبا يتما�سـى مع �سيا�سة املجموعة املحا�سبية. يتم بدء احت�ساب ال�ستهالك لهذه املوجودات عندما تكون جاهزة لال�ستخدام املعد لها.

3-11  ال�ستثمارات العقارية

ال�ستثمارات العقارية هي العقارات املحتفظ بها بغر�ص حتقيق اإيرادات من اإيجارها و/اأو الأرباح الراأ�سمالية )مبا يف ذلك العقارات حتت الإن�ساء لنف�ص الغر�ص(، 

يتم ت�سجيل الإ�ستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة م�سافًا اإليها م�ساريف املعاملة املتعلقة بها، ويتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة. ت�سجل اأية اأرباح اأو خ�سائر 

 ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية �سمن بيان الدخل املوحد للفرتة التي نتجت فيها. 

يتم اإلغاء العتـراف بال�ستثمارات العقارية عند ال�ستبعاد اأو عندما يتم �سحب ال�ستثمارات العقارية ب�سكل دائم من ال�ستخدام ول يكون هناك اأية فوائد 

م�ستقبلية متوقعة عند ال�ستبعاد. ويتم ت�سجيل اأية اأرباح اأو خ�سائر تظهر عند اإلغاء العتـراف بالعقار )املحت�سب بالفارق بني �سايف مقبو�سات ال�ستبعاد 

والقيمة الدفرتية لالأ�سل( يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي مت فيها اإلغاء العتـراف بالعقار.

3-12 اإنخفا�ش قيمة امل�ج�دات امللم��سة 

يف نهاية كل فرتة تقرير، جتري املجموعة مراجعة على القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة لتحديد فيما اإذا كان هناك اأي موؤ�رص يدل على انخفا�ص يف قيمة 

املوجودات، يف حال وجود مثل هذه املوؤ�رصات، يتم تقدير القيمة امل�سرتدة للموجودات لكي يتم حتديد مدى اخل�سارة )اإن وجد(. ويف حال ي�سعب فيها تقدير 

القيمة امل�سرتدة لالأ�سل فرديًا تقوم املجموعة بتقدير القيمة امل�سرتدة لوحدة توليد النقد التابعة لالأ�سل الفردي، ُتقدر املجموعة املبلغ القابل لال�سرتداد لوحدة 

توليد النقد التي ينتمي اإليها الأ�سل. عندما يكون من املمكن حتديد اأ�س�ص توزيع معقولة وثابتة، يتم اأي�سًا توزيع موجودات ال�رصكة اإىل وحدات توليد نقد فردية، 

 اأو خالف ذلك يتم تخ�سي�سها لأ�سغر جمموعة من وحدات توليد النقد التي ميكن حتديدها على اأ�سا�ص تخ�سي�ص معقول وثابت.

اإن القيمة امل�سرتدة هي القيمة الأعلى ما بني القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع وقيمة الإ�ستخدام. عند تقييم قيمة الإ�ستخدام، يتم خ�سم التدفقات النقدية 

املقدرة حل�ساب القيمة احلالية با�ستخدام ن�سبة خ�سم ما قبل ال�رصيبة والتي تعك�ص قيمتها ال�سوقية مع الأخذ بعني العتبار اأثر الوقت على النقد واملخاطر 

املحددة لالأ�سل.

اأما اإذا كانت القيمة امل�سرتدة املقدرة لالأ�سل )اأو وحدة توليد النقد( اأقل من قيمته الدفرتية، يتم خف�ص القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو وحدة توليد النقد( اإىل اأن ت�سل 

اإىل قيمته امل�سرتدة. يتم العتـراف بخ�سارة انخفا�ص القيمة يف بيان الدخل املوحد.

عند عك�ص خ�سارة اإنخفا�ص القيمة لحقًا، يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو وحدة توليد النقد( اإىل اأن ت�سل للقيمة املقدرة امل�سرتدة على اأن ل تكون الزيادة 

اأعلى من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هناك اإنخفا�ص يف قيمة الأ�سل )وحدة توليد النقد( يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم ت�سجيل عك�ص خ�سارة النخفا�ص القيمة يف 

بيان الدخل املوحد.
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3-  ملخ�ش لأهم ال�سيا�سات املحا�سبي

3-13  املخ�س�سات

يتم العتـراف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�ستنتاجي( نتيجة اأحداث �سابقة ويكون من املحتمل اأن ُيطلب من املجموعة 

ت�سديد هذا اللتزام وميكن تقدير تكلفة هذه املخ�س�سات ب�سكل يعتمد عليه.

املبلغ املعرتف به كمخ�س�ص هو اأف�سل تقدير لت�سوية اللتزام اجلاري يف تاريخ التقرير مع الأخذ يف العتبار املخاطر وال�سكوك املحيطة باللتزام. حيث تقا�ص 

املخ�س�سات با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة لت�سوية هذا اللتزام، ومن ثم فاإن القيمة الدفرتية هي القيمة احلالية لهذه التدفقات النقدية.

عندما يكون من املتوقع اإ�سرتداد من طرف ثالث جميع املنافع الإقت�سادية الالزمة لت�سوية اأحد املخ�س�سات، يتم اإدراج الذمة كاأ�سل اإذا اأ�سبح من املوؤكد بالفعل 

اأنه �سيتم اإ�ستالم التعوي�ص واإذا كان من املمكن قيا�ص مبلغ الذمة املدينة ب�سكل موثوق.

 3-14  الأدوات املالية

يتم العتـراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تكون املجموعة طرفًا يف املخ�س�سات التعاقدية لالأدوات.

يتم قيا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وت�ساف اأو تخ�سم تكاليف املعامالت التي تعزى مبا�رصة اإىل حيازة اأو اإ�سدار املوجودات 

واملطلوبات املالية )عدا املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر( من القيمة العادلة للموجودات املالية اأو املطلوبات املالية، 

ح�سب القت�ساء، عند العتـراف املبـدئي يتم العتـراف بتكاليف املعامالت املتعلقة مبا�رصة اإىل حيازة موجودات مالية اأو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح واخل�سائر مبا�رصة يف بيان الدخل املوحد.

3-14-1 امل�ج�دات املالية

يتم العتـراف اأو الإ�ستبعاد لكافة امل�سرتيات اأو املبيعات العادية للموجودات املالية على اأ�سا�ص تاريخ املتاجرة. امل�سرتيات اأو املبيعات العادية هي م�سرتيات اأو 

مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل الإطار الزمني املحدد مبوجب اللوائح اأو التفاقية يف ال�سوق.

يتم قيا�ص جميع املوجودات املالية املعرتف بها يف جمملها بعد ذلك اإما بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة، اإعتمادا على ت�سنيف املوجودات املالية.

 ت�سنيف املوجودات املالية 

بغر�ص ت�سنيف املوجودات املالية ت�سنف الأداة كـ"اأداة ملكية" اإذا كانت غري م�ستقة وكانت تطابق تعريف "امللكية" جلهة الإ�سدار، با�ستثناء بع�ص الأدوات غري 

امل�ستقة املطروحة للتداول والتي مت عر�سها كاأداة ملكية من قبل اجلهة امل�سدرة. وت�سنف باقي املوجودات املالية غري امل�ستقة كـ "اأدوات دين". 

 يتم قيا�ص اأدوات الدين، وت�سمل القرو�ص وال�سلف والتمويل واأدوات ال�ستثمار الإ�سالمي بالتكلفة املطفاأة يف حال توافر ال�رصطني الآتيني: 

"•   اإذا كان الأ�سل حمتفظًا به وفقًا لنموذج اأعمال يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات بغر�ص جمع التدفقات النقدية املتعاقد عليها؛ و 
"•   اإذا كان ين�ساأ عن البنود التعاقدية للموجودات املالية مواعيد حمددة للتدفقات املالية املتعلقة ح�رصيًا باأ�سل املبالغ غري امل�سددة والفوائد عليها.

ُتقا�ص كافة املوجودات املالية الأخرى يف الفرتات الالحقة بالقيمة العادلة.

 التكلفة املُطفاأة وطريقة الفائدة الفعلية:

طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احت�ساب التكلفة املطفاأة لأداة الدين وتوزيع اإيرادات الفوائد على الفرتات التي تخ�سها. ن�سبة الفائدة الفعلية 

هي حتديدًا الن�سبة التي يتم فيها خ�سم النقد املقدر ا�ستالمه يف امل�ستقبل )مبا يف ذلك جميع الر�سوم والنقاط املدفوعة اأو امل�ستلمة والتي ت�سكل جزًءا ل يتجزاأ من 

ن�سبة الفائدة الفعلية وتكاليف املعامالت والعالوات اأو اخل�سومات الأخرى( وذلك عرب املدة املتوقعة للمطلوب املايل اأو عرب فرتة اأق�رص، ح�سب القت�ساء، اإىل 

�سايف القيمة الدفرتية عند العتـراف املبدئي.

يتم العتـراف بالدخل على اأ�سا�ص ن�سبة الفائدة الفعلية لأدوات الدين )فيما عدا املوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر التي يتم 

قيا�سها لحقًا بالتكلفة املطفاأة. يتم العتـراف باإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املوحد.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر 

عند العتـراف املبدئي، ميكن للمجموعة اأن تختار ب�سكل نهائي )على اأ�سا�ص كل اأداة على حدة( اأن ت�سنف الإ�ستثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل ال�سامل الأخر. ول ي�سمح الت�سنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر اإذا كان ال�ستثمار باأداة امللكية حمتفظ به لغر�ص املتاجرة. 

 تعترب املوجودات املالية حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة اإذا:

"•  مت �رصاوؤها اأ�سا�سًا لغر�ص بيعها يف امل�ستقبل القريب،
"•  كانت عند العتـراف املبدئي جزء من حمفظة اأدوات مالية حمددة تديرها املجموعة ولها طابع فعلي حديث للح�سول على اأرباح يف فرتات ق�سرية، اأو

•  كانت اأدوات م�ستقة غري م�سنفة وفّعالة كاأداة حتوط اأو ك�سمان مايل.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

3-  ملخ�ش لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(

3-14  الأدوات املالية )يتبع(

3-14-1  امل�ج�دات املالية )يتبـع(

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر )يتبـع(

تقا�ص ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر مبدئيًا بالقيمة العادلة م�ساف اإليها تكاليف املعاملة. ويتم قيا�سها لحقًا 

بالقيمة العادلة ويتم العتـراف بالأرباح واخل�سائر النا�سئة عن التغري يف القيمة العادلة حتت بند الدخل ال�سامل املـوحد وت�ساف اإىل احتياطي اإعادة تقييم 

ال�ستثمارات. عند ا�ستبعاد اأ�سل مايل، فاإن الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة والتي مت اإ�سافتها م�سبقًا اإىل احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات ل يتم اإعادة ت�سنيفها 

اإىل بيان الدخل املوحد ولكن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل اأرباح م�ستبقاة.

يتم العتـراف بتوزيعات الأرباح على هذه ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية يف بيان الدخل املوحد عندما ين�ساأ حق املجموعة يف ا�ستالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار 

املحا�سبي الدويل رقم 18 الإيرادات، مامل متثل هذه التوزيعات ب�سكل وا�سح ا�سرتداد جلزء من تكاليف ال�ستثمار.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

يتم ت�سنيف ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر، اإل اإذا قامت املجموعة بت�سنيف ا�ستثمار حمتفظ به لغري املتاجرة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر عند العتـراف املبدئي )كما هو مو�سح اأعاله(.

يتم قيا�ص اأدوات الدين التي ل تتطابق مع معايري التكلفة املطفاأة )كما هو مو�سح اأعاله( بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر. اإ�سافة اإىل ذلك، يجوز 

ت�سنيف اأدوات الدين التي تتطابق مع معايري التكلفة املطفاأة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر عند العتـراف املبدئي، اإذا كان هذا الت�سنيف يلغي اأو 

يقلل بدرجة كبرية من عدم التطابق املحا�سبي الذي ين�ساأ عن قيا�ص املوجودات اأو املطلوبات اأو العتـراف بالأرباح واخل�سائر فيها على اأ�س�ص خمتلفة.

يتم اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين من التكلفة املطفاأة اإىل القيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر ب�سبب تغيري منوذج الأعمال بحيث مل يعد هناك توافق مع 

معايري التكلفة املطفاأة. ومن غري امل�سموح به اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر عند العتـراف املبدئي.

يف نهاية كل فرتة تقرير، يتم قيا�ص املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر بالقيمة العادلة، ويتم العتـراف بالأرباح اأو اخل�سائر الناجتة 

عن اإعادة القيا�ص يف بيان الدخل املوحد. ويتم ت�سمني �سايف الأرباح واخل�سائر املعرتف بها يف بيان الدخل حتت بند "�سايف اأرباح ال�ستثمارات" يف بيان الدخل 

املوحد. يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مبني يف الإي�ساح 43 حول البيانات املالية املوحدة.

يتم العتـراف بالدخل من الفوائد على اأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سارة يف �سايف الأرباح واخل�سائر املو�سحة اأعاله ويتم ت�سمينها حتت 

 بند "�سايف اأرباح الإ�ستثمارات".

يتم العتـراف باإيرادات توزيعات الأرباح على ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل املوحد عندما ين�ساأ حق 

املجموعة يف ا�ستالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 18 الإيرادات، ويتم ت�سمينها يف الأرباح واخل�سائر املو�سحة اأعاله.

 اأرباح وخ�سائر اأ�سعار �رصف العمالت الأجنبية 

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية بالعمالت الأجنبية بتلك العملة الأجنبية ويتم حتويلها على اأ�سا�ص ال�سعر احلايل  لل�رصف يف نهاية كل فرتة تقرير. 

ي�سّكل �سعر ال�رصف للعمالت الأجنبية جزءًا من القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر الناجتة عنها،  لذلك،

•  بالن�سبة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر، يتم العتـراف مبكونات اأ�سعار �رصف العمالت الأجنبية يف بيان الدخل املوحد،
•  اأما بالن�سبة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر، فيتم العتـراف مبكونات اأ�سعار �رصف العمالت الأجنبية يف بيان الدخل

    ال�سامل املـوحد.

بالن�سبة لأدوات الدين املقيمة بالعمالت الجنبية واملقا�سة بالتكلفة املطفاأة يف نهاية الفرتة احل�سابية، يتم حتديد اأرباح وخ�سائر اأ�سعار �رصف العمالت  

الأجنبية على اأ�سا�ص التكلفة املطفاأة لالأ�سل املايل ويتم العتـراف بها بيان الدخل املوحد.
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

3-  ملخ�ش لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(

3-14  الأدوات املالية )يتبع(

3-14-1  امل�ج�دات املالية )يتبـع(

اإنخفا�ص قيمة املوجودات املالية

يتم تقييم املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة للتاأكد من وجـود موؤ�رصات اخل�سارة امل�سجلة لالإنخفا�ص يف القيمة يف نهاية كل فرتة تقرير. يتم العتـراف 

بالنخفا�ص يف قيمة املوجودات املالية عندما يكون هناك دليل مو�سوعي، نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث بعد الت�سجيل املبدئي للموجودات املالية، اأدى اإىل تاأثر 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل.

قد يت�سمن الدليل املو�سوعي اخل�سارة امل�سجلة لالإنخفا�ص ما يلي:

"•   �سعوبة مالية كبرية للُم�سدر اأو الطرف املقابل،
"•   الإخالل بالعقد، مثل التق�سري اأو التاأخر يف �سداد مدفوعات الفائدة اأو املدفوعات الرئي�سية،

"•   اأن ي�سبح من املحتمل اأن يكون املقرت�ص �سوف ُيقدم على الإفال�ص اأو اإعادة الهيكلة املالية، اأو
•   اختفاء �سوق ن�سطة لهذا الأ�سل املايل ب�سبب �سعوبات مالية.

متثل قيمة النخفا�ص يف القيمة الفرق بني قيمة املوجودات املالية الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة والتي تعك�ص ال�سمانات 

والرهونات، خم�سومة بن�سبة الفائدة الأ�سلية.

يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة مبا�رصًة مبقدار خ�سارة النخفا�ص يف القيمة، با�ستثناء القرو�ص وال�سلف وودائع 

واأر�سدة لدى امل�سارف حيث يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية با�ستخدام ح�ساب املخ�س�ص. ويف حال اإعتبار القر�ص غري ممكن حت�سيله، يتم �سطب هذه القرو�ص 

مقابل ح�ساب املخ�س�ص. ويتم اإ�سافة املبالغ امل�سرتدة عن ذمم مت �سطبها يف وقت �سابق اإىل ح�ساب املخ�س�ص. ويتم العتـراف بالتغريات على القيمة الدفرتية 

حل�ساب املخ�س�ص يف بيان الدخل املوحد. 

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

بالإنخفا�ص يف القيمة، يتم عك�ص خ�سارة النخفا�ص يف القيمة املعرتف بها يف ال�سابق وذلك من خالل بيان الدخل املوحد اإىل حد اأن تكون القيمة الدفرتية 

للموجودات املالية يف تاريخ عك�ص الإنخفا�ص يف القيمة ل تتجاوز التكلفة املطفاأة يف حالة عدم العتـراف بانخفا�ص القيمة.

تقوم املجموعة بتقييم انخفا�ص قيمة القرو�ص وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة على النحو التايل:
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

3-  ملخ�ش لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(

3-14  الأدوات املالية )يتبع(

3-14-1  امل�ج�دات املالية )يتبـع(

اإنخفا�ش قيمة امل�ج�دات املالية )يتبـع(

)1(  قرو�ش مقيمة فرديًاً

تتمثل غالبًا بقرو�ص ال�رصكات التي يتم تقييمها فرديًا من قبل وحدة املخاطر الئتمانية للمجموعة من اأجل حتديد فيما اإذا كان هناك دللت وموؤ�رصات 

مو�سوعية على انخفا�ص قيمة القرو�ص.

ويتم تقدير انخفا�ص قيمة القرو�ص على اأ�سا�ص القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة عن طريق خ�سمها باإ�ستخدام ن�سبة الفائدة الفعلية للقر�ص اأو 

القيمة ال�سوقية امللحوظة يف ال�سوق، اإن وجدت، اأو القيمة العادلة للرهن اإذا كان حت�سيل القرو�ص معتمد كليًا على ال�سمان. 

حُتت�سب اخل�سارة من اإنخفا�ص قيمة القرو�ص بطـرح قيمة القر�ص الدفرتية من القيمة احلالية كما يتم اإحت�سابها اأعاله.

 )2(  قرو�ش مقيمة جماعيًا

تت�سمن خ�سائر انخفا�ص قيمة القرو�ص املقيمة جماعيًا خم�س�سـات على:

)اأ(   قرو�ش جتارية عاملة وقرو�ش اأخرى

عندما يتم تقييم القرو�ص اإفراديًا دون اأن يكون هناك موؤ�رصات على وجود اأي خ�سارة، ميكن اأن يكون هناك خ�سائر م�ستقبلية حمتملة مبنية على اأ�سا�ص 

ت�سنيف مركز خماطرة القرو�ص واملناخ القت�سادي ال�سائد. 

انخفا�ص القيمة يغطي اخل�سائر التي من املمكن اأن تنتج من القرو�ص العاملة الفردية امل�سكوك يف حت�سيلها يف تاريخ التقرير والتي ل ميكن حتديدها فرديًا 

اإل يف وقت لحق م�ستقباًل. 

يتم احت�ساب النخفا�ص بالقيمة املقدرة من قبل اإدارة املجموعة لكل نوع من القرو�ص على اأ�سا�ص اخلربة ال�سابقة وت�سنيف القرو�ص الئتماين والتغرّيات 

املتوقعة بالإ�سافة للخ�سائر املقدرة والتي تنعك�ص عن الظروف القت�سادية والئتمانية مع الأخذ بعني الإعتبار متطلبات امل�رصف املركزي لدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

)ب( قرو�ش فردية ذات �سفات م�سرتكة ذات قيمة غري ج�هرية

ُيحت�سب انخفا�ص قيمة القرو�ص الفردية بتطبيق �سيغة يتم فيها ر�سد خم�س�ص بن�سبة 25% من ر�سيد القر�ص الذي جتاوز موعد ا�ستحقاقه مبا يزيد 

على 90 يومًا، وخم�س�ص بن�سبة 50% من ر�سيد القر�ص عندما يتخطى موعد ا�ستحقاقه لأكرث من 120 يومًا واأقل من 180 يومًا. ويتم اإعدام كافة 

القرو�ص عندما تتجاوز موعد ا�ستحقاها مبدة تزيد عن 180 يومًا اأو ر�سد خم�س�ص لها بالكامل �سايف من ال�سمانات.

اإلغاء العتـراف باملوجودات املالية

ل تلغي املجموعة العتـراف باأي اأ�سل مايل اإل عند انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل املايل؛ اأو عندما تقوم املجموعة بتحويل 

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

جوهرية وا�ستمرت بال�سيطرة على الأ�سل املحولة ملكيته، تعرتف املجموعة بالفوائد املحتجزة على الأ�سل املايل واملطلوبات امل�ساحبة عن الأموال التي قد 

تدفعها. اأذا احتفظت املجموعة ب�سورة جوهرية بكافة خماطر ومزايا ملكية الأ�سل املايل املحول فاإن املجموعة ت�ستمر بالعتـراف بالأ�سل املايل والعتـراف كذلك 

بالقرتا�ص امل�سمون بالرهن عن �سايف املبالغ املح�ّسلة. 

عند اإلغاء العتـراف باملوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة، ي�سجل الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل ومبلغ املقابل املقبو�ص يف بيان الدخل املوحد.

عند اإلغاء العتـراف باملوجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر، ل يعاد ت�سنيف مبلغ الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة املتكبدة �سابقا يف اإحتياطي 

 اإعادة تقييم ال�ستثمارات يف بيان الدخل املوحد، على اأن ُيعاد ت�سنيفه �سمن ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة.
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3-14-2  املطل�بات املالية واأدوات امللكية

 الت�سنيف كدين اأو اأدوات ملكية

يتم ت�سنيف اأدوات الدين واأدوات امللكيـة التي ُت�سدرها املجموعة اإما كمطلوبات مالية اأو كحقوق ملكية وفقًا جلوهـر العملية املتعاقد عليها يف العقد وتعريف 

املطلوبات املالية واأدوات امللكية.

 اأدوات امللكية

تعّرف اأداة امللكية على اأنها العقد الذي يثبت فائدة م�ستبقاة يف املوجودات املالية لل�رصكة بعد اقتطاع كافة املطلوبات املرتتبة عليها. ت�سجل اأدوات امللكية التي 

 ت�سدرها املجموعة بقيمة �سايف املبالغ املح�ّسلة بعد طرح �سايف تكلفة الإ�سدار. 

 املطلوبات املالية

 يتم قيا�ص جميع املطلوبات املالية فيما بعد بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية اأو بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.

على الرغم من ذلك، فاإن املطلوبات املالية التي تن�ساأ عندما يكون حتويل املوجودات املالية غري موؤهاًل لألغاء العتـراف اأو عند تطبيق طريقة التدخل امل�ستمرة، 

وعقود ال�سمان املايل ال�سادرة عن املجموعة، واللتزامات التي اأ�سدرتها املجموعة لتقدمي قر�ص ب�سعر فائدة اأقل من �سعر ال�سوق يتم قيا�سها وفقا لل�سيا�سات 

املحا�سبية املحددة املبينة اأدناه

 املطل�بات املالية امُلقا�سة فيما بعد بالتكلفة املطفاأة

يتم قيا�ص املطلوبات املالية غري املحتفظ بها للمتاجرة والتي مل يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر بالتكلفة املطفاأة عند نهاية الفرتات 

املحا�سبية الالحقة. يتم حتديد القيم الدفرتية للمطلوبات املالية التي يتم لحقًا قيا�سها بالتكلفة املطفاأة على اأ�سا�ص طريقة الفائدة الفعلية. يتم ت�سمني اأعبـاء 

 الفوائد التي مل يتم ر�سملتها كجزء من تكاليف املوجودات يف بيان الدخل املوحد.

طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احت�ساب التكلفة املطفاأة للمطلوب املايل وتوزيع اأعبـاء الفوائد على الفرتات التي تخ�سها. ن�سبة الفائدة الفعلية هي 

حتديدًا الن�سبة التي يتم فيها خ�سم النقد املقدر ا�ستالمه يف امل�ستقبل عرب املدة املتوقعة للمطلوب املايل )مبا يف ذلك جميع الر�سوم املدفوعة اأو امل�ستلمة التي ُت�سكل 

جزءًا يف ن�سبة الفائدة الفعلية، وتكاليف املعاملة وعالوات اأخرى اأو خ�سومات( اأو )اأينما كان منا�سبًا( عرب فرتة اأق�رص، اإىل �سايف القيمة الدفرتية عند العتـراف 

املبدئي. 

اأرباح وخ�سائر اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبة

بالن�سبة للمطلوبات املالية املحددة بالعمالت الأجنبية ويتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة عند نهاية كل فتـرة تقرير، يتم حتديد اأرباح وخ�سائر اأ�سعار �رصف العمالت 

الأجنبية على اأ�سا�ص التكلفة املطفاأة لالأدوات ويتم العتـراف بها يف بيان الدخل املوحد.

يتم حتديد القيمة العادلة للمطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية بتلك العملة ويتم حتويلها على اأ�سا�ص ال�سعر احلايل يف نهاية الفرتة املحا�سبية.
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3-14-2  املطل�بات املالية واأدوات امللكية )يتبع(

 عق�د ال�سمان املايل

اإن عقد ال�سمان املايل هو العقد الذي يتطلب من امل�سدر القيام بدفعات حمددة لتعوي�ص �ساحب ال�سمان عن اأي خ�سارة يتكبدها من جراء اإخفاق املدين يف الوفاء 

بالدفعات عند ا�ستحقاقها وفقًا لأحكام اأداة الدين.

وتقا�ص عقود ال�سمان املايل ال�سادرة عن املجموعة ب�سكل مبدئي بقيمتها العادلة، كما تقا�ص لحقًا، اإذا مل يتم حتديدها كاأداة مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الأرباح واخل�سائر، بالقيمة الأعلى لـ:

"•  قيمة اللتزام مبوجب العقد، طبقا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 37، املخ�س�سات واملطلوبات الطارئة واملوجودات الطارئة؛ و
•  القيمة املعرتف بها مبدئيًا ناق�ص، اإذا كان منا�سبًا، الإطفاء الكلي املعرتف به طبقا ل�سيا�سات العتـراف بالدخل.

 اإلغاء العتـراف باملطل�بات املالية

ل تلغي املجموعة العتـراف باملطلوبات املالية اإل عندما يتم اإعفاء املجموعة من التزاماتها اأو اإلغاوؤها اأو انتهاء �سالحيتها. يتم اإثبات الفرق بني القيمة الدفرتية 

للمطلوبات املالية امللغى العتـراف بها واملقابل املدفوع اأو واجب الدفع، مبا يف ذلك املوجودات غري النقدية املحولة اأو املطلوبات املتكبدة يف بيان الدخل املوحد.

 املطل�بات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سـائر

ُت�سنف املطلوبات املالية كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سـائر" عندما يحتـفظ باملطلوب املايل اإما للمتاجرة اأو عندما يكون حمددًا 

 بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سـائر.

 ُي�سنف املطلوب املايل كمحتفظًا به للمتاجـرة اإذا:

"•  مت حتمل قيمته لغر�ص اإعادة البيع يف امل�ستقبل القريب، اأو
"•  كان، عند العتـراف املبدئي، جزءًا من حمفظة اأدوات مالية حمددة تديرها املجموعة وله طابع فعلي حديث للح�سول على اأرباح على املدى القريب، اأو

•  كان اأداة م�ستقة غري م�سنفة وفّعالة كاأداة حتوط.

ميكن حتديد املطلوبات املالية، بخالف املطلوبات املالية املحتفظ بها للمتـاجرة، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سـائر عند العتـراف 

 املبـدئي اإذا:

"•  كان هذا التحديد يقلل، اأو يخف�ص اإىل حد بعيـد، عدم تنا�سق العتـراف اأو القيا�ص الذي قد ين�سـاأ خالف ذلك؛ اأو
"•  كان املطلوب املايل ي�سكل جزءًا من جمموعة موجودات اأو مطلوب مايل اأو كليهما معًا، والذي يتم تقييم اإدارته اأو اآدائه على اأ�سا�ص القيمة العادلة، وفق اإدارة  

      املخاطر وا�سرتاتيجة ال�ستثمار املوثقة للمجمـوعة، وكانت املعلومات ب�سـاأن التجميع ُتقدم داخليـًا على نف�ص الأ�سـا�ص؛ اأو

"•  كان ي�سكل جزءًا من عقد يت�سمن م�ستق �سمني اأو اأكرث، وي�سمـح املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 بتحديد كامل العقد )موجودات ومطلوبات( 
    بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سـائر.

ُتدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سـائر بالقيمة العادلة اإ�سافة اإىل اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة من اإعادة القيا�ص املعرتف بها يف 

بيان الدخل املـوحد. تت�سمن �سـايف الأرباح اأو اخل�سائر املعرتف بها يف بيان الدخل املـوحد اأية فوائد مدفوعة على املطلوب املايل ويتم ت�سمينه يف بـند "الأرباح 

واخل�سـائر الأخرى".

3-15 مقا�سة امل�ج�دات واملطل�بات املالية

يتم اإجراء مقا�سة على املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما يكون هناك حق قانوين للقيام بذلك اأو عندما تنوي املجموعة 

القيام بالت�سوية على اأ�سا�ص �سايف القيمة اأو عند ا�ستعادة الأ�سل وت�سديد اللتزام يف نف�ص الوقت.
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 3-16 الأدوات املالية امل�ستقة

ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية امل�ستقة والتي ت�سمل العقود الآجلة بالعمالت الأجنبية، العقود امل�ستقبلية على اأ�سعار الفوائد، التفاقيات الآجلة لالأ�سعار، 

مقاي�سات العمالت والفوائد، اخليارات على العمولت واأ�سعار الفائدة )املُحررة وامل�سرتاة(. يتناول اإي�ساح 41 مزيدًا من التفا�سيل حول الأدوات املالية امل�ستقة.

يتم قيا�ص الأدوات املالية امل�سـتقة يف البداية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويعاد قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير. يتم العتـراف بالربح اأو 

اخل�سارة يف بيان الدخل املوحد مبا�رصة. يتم اإدراج امل�ستقات بقيمها العادلة �سمن املوجودات اإذا كانت القيمة العادلة موجبة اأو �سمن املطلوبات اإذا كانت القيمة 

العادلة �سلبيـة.

يتم احل�سول على القيم العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة ومناذج خ�سم التدفقات النقدية ومناذج الت�سعري املعروفة املنا�سبة.

 امل�ستقات ال�سمنية

يتم التعامل مع امل�ستقات ال�سمنية يف العقود امل�سيفة غري امل�ستقة التي ل ُت�سكل موجودات مالية �سمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 )مثل اللتزامات 

املالية( كم�ستقات منف�سلة عندما تكون خماطرها و خ�سائ�سها ل تت�سل ات�سال وثيقا بتلك العقود امل�سيفة، ول ٌتقا�ص العقود امل�سيفة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح واخل�سائر.

 3-17 حما�سبة التح�ط

ت�سنف املجموعة بع�ص اأدوات التحوط، والتي ت�سمل الأدوات امل�ستقة وغري امل�ستقة املتعلقة مبخاطر العمالت الأجنبية، اإما كتحوطات بالقيمة العادلة اأو 

حتوطات �سايف ال�ستثمارات يف العمليات الأجنبيـة. يتم حما�سبة حتوطات خماطر اأ�سعار �رصف العمالت الأجنبية على تعهدات املن�ساأة كتحوطات تدفقات 

نقدية.

عند بدء عالقة التحوط تقوم املجموعة بتوثيق العالقة بني اأداة التحوط والبند املتحوط ب�ساأنه، مع اأهداف اإدارة املخاطر والإ�سرتاتيجية لديها للقيام مبعامالت 

حتوط متنوعة. بالإ�سافة لذلك، عند بدء التحوط وب�سكل م�ستمر، تقوم املجموعة بتوثيق ما اإذا كانت اأداة التحوط عالية الفعالية يف ت�سوية التغريات يف القيم 

العادلة اأو التدفقات النقدية للبند املتحوط الذي يعزى اإىل اخلطر املتحوط ب�ساأنه.

حتوطات القيمة العادلة

اإن التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات امل�سنفة واملوؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم العتـراف بها مبا�رصة يف بيان الدخل املوحد، مع اأية تغيريات يف القيمة 

العادلة لالأ�سل املتحوط اأو اللتزام والعائدة اإىل املخاطر املتحوطة. اإن التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط والتغري يف البند املتحوط والعائد اإىل املخاطر املتحوطة 

يتم العتـراف به يف بيان الدخل املوحد.

يتم اإيقاف حما�سبة التحوط عندما تنهي املجموعة عالقة التحوط وعندما تنتهي �سالحية اأداة التحوط اأو يتم بيعها اأو تنتهي مدتها اأو تنفذ، اأو عندما ل تعود 

م�ستوفية ل�رصوط حما�سبة التحوط. اإن تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفرتية بالن�سبة للبند املتحوط ب�ساأنه الناجت من املخاطر املتحوط لها يتم اإطفاوؤه يف بيان 

الدخل املوحد من ذلك التاريخ.

 حتوطات التدفقات النقدية

يتم العتـراف باجلزء الفّعال للتغريات يف القيمة العادلة لالأدوات امل�ستقة التي مت حتديدها وتاأهيلها كتحوطات للتدفقات، وُت�سجل يف الدخل ال�سامل الأخر 

وترتاكم �سمن اإحتياطي حتوطات التدفقات النقدية. ُتدرج اأية اأرباح وخ�سائر تتعلق باجلزء غري الفّعال يف بيان الدخل املوحد على الفور ويتم ت�سمينها يف بـند 

الأخرى". واخل�سـائر  "الأرباح 

ُيعاد ت�سنيف املبالغ املعرتف بها �سابقًا يف بيان الدخل ال�سامل املوحد وترتاكم يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل املوحد يف الفرتات التي يوؤثر فيها البند املتحوط يف 

العتـراف باملوجودات غري املالية اأو املطلوبات غري املالية. وحُتول الأرباح و اخل�سائر املعرتف بها �سابقًا يف بيان الدخل ال�سامل واملرتاكمة يف حقوق امللكية من 

 امللكية ويتم ت�سمينها يف القيا�ص املبدئي لتكلفة الأ�سل غري املايل اأو املوجود غري املايل.

اإذا اإنتهت �سالحية اأدوات التحوط اأو مت بيعها اأو اإنهائها اأو عندما مل تعد ت�ستويف متطلبات حما�سبة التحوط، فعندئِذ تتوقف حما�سبة التحوط حال ف�سخ 

املجموعة لعالقة التحوط. يتم الإبقاء على الأرباح واخل�سائر املرتاكمة املعرتف بها يف بيان الدخل ال�سامل املوحد واملرتاكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت �سمن 

حقوق امللكية ويتم ت�سجيلها عندما يتم العتـراف باملعاملة املقدرة يف نهاية املطاف يف الأرباح اأو اخل�سـائر. يف حال مل تعد املعاملة املقدرة قائمة، يتم ت�سجيل 

الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد على الفـور.

 حتوطات �سايف ال�ستثمارات يف العمليات الأجنبيـة

يتم احت�ساب حتوطات �سايف ال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية لنحو مماثل لتحوطات التدفقات النقدية. ويتم العتـراف باأي ربح اأو خ�سارة نا�سئة عن اأداة 

التحوط التي لها �سلة باجلزء املطبق من التحوط يف بيان الدخل ال�سامل املـوحد، كما يتم تراكم هذا الربح اأو اخل�سارة �سمن فروق حتويل العمالت الأجنبية 

املرتاكمة. ويتم العتـراف بالربح اأو اخل�سـارة املتعلقة باجلزء غري املطبق ب�سكل مبا�رص يف بيان الدخل املوحد.

ُيعاد ت�سنيف الأرباح واخل�سائر الناجتة عن اأداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال من التحوط واملرتاكمة يف احتياطي حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة اإىل بيان 

الدخل ال�سامل عند ا�ستبعاد العمليات الأجنبية.
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3-18 عق�د التاأمني

3-18-1  ت�سنيف املنتجات

اإن عقود التاأمني هي عبارة عن عقود تكون فيها املجموعة )املوؤمن( قد قبلت خماطر التاأمني اجلوهرية من طرف اآخر )حامل البولي�سة( وذلك باملوافقة على تعوي�ص 

حاملي البوال�ص اإذا كان هناك حدث م�ستقبلي غري موؤكد وحمدد )احلدث املوؤمن عنه( يوؤثر �سلبًا على حامل البولي�سة. تقوم املجموعة ب�سورة عامة بتحديد اإذا كان 

لديها خماطر تاأمني جوهرية مبقارنة الفوائد املدفوعة مع املتوجبة الدفع اإذا كان احلدث املوؤمن مل يتحقق. ميكن لعقود التاأمني اأي�سًا حتويل املخاطر املالية.

اإن عقود الإ�ستثمار هي العقود التي حتول فيها املخاطر املالية اجلوهرية. اإن املخاطر املالية هي املخاطر الناجتة من اإمكانية التغيري م�ستقباًل يف واحدة اأو اأكرث من 

اأ�سعار الفائدة املحددة، �سعر الأداة املالية ، �سعر املنتج، �سعر �رصف العملة الأجنبية، موؤ�رص ال�سعر ، �سعر ال�سهم، ت�سنيف الإئتمان اأو بند متغري واحد اآخر ، ب�رصط 

اأنه يف حالة املتغريات غري املالية حيث تكون املتغريات غري حمددة بطرف من اأطراف العقد.

عندما يتم ت�سنيف عقد على اأنه عقد تاأمني فاإنه يبقي عقد تاأمني لبقية �رصيانه، حتى لو اإنخف�ست خماطر التاأمني ب�سورة جوهرية خالل هذه الفرتة، اإل اإذا األغيت 

جميع احلقوق والإلتزامات اأو اأنتهت مدة �رصيانها. ومع ذلك، يتم اإعادة ت�سنيف عقود الإ�ستثمار كعقود تاأمني بعد البدء بالعمل اإذا ا�سبحت خماطر التاأمني جوهرية.

ت�ستمل بع�ص عقود التاأمني وعقود الإ�ستثمار على ميزة امل�ساركة الإختيارية التي تعطي احلق حلامل البولي�سة باحل�سول على املنافع التالية كاإ�سافة اإىل املنافع 

 امل�سمونة :

"•   التي يرجح اأن تكون جزءًا اأ�سا�سيًا من جمموع املنافع التعاقدية،
"•   التي يكون مبلغها اأو وقت اأدائها وفقًا للعقد عائدًا لتقدير املوؤَمن، و

"•   التي قامت تعاقديًا على اأ�سا�ص ما يلي :
       )1(   اأداء جمموعة حمددة اأو بنوع حمدد من العقود،

       )2(   عوائد الإ�ستثمار املحققة و/اأو غري املحققة على جمموعة حمددة للموجودات لدى املوؤَمن، و

      )3(   الربح اأو اخل�سارة لل�رصكة اأو ال�سندوق اأو اأي موؤ�س�سة اأخرى ت�سدر العقد.

ميكن يف اإطار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 4 معاجلة ميزة امل�ساركة الإختيارية اإما كعن�رص يف راأ�ص املال اأو كالتزام اأو ميكن ف�سلها بني العن�رصين. 

تقوم �سيا�سة املجموعة على معاجلة ميزة امل�ساركة الإختيارية كاإلتزام �سمن مطلوبات عقود التاأمني والإ�ستثمار.

يتحمل حامل البولي�سة املخاطر املالية املتعلقة ببع�ص عقود التاأمني اأو عقود الإ�ستثمار. مثل هذه املنتجات عادة ما تكون عقود مرتبطة بوحدات.

3-18-2  العتـراف والقيا�ش

يتم ت�سنيف عقود التاأمني اإىل ق�سمني اأ�سا�سيني وذلك بناًء على طبيعة املخاطر وطول الفرتة الزمنية لتغطية خماطر عقد التاأمني، وكذلك بناًء على ثبات اأو عدم 

ثبات ال�رصوط امل�سار لها يف ذلك العقد.

تتمثل هذه العقود يف عقود التاأمني العامة والتاأمني على احلياة.

3-18-3  عق�د التاأمني العامة

يتم ت�سجيل اأق�ساط التاأمني كاإيرادات )اأق�ساط تاأمني مكت�سبة( على اأ�سا�ص الفرتات الزمنية امل�ستحقة ومبا يتنا�سب مع فرتة التغطية التاأمينية. يتم ت�سجيل اأق�ساط 

التاأمني املح�سلة من خالل عقود تاأمني واملتعلقة باأخطار ل زالت قائمة كما بتاريخ بيان املركز املايل �سمن املطلوبات كاأق�ساط تاأمني غري مكت�سبة. يتم اإظهار 

اأق�ساط التاأمني �سمن الأرباح واخل�سائر قبل خ�سم العمولت.

يتم اإدراج املطالبات وم�ساريف ت�سويات اخل�سائر املتكبدة �سمن الأرباح واخل�سائر على اأ�سا�ص الإلتزام املتوقع لتعوي�ص حاملي عقود التاأمني اأو اأطراف اأخرى 

 مت�رصرة من حاملي تلك العقود.
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3-18-4 عق�د التاأمني على احلياة

فيما يتعلق بعقود التاأمني ق�سرية الأجل على احلياة، يتم ت�سجيل اأق�ساط التاأمني الناجتة عن عقود التاأمني املذكورة كاإيرادات )اأق�ساط تاأمني مكت�سبة( على اأ�سا�ص 

الفرتات الزمنية امل�ستحقة ومبا يتنا�سب مع فرتة التغطية التاأمينية. يتم ت�سجيل اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل عقود تاأمني واملتعلقة باأخطار ل زالت قائمة كما 

بتاريخ بيان املركز املايل �سمن املطلوبات كاأق�ساط تاأمني غري مكت�سبة. يتم اإظهار اأق�ساط التاأمني �سمن الأرباح واخل�سائر قبل خ�سم العمولت.

فيما يتعلق بعقود التاأمني طويلة الأجل على احلياة، يتم ت�سجيل اأق�ساط التاأمني الناجتة عن عقود التاأمني املذكورة كاإيرادات )اأق�ساط تاأمني مكت�سبة( عندما 

ت�سبح م�ستحقة الدفع حلامل البولي�سة. مت اإظهار اأق�ساط التاأمني قبل طرح العمولت.

يتم العتـراف باإيرادات اأق�ساط التاأمني اجلماعي على احلياة الغري مدفوعة عندما يتم الدفع من قبل حامل العقد.

يتم ت�سجيل الإلتزام الناجت عن الفوائد التعاقدية عند العتـراف باأق�ساط التاأمني والتي من املتوقع اأن يتم تكبدها يف امل�ستقبل. يعتمد الإلتزام على الإفرتا�سات 

 للوفيات ، نفقات ال�سيانة واإيرادات ال�ستثمارات التي تثبت يف وقت اإ�سدار العقد. يتم اإدراج هام�ص اإنحراف �سلبي يف هذه الإفرتا�سات.

اإذا ترتب على عقد �سمان احلياة ق�سط واحد اأو عدد حمدود من اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة خالل فرتة اأقل بكثري من الفرتة التي يتم توفري املنافع لها، فاإنه يتم 

تاأجيل الزيادة يف الأق�ساط امل�ستحقة على الأق�ساط املقدرة والعتـراف بها كدخل وفقًا لالإنخفا�ص يف خطر التاأمني املتبقي من العقد امللزم والأق�ساط امللزمة وذلك 

متا�سيًا مع اإنخفا�ص حجم الفوائد املتوقع دفعها يف امل�ستقبل.

يتم اإحت�ساب الإلتزامات يف نهاية فرتة التقرير باإ�ستخدام اإفرتا�سات متت يف بداية العقد.

يتم ت�سجيل املطالبات والفوائد امل�ستحقة حلاملي العقود كم�ساريف عند تكبدها.

3-18-5 عق�د اإعادة التاأمني

يتم ت�سنيف العقود املربمة مع �رصكات اإعادة التاأمني والتي يتم مبوجبها تعوي�ص املجموعة عن اخل�سائر الناجمة عن واحد اأو اأكرث من عقود التاأمني امل�سدرة 

من قبل املجموعة واملتفقة مع متطلبات الت�سنيف عقود التاأمني كعقود اإعادة تاأمني. بالن�سبة للعقود التي ل تتوافق مع متطلبات ذلك الت�سنيف يتم اإظهارها 

كموجودات مالية. تظهر عقود التاأمني والتي تربمها املجموعة مع اأطراف تاأمني اأخرى �سمن عقود التاأمني. يتم اإعتبار املنـافع الناجتة عن دخول املجموعة يف 

عقود اإعادة تاأمني مربمة كموجودات اإعادة تاأمني.

تقوم املجموعة بتقييم موجودات اإعادة التاأمني ب�سكل دوري. يف حال وجود موؤ�رص على خ�سائر اإنخفا�ص قيمة موجودات اإعادة التاأمني تقوم املجموعة بتخفي�ص 

القيمة الدفرتية لها اإىل القيمة القابلة للتح�سيل ويتم اإدراج اخل�سائر الناجمة �سمن بيان الدخل. يتم قيا�ص املبالغ املطلوبة من اأو اإىل معيدي التاأمني ب�سكل م�ستمر 

، بالقيمة املتعلقة بعقود اإعادة التاأمني وح�سب �رصوط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل املبالغ امل�ستحقة ملعيدي التاأمني ب�سكل اأ�سا�سي يف الأق�ساط 

امل�ستحقة عن عقود اإعادة التاأمني ويتم العتـراف بها عند اإ�ستحقاقها.

تقوم املجموعة اأي�سًا بتقييم خماطر اإعادة التاأمني اأثناء �سري الأعمال العادية لعقود التاأمني على احلياة وغريها عندما ينطبق ذلك. يتم تثبيت الأق�ساط واملطالبات 

عن اإعادة التاأمني املفرت�سة كاإيرادات اأو م�ساريف بنف�ص الطريقة عند اإعتبار اإعادة التاأمني كاأعمال مبا�رصة مع الأخذ يف الإعتبار ت�سنيف منتج اأعمال اإعادة 

التاأمني. اإن التزامات اإعادة التاأمني متثل الأر�سدة امل�ستحقة ل�رصكات اإعادة التاأمني. يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود اإعادة التاأمني 

املرتبطة بها.

يتم اإ�ستبعاد موجودات واإلتزامات اإعادة التاأمني عند اإلغاء اأو اإنتهاء مدة �رصيان احلقوق التعاقدية اأو عند حتويل العقد اإىل طرف اأخر.

3-18-6 مطل�بات عق�د التاأمني

 )اأ(  اإحتياطي اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

كما يف نهاية فرتة التقرير، يتم تكوين خم�س�ص من �سايف الأق�ساط املحتفظ بها من اأعمال التاأمني العامة، التاأمني ال�سحي والتاأمني على احلياة لتغطية اأجزاء 

الأخطار ال�سارية. حُتت�سب الحتياطيات على اأ�سا�ص ن�سبة الزمن مع الحتفاظ باحلد الأدنى ملتلطبات الحتياطي وفق ما هو مطلوب من قبل القوانني املتعلقة 

ب�رصكات التاأمني. ُيقدر ق�سط التاأمني غري امل�ستحق لفئات اأعمال التاأمني على احلياة والأفراد من قبل اكتواري املجموعة عند احت�ساب مطلوبات عقود التاأمني 

لفئات اأعمال التاأمني.
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3-18 عق�د التاأمني )يتبـع(

3-18-6 مطل�بات عق�د التاأمني )يتبـع(

 )ب( اإحتياطي اإ�سايف

 يتاألف الحتياطي الإ�سايف من املخ�س�سات املكونة لـ:

"•   للزيادة التقديرية للمطالبات املحتملة عن الأق�ساط غري املكت�سبة )عجز الأق�ساط(،
"•   املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها كما يف نهاية فرتة التقرير، 

•   النق�ص املحتمل يف املبالغ املقدرة للمطالبات املبلغ عنها غري امل�سددة.

متثل الإحتياطيات اأف�سل تقديرات من قبل الإدارة لاللتزامات املحتملة كما يف نهاية فرتة التقريـر. ُتقدر الاللتزامات عن املطالبات املبلغ عنها غري امل�سددة 

با�ستخدام مدخالت التقديرات اخلا�سة بحالت فردية مبلغ عنها للمجموعة، وت�ستند تقديرات الإدارة على اجتاهات ت�سوية املطالبات ال�سابقة للمطالبات املتكبدة 

وغري املبلغ عنها. كما يف نهاية فرتة التقرير، مت اإعادة تقييم تقديرات املطالبات عن ال�سنة ال�سابقة للكفاية من قبل خبري اكتواري تابع للمجموعة، ويتم اإدخال 

التغريات على املخ�س�ص.

 )ج( اأم�ال التاأمني على احلياة

يقوم خبري اكتواري م�ستقل باإحت�ساب اأموال التاأمني على احلياة للمنافع امل�ستقبلية للبوال�ص كما يف نهاية فرتة التقرير. تت�سمن اإفرتا�سات اكتوارية هام�سًا 

لالإنحرافات ال�سلبية ويعتمد ذلك عادة على نوع البولي�سة و�سنة الإ�سدار ومدة البولي�سة. تعتمد اإفرتا�سات ن�سبة الوفاة على اخلربة وجداول الوفيات املعدة 

لأغرا�ص �سناعة التاأمني. تدرج التعديالت لر�سيد اأموال التاأمني على احلياة �سمن بيان الدخل املوحد.

 )د( مطل�بات ال�حدات املرتبطة

بالن�سبة للوحدات املرتبطة ببوال�ص اأو عقود، تكون املطلوبات م�ساوية لقيمة احل�ساب امل�ستحق للبولي�سة. قيمة احل�ساب امل�ستحق للبولي�سة يتمثل يف عدد 

الوحدات املرتبطة بتلك البولي�سة م�رصوبًا يف �سعر العر�ص لتلك الوحدات.

 )ه( مطالبات غري م�سددة

يتم اإثبات مطلوبات عقود التاأمني املتعلقة باملطالبات غري امل�سددة عند اإبرام العقود وحتميل الأق�ساط كما بنهاية فرتة التقرير. ُتعرف هذه الإلتزامات مبخ�س�ص 

املطالبات غري امل�سددة، وت�ستند على التكلفة النهائية املقدرة جلميع املطالبات التي متت ومل ت�سدد يف نهاية فرتة التقرير، وذلك بعد خ�سم املبالغ املتوقع 

اإ�سرتدادها. قد تكون هناك تاأخريات يف التبليغ وال�سداد لبع�ص اأنواع املطالبات، لذلك فاإن التكلفة النهائية  للمطالبات ل ميكن معرفتها مبوثوقية عالية بتاريخ 

بيان املركز املايل. ل يتم خ�سم قيمة الإلتزام ملقابلة القيمة املالية للزمن. ل يتم اإثبات اأي خم�س�ص لإحتياطيات ت�سويات اأو كوارث. يتم اإلغاء العتـراف بالإلتزام 

عند اإنتهائه، بطالنه اأو الغاوؤة.

 3-18-7  تكاليف الإ�ستح�اذ على الب�ال�ش

تتفاوت العمولت والتكاليف اخلا�سة ب�سمان احل�سول على عقود تاأمني جديدة وجتديد عقود التاأمني القائمة من عقد اإىل اآخر حيث يتم اإثباتها كم�ساريف عند 

ح�سولها.

توؤجل التكاليف املتكبدة نتيجة احل�سول على عقود اإ�ستثمارية طويلة الأجل، حيث يتم اإطفاءها على مدة اأربع �سنوات.

 3-18-8  تع�ي�سات احلطام والتنازل

يوؤخذ يف الإعتبار العائد املتوقع من احلطام وتعوي�سات التنازل عند قيا�ص الإلتزام ملقابلة الإدعاءات.

 3-18-9  اإختبار كفاية الإلتزام 

يف نهاية كل فرتة تقرير، يتم فح�ص كفاية الإلتزامات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني. عند القيام بهذا الفح�ص، يتم اإ�ستخدام اأف�سل التقديرات املالية 

للتدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية وم�ساريف التعامل واإدارة املطالبات بالإ�سافة اإىل اإيرادات الإ�ستثمارات للموجودات التي تقابل هذه املطلوبات. يتم حتميل 

اأي عجز حاًل يف بيان الدخل املوحد وذلك ب�سطب تكاليف الإكت�ساب املوؤجلة اأوًل واأخذ خم�س�ص خ�سائر ناجت عن فح�ص كفاية الإلتزامات لحقًا.

 3-18-10 الذمم املدينة والدائنة املتعلقة بعق�د التاأمني

يتم ت�سجيل الذمم املدينة والدائنة عند اإ�ستحقاقها، مبا فيها املطلوب من اأو اإىل الوكالء، الو�سطاء وحاملي عقود التاأمني.

يف حال وجود موؤ�رص على وجود خ�سارة يف اإنخفا�ص قيمة ذمم التاأمني املدينة، تقوم املجموعة بتخفي�ص القيمة الدفرتية لتلك الذمم ويتم اإدراج اخل�سائر الناجمة 

يف بيان الدخل املوحد.



42 2014 التقرير ال�سن�ي لبنك امل�رشق

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

3- ملخ�ش لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )يتبع(

3-19 ال�رشائب

حيث يكون مالئمًا، يتم اأخذ خم�س�ص لل�رصائب اجلارية واملوؤجلة الناجتة عن نتائج الأن�سطة الت�سغيلية للفروع اخلارجية العاملة يف بلدان خا�سعة لقانون 

�رصيبي.

 3-20 التم�يل الإ�سالمي والأدوات ال�ستثمارية الإ�سالمية

بالإ�سافة اإىل اخلدمات امل�رصفيـة التقليدية، تقوم املجموعة بتقدمي اأدوات م�رصفيـة غري خا�سعة للفائدة لعمالئه مت املوافقة عليها من قبل جمل�ص ال�رصيعة.

اإن جميع الأدوات امل�رصفيـة الإ�سالمية يتم املحا�سبة عنها وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املبينة اأدناه:

 )اأ( التعريفات

فيما يلي م�سطلحات يتم ا�ستخدامها يف التمويل الإ�سالمي: 

 املرابحة

هي اتفاقية تقوم املجموعة من خاللها ببيع ب�ساعة اأو موجودات للعمالء، والتي قد قامت املجموعة ب�رصائها اأو بالإ�ستحواذ عليها بناًء على تعهد من العميل باأن 

يقوم ب�رصائها لحقًا وفقًا لبنود و�رصوط حمددة. �سعر البيع يتكون من تكلفة الب�ساعة وهام�ص الربح املتفق عليه.

 اإجارة

هي اتفاقية تقوم مبوجبها املجموعة التي تقوم بدور املوؤجر ب�رصاء اأو ان�ساء موجودات معينة لغر�ص تاأجريها للعميل )امل�ستاأجر( بناًء على تعهده بتاأجري 

املوجودات مببلغ وفرتة متفق عليهما والتي تنتهي باإنتقال ملكية املوجودات املوؤجرة اإىل امل�ستاأجر.

 م�ساركة

اتفاقية بني املجموعة والعميل للم�ساركة يف بع�ص امل�ساريع ال�ستثمارية اأو ملكية بع�ص العقارات وقد تنتهي بتملك العميل لكامل العقار. ويتم تق�سيم ح�س�ص 

الأرباح واخل�سائر وفقًا لل�رصوط املن�سو�ص عليها يف التفاقية.

 امل�ساربة

اتفاقية بني املجموعة والعميل حيث تقدم املجموعة مبالغ حمددة يقوم العميل باإ�ستثمارها مب�ساريع اأو ن�ساطات حمددة مقابل ح�سة حمددة من الأرباح. يف حالة 

الإهمال اأو عدم قدرة العميل على ال�سداد اأو اإخالله لأي من �رصوط امل�ساربة يتحمل العميل كامل اخل�سارة.

 ال�كالة

اتفاقية تقوم مبوجبها املجموعة بتزويد الوكيل مببلغ معني من املال لكي يقوم الوكيل با�ستثماره ب�رصوط حمددة مقابل اأتعاب متفق عليها )مبلغ مقطوع من املال 

اأو ن�سبة من املال امل�ستثمر(. يتعهد الوكيل باإرجاع املبلغ املُ�ستثَمر يف حال عدم قدرته على ال�سداد اأو اإهماله اأو اإخالله لأي من �رصوط الوكالة. 

)ب( ال�سيا�سات املحا�سبية 

يتم قيا�ص اأدوات التمويل الإ�سالمي والأدوات الإ�ستثمارية الإ�سالمية بالتكلفة املطفاأة، با�ستخدام طريقة الربح الفعلي، بعد طرح كافة املبالغ املعدومة، 

وخم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها والأرباح غري املحققة. 

ن�سبة الربح الفعلي هي املعّدل الفعلي خل�سم قيمة املبالغ النقدية املتوقع ا�ستالمها يف امل�ستقبل عرب املدة املتوقعة لالأداة املالية اأو عرب فرتة اأق�رص، اإن كان منا�سبًا.

يتم تكوين خم�س�ص النخفا�ص يف قيمة التمويل الإ�سالمي والأدوات ال�ستثمارية الإ�سالمية حينما يكون حت�سيلها اأمرًا م�سكوك فيه مع الأخذ بعني العتبار 

متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية )املبينة يف الإي�ساح رقم 3-14-1(. يتم �سطب التمويل الإ�سالمي والأدوات ال�ستثمارية الإ�سالمية فقط عند ا�ستنفاذ 

كافة �سبل الت�سديد املتاحة.
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3-20 التم�يل الإ�سالمي والأدوات ال�ستثمارية الإ�سالمية )يتبع(

 )ج( �سيا�سة العتـراف بالإيرادات

يتم العتـراف بالإيرادات من التمويل الإ�سالمي والأدوات ال�ستثمارية يف بيان الدخل املوحد با�ستخدام طريقة الربح الفعلي. 

ويت�سمن احت�ساب الربح الفعلي كافة الر�سوم املدفوعة اأو املقبو�سة، وتكاليف املعاملة، واخل�سومات اأو العالوات والتي ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من معّدل الربح 

الفعلي. تعترب تكاليف املعاملة تكاليف اإ�سافية مرتبطة مبا�رصة بال�ستحواذ او الإ�سدار اأو ا�ستبعاد الأ�سل املايل. 

 املرابحة 

يتم احت�ساب اإيراد املرابحة على اأ�سا�ص معّدل الربح الفعلي على مدى فرتة العقد وعلى اأ�سا�ص املبلغ غري امل�سدد. 

 اإجارة 

يتم العتـراف بالإيراد على اأ�سا�ص معّدل الربح الفعلي على مدى فرتة الإيجار. 

 م�ساركة

يتم حما�سبة الإيراد على اأ�سـا�ص التناق�ص يف الر�سيد عرب الفرتات الزمنية والتي تعك�ص العائد الفعلي لالأ�سل. 

 م�ساربة

يتم العتـراف باإيرادات اأو خ�سائر متويل امل�ساربة على اأ�سا�ص ال�ستحقاق اإذا كان بالإمكان قيا�سها بطريقة موثوقة. وبخالف ذلك، يتم العتـراف بالإيرادات 

بناًء على توزيعات امل�سارب بينما يتم قيد اخل�سائر وقيدها على الدخل عند الإعالن عنها من قبل امل�سارب. 

 ال�كالـة

يتم العتـراف بالدخل املقدر من الوكالة على اأ�سا�ص ال�ستحقاق موزعًا على املدة الفعلية، ويتم تعديله بالدخل احلقيقي عند ال�ستالم. اأما بالن�سبة للخ�سائر فيتم 

حما�سبتها عند وقت الإعالن عنها من قبل الوكيل. 

)د( ودائع العمالء الإ�سالمية والت�زيع على امل�دعني

يتم قيا�ص ودائع العمالء الإ�سالمية بدايًة بالقيمة العـادلة والتي عادًة ما متثل �سايف املبلغ املقبو�ص بعد خ�سم تكاليف املعاملة املبا�رصة املتكبدة ويتم لحقًا 

قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طـريقة الربح الفعلي. 

 يتم احت�ساب توزيعات )الأدوات الإ�سالمية( على املودعني وفقًا لإجراءات املجموعة القيا�سية ويتم املوافقة عليها من قبل جمل�ص ال�رصيعة للمجموعة.
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4-  الفرتا�سات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة

يف طور تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة واملو�سحة يف اإي�ساح رقم 3، يتطلب من الإدارة القيام باأحكام، وتقديرات وافرتا�سات للقيمة الدفرتية 

للموجودات واملطلوبات لعدم وجود م�سادر اأخرى موؤكدة. يتم حتديد هذه التقديرات والفرتا�سات على اأ�سا�ص اخلربة التاريخية والعوامل الأخرى ذات 

العالقة. اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة هذه التقديرات والفرتا�سات ب�سكل م�ستمر. يتم العتـراف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها اإعادة تقييم هذه التقديرات 

وذلك يف حالة اأن التعديالت الناجتة عن اإعادة التقييم توؤثر على تلك الفرتة فقط. اأما يف حالة كون التعديالت الناجتة عن اإعادة تقييم التقديرات توؤثر يف الفرتة 

احلالية والفرتات امل�ستقبلية فيتم ت�سجيلها يف الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.

فيما يلي الأمور املهمة التي ا�ستخدمت فيها الإدارة التقديرات، اأو الفرتا�سات اأو الأحكام:

 4- 1  اإنخفا�ش قيمة امل�ج�دات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة

يتطرق الإي�ساح رقم 3 ل�سيا�سة املجموعة املحا�سبية للمخ�س�سات والتي تتعلق باملوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة منخف�سة القيمة. يتم احت�ساب 

اإنخفا�ص القيمة على اأ�سا�ص خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اأو بتطبيق ن�سبة معينة للقرو�ص غري امل�سنفة على اأ�سا�ص حركة ال�سوق اأو موؤ�رصات عدم 

ال�سداد التاريخية. اأما بالن�سبة للقرو�ص وال�ُسلف لالأفراد فيتم اإحت�ساب اإنخفا�ص القيمة بناًء على معادلت والتي تعتمد على الأق�ساط والدفعات التي جتاوزت 

موعد اإ�ستحقاقها.

يتم تكوين خم�س�ص القرو�ص وخ�سائر ال�ُسلف بقيدها يف بيان الدخل املوحد على �سكل خم�س�ص. اإن الزيادة والنق�سان يف املخ�س�ص والناجتة عن التغريات يف 

تقييم القرو�ص وال�سلف املتعرثة يتم اإظهارها �سمن خم�س�ص خ�سارة القرو�ص وال�سلف املتعرثة والتي توؤثر طبقا لذلك على بيان الدخل املوحد.

 قرو�ش و�سلف ُمقيمة فرديًا

يتم حتديد خ�سائر انخفا�ص قيمة القرو�ص وال�سلف املقيمة فرديًا من خالل تقييم كل حالة على حدة. هذه الطريقة تنطبق على القرو�ص و�سلف ال�رصكات 

امل�سنفة والتي تعترب ح�سابات فردية جوهرية اأو غري خا�سعة لطريقة التقييم اجلماعي للقرو�ص وال�سلف.

 توؤخذ العوامل التالية اأدناه بعني العتبار عند حتديد اخل�سارة من انخفا�ص قيمة احل�سابات املقيمة فرديًا:

"•  مـجموع اإقرتا�سات العميل.
"•  ت�سنيف خماطرة للعميل– اأي قدرة العميل على تنفيذ جتارة مربحة وحت�سيل نقد كاف ل�سداد املبلغ املقرت�ص. 

"•  قيمة الرهن واحتمالية حتويل امللكية.
•  تكلفة ا�سرتداد الدين. 

تتطلب �سيا�سة املجموعة اإجراء مراجعة دورية ومنتظمة ملخ�س�سات انخفا�ص القيمة للت�سهيالت الفردية.

ي�ستمر ت�سنيف القرو�ص وال�سلف كقرو�ص منخف�سة القيمة اإل اإذا مت اإعادة ت�سنيفها كقرو�ص جارية واعترب حت�سيل الفائدة ومبلغ القر�ص الأ�سا�سي مرجحًا 

كما هو متفق عليه. 

 قرو�ش مقيمة جماعيًا

تقوم اإدارة املجموعة وفقًا للخربة التاريخية ال�سابقة والظروف القت�سادية والئتمانية ال�سائدة بتقييم حجم القرو�ص وال�سلف التي من املمكن اأن تكون متعرثة 

والتي مل يتم حتديدها بتاريخ التقرير. 

تقيم خم�س�سات املحافظ ب�سكل دوري ويتم تعديلها وفقًا لتقديرات الإدارة واإر�سادات امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.  

خم�س�سات القرو�ص املقيمة جماعيًا يتم اإعدادها بناًء على اخل�سائر التي تتكبدها حمافظ القرو�ص الفردية ذات ال�سفات امل�سرتكة وحيث يكون القر�ص بحد ذاته 

ذو قيمة غري جوهرية.

يتم احت�ساب انخفا�ص قيمة القرو�ص الفردية بتطبيق �سيغة يتم فيها ر�سد ن�سبة 25% من ر�سيد القر�ص الذي جتاوز موعد ا�ستحقاقه مبا يزيد على 90 يومًا، 

وخم�س�ص بن�سبة 50% من ر�سيد القر�ص عندما يتخطى موعد ا�ستحقاقه لأكرث من 120 يومًا واأقل من 180 يومًا. ويتم اإعدام كافة القرو�ص عندما تتجاوز 

موعد ا�ستحقاها مبدة تزيد عن 180 يومًا اأو ر�سد خم�س�ص لها بالكامل �سايف من ال�سمانات.
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

4-  الفرتا�سات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة  )يتبع(

 4- 2  املمتلكات واملعدات 

يتم ا�سـتهالك تكلفة املمتلكـات واملعدات على مدة الأعمار النتـاجية املتوقعة التي يتم تقديرها بناًء على ال�ستخدام املتوقع والتقادم والتي تعتمد على العوامل 

الت�سغيلية. مل تقم الإدارة باإحت�ساب اأية قيمة متبقية لالأ�سل على اعتبار اأنها غري جوهرية.

 4- 3  القيم العادلة لالأدوات املالية 

يتم حتديد القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية امل�سجلة يف بيان املركز املايل املوحد وغري املدرجـة يف الأ�سواق املالية الن�سطة با�ستخدام تقنيات 

خمتلفة للتقييم والتي تت�سمن اإ�ستخدام مناذج ح�سابية. ويتم ا�ستنباط مدخالت هذه النماذج من بيانات ال�سوق امللحوظة، اإن اأمكن، ولكن عند عدم توافر بيانات 

ال�سوق امللحوظة، يجب القيام بافرتا�سات لتقدير القيم العادلة. وتت�سمن هذه الفرتا�سات اإعتبارات ال�سيولة ومدخالت النموذج مثل تقديرات التّقّلب لأدوات 

حتوط غري موؤرخة ون�سب اخل�سم ون�سب الدفعات املقّدمة ون�سبة العجز لالأوراق املدعومة مبوجودات. تعتقد الإدارة اأن اأ�ساليب التقييم املختارة والإفرتا�سات 

امل�ستخدمة مالئمة لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية.

 4-4  الأدوات املالية امل�ستقة

بعد العتـراف املبدئي، يتم احل�سول على القيم العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة والتي تظهر بالقيمة العادلة ب�سكل عام بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املايل املدرجة، 

مناذج التدفقات النقدية املخ�سومة ومناذج الت�سعري املعرتف بها ب�سكل مالئم. يف حال عدم توفر الأ�سعار امل�ستقلة، يتم حتديد القيم العادلة با�ستخدام تقنيات 

التقييم التي ميكن الرجوع اليها عن طريق البيانات املتوفرة يف ال�سوق. حيث يتم املقارنة مع اأدوات م�سابهة لديها بيانات �سوقية، حتليالت لتدفقات نقدية 

خم�سومة، مناذج ت�سعري اخليارات وتقنيات تقييم اأخرى �سائعة م�ستخدمة من قبل م�ساركني يف ال�سوق. اإن العوامل الرئي�سية والتي تهم الإدارة عند تقدمي 

النموذج هي:

 )اأ(    احتمال حدوث والوقت املتوقع للتدفقات النقدية امل�ستقبلية من الأداة. عادة يتم التحكم بتلك التدفقات النقدية من خالل �رصوط الأداة، على الرغم من اأن   

         تقديرات الإدارة يف بع�ص الظروف تكون مطلوبة وذلك عندما تكون قدرة الأطراف املقابلة على اللتزام بال�رصوط التعاقدية لالأداة م�سكوك فيها، و

 )ب(  ن�سبة اخل�سم املنا�سبة لالأداة. يتم حتديد هذه الن�سبة من قبل الإدارة بناًء على تقديراتها للتوزيع املالئم لن�سبة الأداة باأكرث من الن�سبة اخلالية من املخاطر. 

          عند تقدير قيمة الأدوات بالرجوع اإىل الأدوات املقارنة، تاأخذ الإدارة بعني الإعتبار ا�ستحقاق وهيكل وت�سنيف الأداة مع تلك املقارن بها. عند تقدير 

          قيمة الأدوات على اأ�سا�ص النموذج با�ستخدام القيمة العادلة للمحتويات ال�سمنية، وبالإ�سافة تقوم الإدارة بالإخذ بعني العتبار اإجراء التعديالت ليتم الأخذ 

         باحل�سبان عدد من العوامل مثل الفرق بني �سعر البيع و�سعر ال�رصاء، امللف الئتماين، تكلفة اخلدمات للمحافظ ودرجة عدم التاأكد للنماذج.

 4- 5  الإ�ستثمارات العقارية

تقيـم املجموعة اإ�ستثماراتها العقارية بالقيمة العادلة على اأ�سا�ص تقديرات ال�سوق املُعدة من قبل اإ�ست�ساري عقارات م�ستقلني. ت�ستند هذه التقديرات على 

اإفرتا�سات تعتمد بالأ�سـا�ص على ظروف ال�سوق احلالية يف تاريخ كل تقرير. ولذلك، فاإن القيمة الـعادلة تتاأثر باأي تاأثر يطراأ على ظروف ال�سـوق يف امل�ستـقبل.

 4- 6  املطل�بات النهائية الناتـجة عن املطالبات املقدمة يف اإطار عق�د التاأمني

ُيعترب تقدير املطلوبات النهائية النا�سئة عن املطالبات املقدمة يف اإطار عقود التاأمني واحدة من اأهم التقديرات املحا�سبية للمجموعة. هناك م�سادر لعدم التاأكد 

والتي حتتاج اإىل اأن توؤخذ بعني الإعتبار عند تقدير املطلوبات التي �ستدفعها املجموعة ملثل هذه املطالبات. يجب اإجراء التقديرات يف نهاية الفرتة املحا�سبية لكال 

من التكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املُدرجة والتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة غري املدرجة. يتم تقدير املطلوبات غري امل�سددة املبلغ عنها باإ�ستخدام 

مدخالت التقديرات للحالت الفردية املبلغ عنها للمجموعة وتقديرات الإدارة على اأ�سا�ص اإجتاهات ت�سويات املطالبات املا�سية للمطالبات املتكبدة التي مل يتم 

الإبالغ عنها. يف نهاية كل فرتة تقرير، يتم اإعادة تقييم تقديرات مطالبات ال�سنة ال�سابقة للتاأكد من كفايتها ويتم اإجراء التغيريات على املُخ�س�ص.
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

4-  الفرتا�سات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة  )يتبع(

 4-7   ت�سنيف وقيا�ش امل�ج�دات املالية

يعتمد ت�سنيف وقيا�ص املوجودات املالية على منوذج عمل الإدارة لإدارة املوجودات املالية وعلى خ�سائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية املقيمة. 

اإن الإدارة را�سية باأن اإ�ستثمارات املجموعة يف الأوراق املالية قد مت ت�سنيفها وقيا�سها ب�سكل منا�سب.

 4-8   اإجراءات تقييم وقيا�ش القيمة العادلة

ُت�سنف بع�ص من موجودات ومطلوبات املجموعة بالقيمة العادلة لأغرا�ص التقارير املالية. ولتقدير القيمة العادلة لأي من املوجودات اأو املطلوبات ت�ستخدم 

املجموعة البيانات امل�ستمدة من ال�سوق اإىل املدى املتاح. ويف حال عدم وجود مدخالت امل�ستوى 1، تعني الإدارة مقيمون موؤهلون م�ستقلون لإجراء عملية التقييم. 

يعمل البنك ب�سكل وثيق ال�سلة مع املقيميني املوؤهلني اخلارجيني بغية اإن�ساء تقنييات تقييم منا�سبة واملدخالت التي تالئم كل منط من اأمناط تقنيات التقييم.

5- نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

)اأ(  ميثل التايل حتليل نقد واأر�سـدة املجموعة لدى امل�سارف املركزية كما يف 31 دي�سمرب:

 النقـد يف ال�سندوق

 اأر�سدة لدى امل�سارف املركزية:

 ح�سابات جارية واأر�سدة اأخرى

 ودائع اإلزامية 

 �سهادات اإيداع 

)ب( فيما يلي التحليل اجلغرايف للنقد والأر�سدة لدى امل�سارف املركزية:

2013

األف درهـم

٨61،066 

٣،5٧6،101 

٤،5٧5،051 

1،٨1٨،000 

10،٨٣0،٢1٨ 

 2014

األف درهـم

1,077,927 

5,381,371 

5,799,960 

2,900,000 

15,159,258 

)ج(    يتطلب من املجموعة الإحتفاظ بودائع اإلزامية لدى م�سارف مركزية خمتلفة وذلك كح�سابات حتت الطلب، ودائع لأجل وودائع اأخرى ح�سب املتطلبات 

الإلزامية. ل يجوز ا�ستخدام الودائع الإلزامية لأغرا�ص ن�ساطات املجموعة اليومية. ل تخ�سع اأر�سدة النقد يف ال�سندوق واحل�سابات اجلارية والأر�سدة 

الأخرى ملعدل فائدة، بينما حتمل �سهادات الإيداع ن�سبـة فائدة مبعدل 0/40% )2013: 0/48%( �سنويًا.

 اأر�سدة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

 اأر�سدة خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

2013

األف درهـم

٧،٧٨٣،٣٨٤ 

٣،0٤6،٨٣٤ 

10،٨٣0،٢1٨ 

 2014

األف درهـم

9,437,628 

5,721,630 

15,159,258 
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

6- ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف

)اأ(   ميثل التايل حتليل ودائع واأر�سدة املجموعة لدى امل�سارف:

ميثل الوارد اأعاله ودائع واأر�سدة مطلوبة من: )ب( 

2013

األف درهـم

٢،٧٢٤،٤٤٧ 

٣٧0،6٣٣ 

9،9٤٨،9٢٧ 

1٣،0٤٤،00٧ 

)9٧،166( 

1٢،9٤6،٨٤1 

2013

األف درهـم

1،0٢6،٢10 

1٢،01٧،٧9٧ 

1٣،0٤٤،00٧ 

)9٧،166( 

1٢،9٤6،٨٤1

 حتت الطلب

 مربوطة ليوم

 ودائع لأجل

يطرح: خم�س�ص انخفا�ص القيمة

 م�سارف داخل دولة الإمارات العربية املتحدة 

 م�سارف خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

يطرح: خم�س�ص انخفا�ص القيمة

 2014

األف درهـم    

1,182,486 

307,292 

12,745,922 

14,235,700 

)24,444( 

14,211,256 

2014

األف درهـم

1,030,341 

13,205,359 

14,235,700 

)24,444( 

14,211,256

احلركة على خم�س�ص انخفا�ص القيمة )ج( 

 كما يف 1 يناير 

 املحمل خالل ال�سنة )اإي�ساح 32(

 فوائد معلقة 

 مبالغ م�سرتدة خالل ال�سنة )اإي�ساح 32(

 حذوفات خالل ال�سنة

 كما يف 31 دي�سمرب 

2013

األف درهـم

٨٧،٢٧6 

٧،٧00 

٢،190 

- 

- 

9٧،166 

2014

األف درهـم

97,166 

5,655 

574 

)45,492( 

)33,459( 

24,444 
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

7-   امل�ج�دات املالية الأخرى

)اأ( فيما يلي حتليل املوجودات املالية الأخرى للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب:

 م�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

 )1(  امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح و اخل�سائر

     �سـندات دين 

     �سندات �رصكات واأوراق خزينة

     �سكوك

     اأوراق ملكية

     ُمدرجة

     غري ُمدرجة

�سناديق ا�ستثمار و�سناديق ا�ستثمارية اأخرى )اإي�ساح 7 )ح((

)2( امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

     اأوراق ملكية

     ُمدرجة

     غري ُمدرجة

    �سناديق ا�ستثمار و�سناديق ا�ستثمارية )اإي�ساح 7 )ز(( 

)اأ( جمم�ع  امل�ج�دات املالية الأخرى بالقيمة العادلة 

)3( م�ج�دات مالية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

       �سندات دين 

     �سندات

    �سكوك

    يطرح: خم�س�ص انخفا�ص القيمة

جمم�ع  امل�ج�دات املالية الأخرى املقا�سة بالتكلفة املطفاأة     )ب(

جمم�ع امل�ج�دات املالية الأخرى ])اأ( + )ب( 

2013

األف درهـم

1،1٧٤،٢٨٨ 

٣٣،1٢6 

1،٢0٧،٤1٤ 

16،٢٨9 

567 

16،٨56 

6٢٢،556 

1،٨٤6،٨٢6 

٣٧٤،٤٨٢ 

٣٤٢،1٢5 

٧16،60٧ 

٢5،٨٧٧ 

٧٤٢،٤٨٤ 

٢،5٨9،٣10 

5،0٤٢،٤٢9 

٤٣٧،111 

)9٤،٤00(

5،٣٨5،1٤0

٧،9٧٤،٤50 

2014

األف درهـم

1,625,167 

46,164 

1,671,331 

7,478 

551 

8,029 

740,189 

2,419,549 

511,475 

241,238 

752,713 

37,072 

789,785 

3,209,334

 

6,843,319 

882,231 

)145,850(

7,579,700

10,789,034 

فيما يلي التحليل اجلغرايف للموجودات املالية الأخرى: )ب( 

 داخل دولة الإمارات العربية املتحدة 

 خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

 2013

األف درهـم

2.946.610 

5.027.840 

7.974.450 

2014

األف درهـم

2,835,784 

7,953,250 

10,789,034 

[
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فيما يلي حتليل املوجودات املالية الأخرى من خالل القطاع الإقت�سادي: )ج( 

كانت احلركة على خم�س�ص انخفا�ص قيمة املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة خالل ال�سنة كما يلي: )د( 

 القطاع احلكومي والعام

 قطاع التجارة والأعمال

 املوؤ�س�سات املالية 

اأخرى

 يف 1 يناير

 خم�س�ص انخفا�ص القيمة لل�سنة )اإي�ساح 32(

يف 31 دي�سمرب

بلغت القيمة العادلة للموجودات املالية الأخرى املقا�سة بالتكلفة املطفاأة 7/62 مليـار درهم كما يف 31 دي�سمرب 2014 )2013: 5/25 مليـار درهم(  )ه( 

)اإي�ساح 43(.

تت�سمن املوجودات املالية الأخرى املقا�سة بالتكلفة املطفاأة اأعـاله �سنـدات دين بقيمـة اإجمـالية 408 مليون درهـم )قيمة عادلة تبلغ 433 مليون درهم(  )و( 

]2013: 920 مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ 901 مليون درهم([ مت رهنها مبوجب اتفاقية اإعادة ال�رصاء )اإي�ساح 15(.

تت�سمن املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر ا�ستمثار بقيمة 37 مليون درهم )2013: 26 مليون درهم( يف �سندوق  )ز( 

مكا�سب للتمويل، الذي تديره املجموعة ولي�ص له تاريخ ا�ستحقاق ثابت اأو فائدة، وت�ستند القيمة العادلة للتمويل على الأ�سعار املدرجة بال�سوق. 

تت�سمن املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر مبلغ 322 مليون درهم )2013: 274 مليون درهم( متثل الإ�ستثمار يف  )ح( 

�سندوق مكا�سب و�سندوق امل�رصق الإ�سالمي للدخل و�سندوق م�رصق عرب تيجرز. ُتدار هذه ال�سناديق من قبل املجموعة ولي�ص لها تاريخ ا�ستحقاق 

ثابت اأو فائدة. ت�ستند القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات على اأ�سعار ال�سوق املدرجة.

كما يف 31 دي�سمرب 2014، ل توجد تركيزات جوهرية على خماطر الإئتمان ل�سندات الدين املقا�سة بالتكلفة املطفاأة. مُتثل القيمة الدفرتية املو�سحة اأعاله  )ط( 

احلد الأق�سى لتعر�ص املجموعة ملخاطر الإئتمان لتلك املوجودات.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، مت العتـراف بتوزيعات الأرباح امل�ستلمة من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر  )ي( 

بقيمة 36 مليون درهم )2013: 35 مليون درهم( �سمن اإيرادات ا�ستثمارات يف بيان الدخل املوحد )اإي�ساح 29(.

خالل ال�سنة املنتـهية يف 31 دي�سمرب 2014، بلغت قيمة التغيريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو  )ك( 

اخل�سائر، ربح بقيمة 33 مليون درهم )2013: ربح بقيمة 25 مليون درهم( ومت العتـراف بها كاإيرادات ا�ستثمارات يف بيـان الدخل املـوحد )اإي�ساح 29(.

خالل ال�سنة املنتـهية يف 31 دي�سمرب 2014، بلغت قيمة التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر اأرباح  )ل( 

قيمتها 6 مليون درهم )2013: اأرباح قيمتها 64مليون درهم( ومت العتـراف بها يف بيـان الدخل ال�سامل املـوحد.

2013

األف درهـم

٣،٧61،٤٣9 

٣00،509 

٣،٧٣٢،69٨ 

1٧9،٨0٤ 

٧،9٧٤،٤50 

2013

األف درهـم

9٤،٤00 

- 

9٤،٤00 

2014

األف درهـم

4,287,546 

384,030 

5,650,640 

466,818 

10,789,034 

2014

األف درهـم

94,400 

51,450 

145,850 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

7-   امل�ج�دات املالية الأخرى  )يتبع(
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8- قرو�ش و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

)اأ(   فيما يلي حتليل قرو�ص و�سلف املجموعة املقا�سة بالتكلفة املطفاأة:

)ب( فيما يلي حتليل قرو�ص و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة من خالل القطاع الإقت�سادي:

كما يف 31 دي�سمرب 2014، مت رهـن 1/12 مليار مليـار درهم )2013: 1/19 مليـار درهم( من الأر�سدة اأعاله مقابل اإتفاقية اإعادة �رصاء )اإي�ساح 15(. )ج( 

 الت�سنيع 

 الن�ساءات

 التجارة

 النقل والإت�سالت

 اخلدمات 

 املوؤ�س�سات املالية

 اأفراد

 احلكومة وم�ساريع ذات �سلة

 اأخرى

 يطرح : خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة 

 قرو�ص

 ت�سهيالت جارية

 بطاقات ائتمان

 قرو�ص اأخرى

يطرح : خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة 

2013

األف درهـم

٤0،165،٢٣5 

٤،69٧،6٢9 

٢،٢0٤،96٧ 

٢٧0،٢٢9 

٤٧،٣٣٨،060 

)٣،05٧،٧٢1( 

٤٤،٢٨0،٣٣9

2013

األف درهـم

٤،5٢9،٧٣0 

٢،٨٤6،٤96 

9،٤5٧،٤٧0 

٢،٣50،0٧6 

5،991،166 

1،99٣،9٣6 

1٣،٧٣6،05٨ 

6،٣10،٢٨9 

1٢٢،٨٣9

٤٧،٣٣٨،060 

)٣،05٧،٧٢1( 

٤٤،٢٨0،٣٣9

2014

األف درهـم

47,483,184 

4,764,148 

2,827,635 

308,240 

55,383,207 

)3,136,593( 

52,246,614

2014

األف درهـم

4,161,144 

3,122,124 

13,659,164 

2,999,489 

6,396,746 

1,521,381 

15,462,884 

7,948,931 

111,344 

55,383,207 

)3.136.593( 

52,246,614

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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8- قرو�ش و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة  )يتبع(

يف حالت حمددة، ت�ستمر املجموعة بت�سجيل القرو�ص امل�سكوك يف حت�سيلها واحل�سابات املتاأخرة يف �سجالتها حتى بعد اأن يتم اأخذ خم�س�ص بالكامل لهذه  )د( 

القرو�ص. ويتم احت�ساب الفوائد على معظم هذه احل�سابات لأغرا�ص الق�سايا يف املحاكـم فقط ول يتم اأخذها اإىل بيان الدخل املوحد. بلغت قيمة القرو�ص 

وال�سلف التي مل توؤخذ فوائدها اىل بيان الدخل املوحد، مبا يف ذلك احل�سابات والقرو�ص املاأخوذ لها خم�س�ص بالكامل، مبلغ 2/64 مليار درهم كما يف 31 

 دي�سمرب 2014 )2013: 3/12 مليـار درهم( )اإي�ساح 43(.

)هـ(  اإن احلركات على خم�س�ص الإنخفا�ص يف القيمة  للقرو�ص وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة والفوائد املعلقة خالل ال�سنة، كانت كما يلي:

عند حتديد قابلية اإ�سرتداد القرو�ص وال�سلف، تاأخذ املجموعة بعني الإعتبار اأي تغيري يف جودة اإئتمان القرو�ص وال�ُسلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة من تاريخ  )و( 

منح القرو�ص حتى نهاية الفرتة املحا�سبية. اإن الرتكيز على خماطر الإئتمان حمدود لأن قاعدة العمالء كبرية ولي�ست ذات �سلة.

9-   مت�يل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية مقا�سة  بالتكلفة املطفاأة 

فيما يلي حتليل لتمويالت املجموعة الإ�سالمية ومنتجاتها ال�ستثمارية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة: )اأ( 

2013

األف درهـم

٢،٢٧1،915 

669،9٢5 

1٧1،0٣٤ 

)٣٢،5٨0( 

)٢٢،5٧٣(

٣،05٧،٧٢1 

 كما يف 1يناير

 خم�س�ص انخفا�ص القيمة لل�سـنة )اإي�ساح 32(

 فوائد معلقة

 ا�سرتدادات خالل ال�سنة )اإي�ساح 32(

حذوفات خالل ال�سنة

 كما يف 31 دي�سمرب 

2014

األف درهـم

3,057,721 

842,635 

92,223 

)63,491( 

)792,495(

3,136,593 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2013

األف درهـم

 

٤،٢00،910 

1،٣6٤،٢66 

5،565،1٧6 

٢٢٨،٣٣1 

٢1،٤٧٢ 

627.193 

٨٧6،996 

6،٤٤٢،1٧٢ 

)٢5٢،1٨٤( 

)٣9،19٢( 

6،150،٧96

 مت�يل

 مرابحة

 اإجارة

 ا�ستثمار

 م�ساركة

 م�ساربة

وكالة

 املجمـ�ع

 يطرح : اإيرادات غري م�ستحقة

               خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة

2014

األف درهـم

 

3,599,799 

1,432,430 

5,032,229 

- 

217,100 

831,539 

1,048,639 

6,080,868 

)233,760( 

)48,014( 

5,799,094
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9-   مت�يل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية مقا�سة  بالتكلفة املطفاأة  )يتبع( 

)ب(  فيما يلي حتليل للتمويل والأدوات ال�ستثمارية الإ�سالمية املقا�سة بالتكـلفة املطفـاأة من خالل القطاع الإقت�سادي:

2013

األف درهـم

695،٨5٣ 

٢٧٢،٣٢6 

1،٢61،٣1٧ 

1،٤٤٤ 

1،50٧،٧٧٣ 

٣٨٣،٣11 

1،٢٨٢،٨09 

1،0٣٧،٣٣9

6،٤٤٢،1٧٢ 

)٢5٢،1٨٤( 

)٣9،19٢(

6،150،٧96

2013

األف درهـم

6٣،٤٣٨ 

)10،٢50( 

)٤،٢6٨( 

)569( 

)9،159(

٣9،19٢

 كما يف 1 يناير 

 خم�س�ص انخفا�ص القيمة/)عك�ص انخفا�ص القيمة( خالل ال�سنة،�سايف )اإي�ساح 32(

 ربح معلق / )عك�ص ربح معلق(، �سايف

 ا�سرتدادات خالل ال�سنة )اإي�ساح 32(

حذوفات خالل ال�سنة

 كما يف 31 دي�سمرب

 ال�سـناعة

 الإن�ساءات

 التجارة

 النقل والإت�سالت

 اخلدمات

 املوؤ�س�سات املالية

 الأفراد

احلكومة وم�ساريع ذات �سلة

 املجم�ع

 يطرح : اإيرادات غري م�ستحقة

        خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة

2014

األف درهـم

644.672 

470,577 

1,663,879 

104,632 

1,322,078 

13,308 

1,295,420 

566,302

6,080,868 

)233,760( 

)48,014(

5,799,094

2014

األف درهـم

39,192 

7,188 

1,634 

- 

-

48,014 

تبلغ قيمة التمويل والأدوات الإ�ستثمارية الإ�سالمية التي مل توؤخذ ب�ساأنها اأرباح يف بيان الدخل املوحد، مبا يف ذلك احل�سابات املكون لها خُم�س�ص بالكامل  )ج( 

 كما يف 31 دي�سمرب 2014 قيمة قدرها 83 مليون درهم )2013: 86 مليون درهم( )اإي�ساح 43(.

احلركة على خم�س�ص الإنخفا�ص يف القيمة: )د( 

عند حتديد قابلية اإ�سرتداد التمويل واأدوات اإ�ستثمار اإ�سالمية، تاأخذ املجموعة بعني الإعتبار اأي تغيري يف جودة اإئتمان التمويل الإ�سالمي واأدوات  هـ( 

اإ�ستثمارية اإ�سالمية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة من تاريخ منحها يف البداية حتى نهاية الفرتة املحا�سبية. اإن الرتكيز على خماطر الإئتمان حمدود نظرًا لأن 

قاعدة العمالء كبرية ولي�ست ذات �سلة.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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10-  م�ج�دات اأخرى

11-  ال�سـهرة

2013

األف درهـم

9٧،5٨1 

٢٣0،٤91 

٧٤،0٤9 

٣،065،09٣ 

٨٤9،09٨ 

1،1٧5،٣9٣ 

6٢،٧٤٤ 

٤1،٢٨6 

٢٧5،٧01

5،٨٧1،٤٣6 

 فوائد مدينة

 ممتلكات م�ستحوذ عليها مقابل ت�سوية ديون العمالء **

 م�ساريف مدفوعة مقدمًا

 قبولت عمالء **

 القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات )اإي�ساح 41(

 ذمم تاأمني مدينة 

 ذمم بطاقات ائتمانية – مدينة

 �رصائب مدفوعة مقدمًا

اأخــرى

* كما يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013، تت�سمن املمتلكات امل�ستحوذ عليها مقابل ت�سوية ديون العمالء ممتلكات بقيمة 226 مليون درهم م�سجلة با�سم الرئي�ص 
التنفيذي للمجموعة ب�سفة اأمانة ومل�سلحة املجموعة.

** ُت�سجل القبولت كمطلوبات مالية )اإي�ساح 19( يف بيان املركز املايل املوحد عندما يكون لها حق تعاقدي للتعوي�ص من العميل كاأ�سل مايل.

* كما يف 31 دي�سمرب 2013 و 2012، تت�سمن املمتلكات امل�ستحوذ عليها مقابل ت�سوية ديون العمالء ممتلكات بقيمة 226 مليون درهم م�سجلة با�سم الرئي�ص 
التنفيذي للمجموعة ب�سفة اأمانة ومل�سلحة املجموعة.

** ُت�سجل القبولت كمطلوبات مالية )اإي�ساح 19( يف بيان املركز املايل املوحد عندما يكون لها حق تعاقدي للتعوي�ص من العميل كاأ�سل مايل.

ا�ستحوذت �رصكة عمان للتاأمني �ص.م.ع.، �رصكة تـابعة للبنك، يف 13 اأغ�سط�ص 2012، على ن�سبة 51% من الأ�سهم يف دبي جروب �سيجورتـا اأيه. اإ�ص.، وهي 

�رصكة من�سـاأة وم�سجلة يف اإ�سطنبـول، تركيـا. اإن ن�سـاط هذه ال�رصكة هو اإ�سـدار عقود تاأمني طويلة وق�سرية الأجل التي تتعلق بالتاأمني العام. ا�ستـحوذت 

 املجموعة على دبي جروب �سيجورتا اأيه. اإ�ص. بهدف حت�سني انت�سارها اجلغرايف ب�سكل عام.

تبلغ الن�سبة الفعلية حل�سة ملكيـة املجموعة يف هذه ال�رصكة التـابعة %32/46.

2014

األف درهـم

137,827 

230,366 

79,940 

2,417,525 

1,073,437 

1,269,546 

63,154 

80,075 

660,127

6,011,997 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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12-  الإ�ستثمارات العقارية

2013

األف درهـم

٣6٤،٢٤5 

٤،1٢1 

10٤،59٣ 

-

٤٧٢،959

 

 بالقيمة العادلة 

 كما يف 1 يناير

 م�سرتيات خالل ال�سنة

 التغيري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة )اإي�ساح 30(

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

 كما يف 31 دي�سمرب

 يف 31 دي�سمبـر 2014

 ال�ستثمارات العقارية

 يف 31 دي�سمبـر 2013

 ال�ستثمارات العقارية

 امل�ست�ى 1

 األف درهم

- 

 امل�ستوى 1

 األف درهم

-

 امل�ست�ى 2

 األف درهم

490.317 

 امل�ستوى 2

 األف درهم

472.959

 امل�ست�ى 3

 األف درهم

- 

 امل�ستوى 3

 األف درهم

- 

 املجم�ع

 األف درهم

490.317 

 املجموع

 األف درهم

472.959

2014

األف درهـم

 

472,959 

6,415 

82.406 

)71.463(

490,317

 ُيحتفظ بكافة ال�ستثمارات العقارية للمجموعة كتملك حر، وتقع جميعها يف دولة الإمارات العربية املتـحدة.

مت التو�سل اإىل القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية لل�رصكات التابعة، كما يف 31 دي�سمرب 2014، على اأ�ســا�ص التقييمات التي اأجراها ُمقيمون م�ستقلون 

موؤهلون لي�ص لهم �سلة باملجموعة ومن اأ�سحاب الكفاءات الالزمة ولهم دراية بالأو�ساع ال�سوقية الراهنة لتقييم العقارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

مل يطراأ على تقنيات التقييم اأي تغيري خالل ال�سنة.

فيما يلي ت�سل�سل القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة:

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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13-  املمتلكات واملعدات

ممتلكات لالإ�ستخدام 

اخلا�ص

األف درهـم

1،05٤،٨5٤ 

- 

)961( 

1،05٣،٨9٣ 

30,204 

- 

)35,354( 

1,048,743 

٣1٣،6٧٣ 

19،٧95 

)176( 

٢9،٣٧0 

362,662 

19,092 

- 

)3,313( 

378,441 

670,302 

691،٢٣1

٤1٧،9٧٣ 

50،61٢ 

)٤٣،9٤6( 

٤٢٤،6٣9 

73,573 

)205( 

)17,362( 

480,645 

٢٤٨،٣9٣ 

5٧،0٢5 

)٢9،٨15( 

- 

275,603 

58,615 

)29( 

)12,113( 

322,076 

158,569 

1٤9،0٣6

٤٣٢،0٧1 

69،9٣9 

)51،٢00( 

٤50،٨10 

69,312 

205 

)80,243( 

440,084 

1٨٨،٣٢6 

66،6٢0 

)٤5،56٤( 

- 

209,382 

69,478 

29 

)78,265( 

200,624 

239,460 

٢٤1،٤٢٨

٢،5٣٤ 

1٧،05٨ 

- 

19،59٢ 

18,197 

- 

- 

37,789 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37,789 

19،59٢

1،90٧،٤٣٢ 

1٣٧،609 

)96،10٧( 

1،9٤٨،9٣٤ 

191,286 

- 

)132,959( 

2,007,261 

٧50،٣9٢ 

1٤٣،٤٤0 

)٧5،555( 

٢9،٣٧0 

847,647 

147,185 

- 

)93,691( 

901,141 

1,106,120 

1،101،٢٨٧

اأثاث وتركيبات 

ومعدات و�سيارات

األف درهـم

حت�سينات على ممتلكات 

التملك احلر واأخرى

األف درهـم

اأعمال راأ�سمالية حتت 

الإن�ساء

األف درهـم

املجمـــوع

األف درهـم

 التكــلفة

 كما يف 1 يناير 2013

 اإ�سافات

 اإ�ستبعادات/حذوفات

 كما يف 31 دي�سمرب 2013

 اإ�سافات

 حتويل يف / )اإىل(

 اإ�ستبعادات/ حذوفات

 كما يف 31 دي�سمرب 2014

 ال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ش القيمة

 كما يف 1 يناير 2013 

 حممل لل�سنة )اإي�ساح 31(

 ا�ستبعادات/حذوفات

 اإنخفا�ص قيمة املمتلكات واملعدات )اإي�ساح 32(

 كما يف 31 دي�سمرب 2013 

 حممل لل�سنة )اإي�ساح 31(

 حتويل يف / )اإىل(

 اإ�ستبعادات/ حذوفات

 كما يف 31 دي�سمرب 2014

 القيمة الدفرتية 

 كما يف 31 دي�سمرب 2014

 كما يف 31 دي�سمرب 2013

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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14-  ودائع واأر�سدة للم�سارف

فيما يلي حتليل للودائع والأر�سدة للم�سارف: )اأ( 

متثل الودائع والأر�سدة اأعاله اقرتا�سات من: )ب( 

2013

األف درهـم

2.819.735 

1.102.792 

1.158.522 

5.081.049 

2013

األف درهـم

437.013 

4.644.036 

5.081.049 

 ودائع لأجل

 حتت الطلب

 مربوطة ليوم

 م�سارف داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

 م�سارف خارج دولة الإمارات العربية املتحدة 

2014

األف درهـم

5,439,530 

1,356,613 

1,428,390 

8,224,533 

2014

األف درهـم

2,463,344 

5,761,189 

8,224,533 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

15-  اإتفاقيات اإعادة �رشاء مع امل�سارف

2013

األف درهـم

385.005 

660.091 

1.045.096 

2014 

 األف درهـم

- 

623.036 

623.036 

اإعادة الت�سعري

 3 اأ�سهر

 3 اأ�سهر

تاريخ ال�ستحقاق

 يناير 2014

 اأغ�سط�ص 2015

ن�سبة الفائدة

 1/00% �سنويًا

 2/48% �سنويًا

مت اإي�ساح ال�سمانات املقدمة مقابل القرتا�ص باتفاقيات اإعادة ال�رصاء يف اإي�ساحي 7 و 8 حول البيانات املالية املوحدة.
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16-  ودائع العمالء

فيما يلي حتليل ودائع العمالء:

17 -  ودائع العمالء الإ�سالمية

فيما يلي حتليل ودائع العمالء الإ�سالمية: )اأ( 

2013

األف درهـم

٢9،1٧0،٢0٣ 

٣،1٧9،٧٣٣ 

٢1،٨0٨،٢1٢ 

5٤،15٨،1٤٨ 

2013

األف درهـم

5٣9،661 

٢1٨،106 

٣،6٨٧،٧6٤ 

٤،٤٤5،5٣1 

2013

األف درهـم

5،15٢،091 

٣5،010،00٤ 

11،٧0٢،99٣ 

٢،٢6٧،599 

٢5،٤61 

5٤،15٨،1٤٨ 

2013

األف درهـم

٤،٨٢6 

1،56٢،515 

٤٨5،٢٣٨ 

٢،٣9٢،95٢ 

٤،٤٤5،5٣1 

 ح�سابات جارية واأخرى

 ح�سابات توفري

 ودائع لأجل

 ح�سابات جارية واأخرى

 ح�سابات توفري

 ودائع لأجل

 القطاع العام واحلكومي

 قطاع التجارة والأعمال

 الأفراد

 املوؤ�س�سات املالية

 اأخرى

 القطاع العام واحلكومي

 قطاع التجارة والأعمال

 الأفراد

 املوؤ�س�سات املالية

2014

األف درهـم

36,388,965 

3,440,844 

23,475,568 

63,305,377 

2014

األف درهـم

2,470,438 

217,218 

2,495,110 

5,182,766 

2014

األف درهـم

8,584,524 

38,808,823 

13,608,379 

2,260,613 

43,038 

63,305,377 

2014

األف درهـم

186,811 

2,355,310 

674,585 

1,966,060 

5,182,766 

)ب(  حتليل من قبل القطاع القت�سادي:

)ب( حتليل من قبل القطاع القت�سادي:

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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18- اأم�ال التاأمني والتاأمني على احلياة

مطالبات معّلقة

األف درهم

 كما يف 1 يناير 2013

 الزيادة / )النق�ص( 

 كما يف 31 دي�سمرب 2013

الزيادة / )النق�ش(

كما يف 31 دي�سمرب 2014

375.956 

)3.857( 

372.099 

55.266 

427,365

372.858 

128.441 

501.299 

106.684 

607,983

132.217 

)32.112( 

100.105 

)26.593( 

73,512

347.865 

105.631 

453.496 

92.783 

546,279

1.228.896 

198.103 

1.426.999 

228.140 

1,655,139

احتياطي اأق�ساط غري 

مكت�سبة

األف درهم

احتياطي اإ�سايف

األف درهم

اأم�ال التاأمني  

على احلياة

األف درهم

املجم�ع

األف درهم

ُيحت�سب احتياطي اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة على اأ�سا�ص ن�سبة الزمن مع الحتفاظ بـاحلد الأدنى ملتطلبات الحتياطي وفق املطلوب من قبل القوانني ب�ساأن 

�رصكات التاأمني. يتم تقدير اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة على احلياة بالن�سبة للمجموعات والأفراد عن طريق اكتواري املجموعة عند احت�ساب مطلوبات عقود 

التاأمني لأعمال التاأمني على احليـاة.

يتم حتديد اأموال التاأمني على احلياة بوا�سطة خبري اكتـواري لتقييم املنافع امل�ستقبلية من البوال�ص يف نهاية كل فرتة تقرير.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

19-  مطل�بات اأخرى

2013

األف درهـم

100،٤05 

69٧،1٣٤ 

٣،065،09٣ 

٢٨0،٢٣٧ 

٣99،9٧9 

111،516 

٢٣٧،5٢1 

1٤9،0٤0 

5٨،6٧٧ 

٣٤،6٧6 

٧05،٣6٢ 

5.839.640 

 فوائد م�ستحقة الدفع

 القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات )اإي�ساح 41(

 قبولت عمالء *

 اأق�ساط تاأمني حم�سلة مقدما

 م�ساريف م�ستحقة

 اإيرادات مقبو�سة مقدمًا – اأوراق مالية خم�سومة

 اأوراق دفع �سادرة

 خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخدمة املوظفني **

 ذمم دائنة متعلقة ببطاقات الإئتمان 

 خم�س�ص �رصائب

اأخرى

 2014

األف درهـم

147,597 

1,075,932 

2,417,525 

301,943 

482,209 

123,046 

206,568 

188,530 

10,685 

74,050 

894,549 

5,922,634

ُت�سجل القبولت كمطلوبات مالية يف بيان املركز املايل املوحد مع احلقوق التعاقدية للتعوي�ص من العميل كاأ�سل مايل )اإي�ساح 10(.  *

يت�سمن خم�س�ص تعوي�ص نهاية خدمة املوظفني 178 مليون درهم )2013: 143 مليـون درهم( عن املبالغ املقدرة لتغطيـة تعوي�ص املوظفني عن نهاية   **
اخلدمة يف تاريخ التقرير، ح�سب قانون العمل والعمال يف دولة  الإمارات العربية املتحدة. من وجهة نظر الإدارة، لن ينتج اختالف يف تقدير املخ�س�ص، يف 

حال مت احت�سابه على اأ�سا�ص اكتواري. 
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20-  قرو�ش مت��سطة الأجل

2013

األف درهـم

2.537.923 

- 

2.537.923 

2013

األف درهـم

2.324.641 

213.282 

- 

- 

2.537.923 

 اأوراق متو�سطة الأجل 

 قر�ص م�سرتك

 دولر اأمريـكي

 فرانك �سوي�سـري

 دينار كويتي

 يورو

)اأ(      ا�ستحقاقات الأوراق املتو�سطة الأجل ال�سادرة �سمن الربنامج هي كما يلي:

فيما يلي العمالت ال�سائدة بها الأوراق متو�سطة الأجل:

2014

األف درهـم

2,171,743 

1,836,500 

4,008,243 

2014

األف درهـم

1,903,716 

95,651 

126,376 

46,000 

2,171,743 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

 ن�سبة الفائدة

 1/900% + ليبور )ثالثة اأ�سهر(

 2/300% + ليبور )ثالثة اأ�سهر(

 2/800% + ليبور )ثالثة اأ�سهر(

%1/300 

%1/300 

%1/300 

%0/710 

%1/510 

%1/350 

%1/400 

%1/450 

%1/300 

 0/900% + ثالثة اأ�سهر ليبور

 %1/330 

 1/450% + ثالثة اأ�سهر ليبور

 1/250% + ثالثة اأ�سهر يورببور

%2/060 

 1/300% + ثالثة اأ�سهر ليبور

 0/850% + ثالثة اأ�سهر ليبور

 1/000% + ثالثة اأ�سهر ليبور

 1/125% + ثالثة اأ�سهر ليبور

%2/750 

 1/750% + ثالثة اأ�سهر ليبور

 تاريخ ال�ستحقاق

 24 اأكتـوبر 2014

 2 مايـو 2014

 12 مار�ص 2014

 22 اأبريل 2014

 23 مايو 2014

 3 يونيو 2014

 7 اأغ�سط�ص 2014

 25 �سبتـمرب 2014

 29 �سبتـمرب 2014

 29 اأكتـوبر 2014

 20 فرباير 2015

 12 يونيو 2015

 19 يونيو 2015

 27 نوفمرب 2015

 24 فرباير 2016

 16 مايو 2016

 25 يونيو 2016

 7 يوليو 2016

 5 اأغ�سط�ص 2016

 18 يناير 2017

 24 يناير 2017

 6 فرباير 2017

 6 يونيو 2017

2013

األف درهـم

91،٨٢5 

1٨٣،650 

1٨٣،650 

91،٨٢5 

91،٨٢5 

91،٨٢5 

213.282 

275.475 

110.190 

183.650 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1،0٢0،٧٢6 

- 

- 

2.537.923 

2014

األف درهـم

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

183,650 

183,650 

36,730 

91,825 

110,190 

46,000 

36,730 

93,294 

95,651 

91,825 

1,020,726 

126,376 

55,096 

2,171,743 
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21-  راأ�ش املال ال�سادر واملدف�ع والإحتياطات

)اأ(    راأ�ش املال ال�سادر واملدف�ع

كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغت الأ�سهم العادية ال�سادرة واملدفوعة بالكامل 169.076.975 �سهم عادي بقيمة اإ�سمية 10 دراهم لل�سهم الواحد )31 دي�سمرب 

2013: 169.076.975 �سهم عادي بقيمة ا�سمية 10 دراهم لل�سهم الواحد(.

)ب(    اإحتياطيات اإلزامية وقان�نية

يتم حتويل 10% من اأرباح ال�سنة اإىل الحتياطي الإلزامي وذلك وفقا للقانون الإحتادي رقم 10/80 لدولة الإمارات العربية املتحدة. ميكن التوقف عن هذه 

التحويالت اإىل الإحتياطي عندما ي�سل الإحتياطي اإىل الن�سب املحددة من قبل ال�سلطات التنظيمية )اإن الن�سبة املحددة يف دولة الإمارات العربية املتحدة هي %50 

من راأ�ص املال ال�سادر واملدفوع(. يتعلق الحتياطي القانوين بعمليات البنك اخلارجية. اإن الإحتياطي الإلزامي والقانوين غري قابلني للتوزيع. 

)ج(    اإحتياطي عام

يتم اإحت�ساب الإحتياطي العام وفقا لعقد تاأ�سي�ص البنك وميكن ا�ستخدامه كما تقرره اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني. 

)د(    ت�س�ية حت�يل العمالت الأجنبية املرتاكمة

يتم العتـراف بفروقات ال�رصف املتعلقة برتجمة النتائج و�سايف املوجودات للعمليات الأجنبية للمجموعة من عمالتها الوظيفية اإىل عملة عر�ص املجموعة )اأي، 

الدرهم( ب�سكل مبا�رص يف بيان الدخل ال�سامل املوحد ويتم تراكمها يف احتياطي ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة. يتم قيـد اأرباح وخ�سائر اأدوات التحوط 

امل�سنفة كاأدوات حتوط لتحوطات �سايف ال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية يف خم�س�ص ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة. ويتم اإعادة ت�سنيف فروقات 

�سعر ال�رصف املرتاكم �سابقا يف خم�س�ص ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة )فيما يخ�ص ترجمة كال من �سايف املوجودات للعمليات الأجنبية وحتوطات 

العمليات الأجنبية( يف بيان الدخل املوحد عند ا�ستبعاد العمليات الأجنبية.

)هـ(    احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات 

يظهر احتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات تاأثريات قيا�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر. بلغت قيمة التغري 

يف القيمة العادلة لل�سنة ربح بقيمة 6 مليون درهم )2013: خ�سارة بقيمة 64 مليـون درهم(، ومت قيدها يف بيـان الدخل ال�سـامل املـوحد.

)و(    ت�زيعات اأرباح على اأدوات حق�ق امللكية

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، وافق جمل�ص الإدارة و�سادق امل�ساهمون يف الجتماع العمومي ال�سنوي املنعقد بتاريخ 5 مار�ص 2014 على توزيع 

اأرباح نقدية مقرتحة بن�سبة 40% مبا يبلغ 676 مليون درهم )2013: 642 مليون درهم(.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

20-  قرو�ش مت��سطة الأجل  )يتبع( 

اأن�ساأت املجموعة برنامج اأوراق متو�سطة الأجل – يورو بقيمة 750 مليون دولر اأمريكي )2/75 مليار درهم( مبوجب اإتفاقية مربمة بتاريخ 4 فرباير 2004. ويف 

15 مار�ص 2010 مت زيادة �سقف برنامج اأوراق متو�سطة الأجل – يورو مرة اأخرى بقيمة 5 مليار دولر اأمريكي )18/37 مليـار درهم(.

اإن القيمة البالغة 1/02 مليار درهم هي اأوراق م�ساعدة ذات فائدة متحركة وموافق عليها من قبل امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتـحدة وموؤهلة كقر�ص 

 راأ�سمايل موؤهل من امل�ستوى 2 وذلك حتى �سنة 2012 وتطفاأ لحقًا بن�سبة 20% �سنويًا للخم�ص �سنوات التالية حتى �سنة 2017 وذلك لإحت�سـاب كفاية راأ�ص املال.

مت اإ�سـدار اأوراق متو�سطة الأجل جديدة خالل ال�سنة بقيمة 1/1 مليـار درهم مع ا�سرتداد اأوراق متو�سطة الأجل بقيمة 1/5 مليـار خالل ال�سنة املنتـهية يف 31 

دي�سمرب 2014.

)ب(      اأبرمت املجموعة خالل الفرتة اتفاقية قر�ص م�سرتك بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي )1.8 مليار درهم( بهدف متويل اأن�سطة جتارية عامة. يبلغ اأجل

                ا�ستحقاق القر�ص 3 �سنوات وُي�سدد عند ال�ستحقاق، كما يحمل ن�سبة فائدة ليبور وهام�ص مبقدار 125 نقطة اأ�سا�ص ي�ستوجب دفعها كل ثالثة اأ�سهر
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

22-  الأطراف غري امل�سيطرة

2013

األف درهـم

585.443 

76.198 

5.320 

)8.395( 

14.981 

673.547 

 كما يف 1 يناير 

 الربح لل�سنة

 الربح ال�سامل الأخر لل�سنة

 توزيعات اأرباح مدفوعة

 م�ساهمة اإ�سافية عائدة مل�ساهمي الأطراف غري امل�سطرية اجلدد*

كما يف 31 دي�سمرب 

2014

األف درهـم

673,547 

85,011 

3,810 

)16,789( 

10,089 

755.668

* قام م�ساهمو الأطراف غري امل�سيطرة لدبي جروب �سيجورتا اأيه. اإ�ص مب�ساهمة اإ�سافية.

23-  احل�سابات املتقابلة واللتزامات

)اأ( فيما يلي حتليل للح�سابات املتقابلة والإلتزامات للمجموعة:

2013

األف درهـم

38.925.764 

7.225.200 

46.150.964 

71.357 

46.847 

46.269.168 

 )1( احل�سابات املتقابلة )نظامية(

�سمانات    

اإعتمادات م�ستندية    

 )2( اإلتزامات لالإ�ستحواذ على املعدات واملمتلكات

 )3( اإلتزامات الإيجارات الت�سغيلية

 جمم�ع احل�سابات املتقابلة والإلتزامات

2014

األف درهـم

41,555,387 

6,425,015 

47,980,402 

76.330 

112,494 

48,169,226 
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23-  احل�سابات املتقابلة واللتزامات )يتبع(

)ب(  بلغت الت�سهيالت غري القابلة لالإلغاء وغري امل�سحوبة، كما يف 31 دي�سمرب 2014، مبلغ 4/38 مليـار درهم )2013: 2/86 مليـار درهم(.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

احل�سابات املتقابلة - حتليل الإ�ستحقاق )ج( 

يتمثل حتليل اإ�ستحقاقات احل�سابات املتقابلة للمجموعة فيما يلي:

املجمـــ�ع

األف درهم

41,555,387 

6,425,015

47,980,402 

املجمـــوع

األف درهم

38.925.764 

7.225.200

46.150.964 

6 – 12 �سهراً

األف درهم

1,973,526 

673,427

2,646,953 

6 – 12 �سهرًا

األف درهم

2.383.488 

1.069.137

3.452.625 

5 �سن�ات فما ف�ق

األف درهم

15,077,911 

-

15,077,911 

5 �سنوات فما فوق

األف درهم

15.849.948 

-

15.849.948 

3 – 6 اأ�سهر

األف درهم

1,925,191 

43,705

1,968,896 

3 – 6 اأ�سهر

األف درهم

1.803.383 

1.463.321

3.266.704 

1 – 5 �سن�ات

األف درهم

6,655,986 

1,874,891

8,530,877 

1 – 5 �سنوات

األف درهم

4.508.762 

511.467

5.020.229 

خالل 3 اأ�سهر

األف درهم

15,922,773 

3,832,992

19,755,765 

خالل 3 اأ�سهر

األف درهم

14.380.183 

4.181.275

18.561.458 

 �سمانات

اإعتمادات م�ستندية

 املجم�ع

 �سمانات

اإعتمادات م�ستندية

 املجموع

2014

2013

يتناول اإي�ساح 38 حول البيانات املالية املوحدة حتليل الإلتزامات واملطلوبات املحتملة على الأ�سا�ص اجلغرايف والقطاع القت�سادي.

التزامات التاأجري الت�سغيلية )د( 

فيما يلي احلد الأدنى للدفعات امل�ستقبلية واملت�سمنة يف عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء يف حال اأن املجموعة هي امل�ستاأجر:

2013

األف درهـم

30.889 

15.950 

8 

46.847 

 اأقل من �سنة واحدة

 من �سنة اإىل خم�ص �سنوات

 اأكرث من خم�ص �سنوات

 املجموع

2014

األف درهـم

37,114 

53,987 

21.393 

112.494 
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24-  اإيرادات الف�ائد

25-  اإيرادات من مت�يل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية

2013

األف درهـم

٢،5٨9،1٧٤ 

٢٣0،٢66 

154.712 

28.251

3.002.403 

2013

األف درهـم

139.455 

60.352 

19.432

219.239 

9.527 

2.668 

31.392 

43.587

262.826 

 قرو�ص و�سلف

 م�سارف

 موجودات مالية اأخرى

 امل�رصف املركزي 

 مت�يل

 مرابحة

 اإجارة

اأخرى

 ا�ستثمار

 م�ساركة

 م�ساربة

وكالة

املجموع

2014

األف درهـم

3,149,929 

383,626 

182,495 

66,491

3,782,541 

2014

األف درهـم

148,162 

60,919 

6,006

215,087

1,586 

7,388 

18,631 

27,605

242,692

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

26-  م�ساريف الف�ائد

27-  ت�زيع اإىل امل�دعني – اأدوات اإ�سالمية

متثل هذه املبالغ ح�سة الإيرادات املوزعة على املودعني يف املجموعة. اإن التخ�سي�سات والتوزيعات على املودعني موافق عليها من قبل جمل�ص ال�رصيعة للمجموعة.

2013

األف درهـم

550.284 

123 

275.105 

31.513 

857.025 

 ودائع العمالء

 ودائع واأر�سدة للم�سارف املركزية 

 ودائع واأر�سدة للم�سارف الأخرى 

 قرو�ص متو�سطة الأجل

2014

األف درهـم

568,176 

37 

326,687 

39,326 

934,226
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28-  �سايف اإيرادات الر�س�م والعم�لت

2013

األف درهـم

٧95،151 

٢٣،9٤5 

196،6٨٧ 

5٧9،050 

٨15،19٨ 

1٤6،006 

٢،556،0٣٧ 

)264.551( 

)284( 

)٢٢٣،٧٢٤( 

)56٣،٢٧0( 

)6٤،٤٨٣( 

)1،116،٣1٢( 

1،٤٣9،٧٢5

 اإيرادات الر�س�م والعم�لت

 اإيرادات العمولت

 الو�ساطة واإدارة املوجودات 

 عمولة التاأمني

 ر�سوم وم�ساريف اخلدمات امل�رصفية

 ر�سوم متعلقة ببطاقات الئتمان

 اإيـرادات اأخرى

 جمم�ع اإيرادات الر�س�م والعم�لت

 م�ساريف الر�س�م والعم�لت

 م�ساريف العمولت

 الو�ساطة واإدارة املوجودات 

 عمولة التاأمني

 م�ساريف متعلقة ببطاقات الإئتمان

 م�ساريف اأخرى

 جمم�ع م�ساريف الر�س�م والعم�لت

�سايف اإيرادات الر�س�م والعم�لت

2014

األف درهـم

705,444 

83,408 

333,089 

706,701 

989,724 

186,065 

3,004,431 

)162,556( 

)323( 

)401,201( 

)659,113( 

)72,617( 

)1,295,810( 

1,708,621

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

29-  �سايف اإيرادات ال�ستثمارات

2013

األف درهـم

20.620 

25.332 

86.853 

604 

)40( 

34.691 

168.060 

 �سايف الأرباح املخف�سة من بيع موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 تعديالت القيمة العادلة للموجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر 

 اإيرادات فوائد من اأوراق دين بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 اإيرادات توزيعات اأرباح من موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر 

 �سايف اخل�سارة املخف�سة من ا�سرتداد / بيع موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 اإيرادات توزيعات اأرباح من املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الأخر 

2014

األف درهـم

36,407 

33,174 

85,544 

776 

)4,048( 

36,116 

187,969
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30-  اإيرادات اأخرى, �سايف

اأرباح تاأمني واأخرى متعلقة بالتاأمني, �سايف )اأ( 

31-  م�ساريف عم�مية واإدارية

2013

األف درهـم

104.593 

294.578 

366.417 

)15.251( 

- 

353 

900 

120.221 

871.811 

2013

األف درهـم

1.331.651 

)939.148( 

)26.086( 

366.417 

2013

األف درهـم

1.162.541 

143.440 

735.737 

2.041.718 

 التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية )اإي�ساح 12(

 اأرباح �رصف العمالت الأجنبية، �سايف

 اأرباح تاأمني واأخرى متعلقة بالتاأمني، �سايف )اإي�ساح 30 )اأ((

 الربح / )اخل�سارة( من  بيع ممتلكات ومعدات

 الربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية

 تعديل القيمة العادلة للم�ستقات

 اأرباح ا�سرتداد قرو�ص متو�سطة الأجل 

 اأخرى

 �سايف اإيراد ق�سط التاأمني

 �سايف املطالبات املتكبدة

 اإيرادات / )م�ساريف( اأخرى متعلقة بالتاأمني

 رواتب وم�ساريف املوظفني

 اإ�ستهالك ممتلكات ومعدات )اإي�ساح 13(

م�ساريف اأخرى

�ساهمت املجموعة يف �سندوق التقاعـد والتاأمني الوطني ملواطني دولة الإمارات العربية املتحدة طبقًا للقانون الإحتادي رقم )7( لعام 1999.

2014

األف درهـم

82,406 

291,965 

423,690 

24,414 

16,807 

4,328 

- 

64.856 

908.466 

2014

األف درهـم

1,453,698 

)1,065,273( 

35,265 

423,690 

2014

األف درهـم

1,293,327 

147,185 

769,115 

2,209,627 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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32-  خم�س�سات اإنخفا�ش القيمة, �سايف

 �سايف خم�س�ص النخفا�ص يف قيمة القرو�ص وال�سلف، �سايف )اإي�ساح 8 )ه((

�سايف خم�س�ص النخفا�ص يف قيمة الأر�سدة امل�ستحقة من

 امل�سارف )اإي�ساح 6 )ج((

 �سايف خم�س�ص ملدينيني اأخرين

�سايف خم�س�ص ملدينني اأخرين ملوجودات اإ�سالمية منخف�سة

 القيمة )اإي�ساح 9 )د((

 حذف قرو�ص و�سلف منخف�سة القيمة

 ا�سرتداد خم�س�ص مقابل قرو�ص و�سلف منخف�سة القيمة )اإي�ساح 8 )ه((

 خم�س�ص انخفا�ص قيمة موجودات مالية اأخرى )اإي�ساح 7 )د((

 ا�سرتداد خم�س�ص انخفا�ص يف ار�سدة لدى امل�سارف )اإي�ساح 6 )ج((

ا�سرتداد قرو�ص و�سلف حمذوفة �سابقًا
 

 �سايف خم�س�ص النخفا�ص يف قيمة القرو�ص وال�سلف )اإي�ساح 8 )ه((

�سايف خم�س�ص النخفا�ص يف قيمة الأر�سدة امل�ستحقة من

 امل�سارف )اإي�ساح 6 )ج((

 �سايف خم�س�ص ملدينيني اأخرين

 �سايف عك�ص املوجودات الإ�سالمية منخف�سة القيمة )اإي�ساح 9 )د((

 حذف قرو�ص و�سلف منخف�سة القيمة

 انخفا�ص قيمة املمتلكات واملعدات )اإي�ساح 13(

 ا�سرتداد خم�س�ص مقابل قرو�ص و�سلف منخف�سة القيمة )اإي�ساح 8 )ه((

 ا�سرتداد خم�س�ص مقابل موجودات اإ�سالمية منخف�سة القيمة )اإي�ساح 9 )د((

ا�سرتداد قرو�ص و�سلف حمذوفة �سابقًا
 

اأفراد

األف درهـم

63,683 

- 

- 

)2,812( 

339,834 

- 

- 

- 

)54,568(

346,137 

اأفراد

األف درهـم

٧،٣51 

- 

- 

)10،٢50( 

٢٨٣،٣٤٤ 

- 

- 

)569( 

)6٧،٢٧٧(

٢1٢،599

�رشكات واأخرى

األف درهـم

182,662 

5,655 

295 

- 

- 

)63,491( 

51,450 

)45,492( 

)8,789(

122,290 

�رصكات واأخرى

األف درهـم

٣٨6،6٤٧ 

٧،٧00 

٢٧،0٨5 

- 

- 

٢9،٣٧0 

)٣٢،5٨0( 

- 

)٣٣،٤10(

٣٨٤،٨1٢

انخفا�ش جماعي 

األف درهـم

596,290 

- 

- 

10,000 

- 

- 

- 

- 

-

606,290 

انخفا�ص جماعي 

األف درهـم

٢٧5،9٢٧ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

٢٧5،9٢٧

املجــم�ع

األف درهـم

842,635 

5,655 

295 

7,188 

339,834 

)63,491( 

51,450 

)45,492( 

)63,357(

1,074,717

املجــموع

األف درهـم

669،9٢5 

٧،٧00 

٢٧،0٨5 

)10،٢50( 

٢٨٣،٣٤٤ 

٢9،٣٧0 

)٣٢،5٨0( 

)569( 

)100،6٨٧(

٨٧٣،٣٣٨

2014

2013

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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33- ربح ال�سهم ال�احد

يتم اإحت�ساب ربح ال�سهم الواحد بق�سمة �سايف ربح ال�سنة على عدد الأ�سهم وذلك على النحو التايل:

35-  النقد وما يعادله

ميثل النقد وما يعادله، النقد يف ال�سندوق واحل�سابات اجلارية والأر�سدة الأخرى و�سهادات الإيداع لدى امل�رصف املركزي والأر�سدة لدى امل�سارف وودائع 

ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ قيمة الإيداع كما يلي :

34-  ت�زيعات الأرباح املقرتحة 

اقرتح جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 18 يناير 2015 توزيع اأرباح نقدية بن�سبة .4.%.

2013

األف درهـم

1.805.665

169.076.975

10/68

2013

األف درهـم

861.066 

3.576.101 

10.142.088

14.579.255

�سايف ربح ال�سنة )باآلف الدراهم( )املوزعة على مالكي ال�رصكة الأم(

عدد الأ�سهم العادية القائمة )اإي�ساح 21 )اأ((

الأرباح  الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم الواحد )درهم(

 النقد يف ال�سندوق 

 نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية:

       ح�سابات جارية واأر�سدة اخرى 

 اإيداعات واأر�سدة م�ستحقة من امل�سارف خالل ثالثة اأ�سهر 

2014

األف درهـم

2.401.259

169.076.975

14/20

2014

األف درهـم

1,077,927 

5,381,371 

10,033,234

16,492,532

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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36-  ال�ستمثار يف �رشكات تابعة

)اأ( تت�سمن جمموعة بنك امل�ســرق �ص.م.ع. )"املجموعة"( من البنك وال�رصكات التابعة املبا�رصة التالية كما يف 31 دي�سمرب 2014:

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

ا�سم ال�رشكة التابعة

 اأ�سول - �رصكة متويل )�ص.م.خ(

 جمموعة �رصكة ُعمان للتاأمني )�ص.م.ع.( 

 مايند �سكيب لتقنية املعلومات ذ.م.م.

 امل�رصق لالأوراق املالية ذ.م.م.

 اجناز �سريفي�زس منطقة حرة – ذ.م.م.

 م�رصق الإ�سالمي- �رصكة متويل )�ص.م.خ(

 م�رصق كابيتال )�رصكة يف مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

 �رصكة مكا�سب ل�سناديق ال�ستثمار بي.ا�ص.�سي. 

)II( .رصكة مكا�سب ل�سناديق ال�ستثمار بي.ا�ص.�سي� 

 انفكت�ص ليمتد

 بري�ص بريدج املحدودة

 اأوري�ستون املحدودة

 الإمارات العربية املتحدة

 الإمارات العربية املتحدة

 الإمارات العربية املتحدة

 الإمارات العربية املتحدة

 الإمارات العربية املتحدة

 الإمارات العربية املتحدة

 الإمارات العربية املتحدة

 مملكة البحرين

 مملكة البحرين

 جزر الكاميان

 جزر العذراء الربيطانية 

 جزر العذراء الربيطانية

98/00 

63/65 

99/00 

99/98 

100/00 

99/80 

100/00 

99/90 

99/90 

100/00 

* 
* 

98/00 

63/65 

99/00 

99/98 

100/00 

99/80 

100/00 

99/90 

99/90 

100/00 

100/00 

100/00

 متويل

 التاأمني واإعادة التاأمني

 برجمة وتطبيقات حا�سوبية

 و�ساطة مالية

 تقدمي خدمات

 �رصكة متويل اإ�سالمي

و�ساطة واإدارة املوجودات 

 و�سناديق ال�ستثمار

 اإدارة �سناديق ال�ستثمار

 اإدارة �سناديق ال�ستثمار

 من�ساأة ذات غر�ص خا�ص

 من�ساأة ذات غر�ص خا�ص

من�ساأة ذات غر�ص خا�ص

 مكان التاأ�سي�ش

 ن�سبة امللكية)اأو الت�سجيل( والن�ساط

%

ن�سبة الت�س�يت 

 اململ�كة

% 

الن�ساط الأ�سا�سي

*     اإن م�ساركة البنك يف راأ�ص املال �سئيلة، ولكن تعترب ال�رصكات التابعة املدرجة اأعاله �رصكات تابعة بحكم �سيطرة البنك الفعلية عليها.

فيما يلي التفا�سيل املالية لل�رصكات التابعة غري اململوكة بالكامل من قبل البنك: )ب( 

2013

األف درهـم

667.278 

6.269

673.547

2013

األف درهـم

75.750 

448

76.198

 جمموعة �رصكة عمان للتاأمني �ص.م.ع

�رصكات تابعة ذات ح�س�ص غري م�سيطرة غري 

 جوهرية ب�سكل اإفرادي

احل�س�ص غري امل�سيطرة املرتاكمةالربح العائد اإىل الأطراف غري امل�سيطرةا�سم ال�رصكة التابعة

2014

األف درهـم

749,627 

6,041

755,668

2014

األف درهـم

84,622 

389

85,011
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 36-  ال�ستمثار يف �رشكات تابعة )يتبع(

فيما يلي ملخ�سًا للمعلومات املالية ملجموعة �رصكة عمان للتاأمني �ص.م.ع، وهي ال�رصكة التابعة الرئي�سية التي لها ح�س�ص غري م�سيطرة جوهرية، ومتثل  )ج( 

تلك املعلومات املالية الأر�سدة قبل احلذوفات الداخلية بني اأع�ساء املجموعة.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2013

األف درهـم

5.046.455 

3.251.830 

1.794.625 

1،٣٣1،651 

)9٣9،1٤٨( 

325 

166،٣5٣ 

)٣1٢،6٨٣( 

٢٤6،٤9٨ 

1٣،6٤٨ 

٢60،1٤6 

)55.994( 

104.944 

)136.633( 

)87.683( 

 بيان املركز املايل

 جمموع املوجودات

 جمموع املطلوبات

 حقوق امللكية، �سايف

 بيان الدخل ال�سامل

 �سايف اإيرادات اأق�ساط التاأمني

 �سايف املطالبات املتكبدة

 �سايف العمولت و )خ�سائر( / اإيرادات اأخرى

 �سايف اإيرادات ال�ستثمارات

�سايف امل�ساريف

 الربح لل�سـنة

 الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى

 جمموع الدخل ال�سـامل

 بيان التدفقات النقدية

 �سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

 �سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من الأن�سطة ال�ستثمارية

 �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية

�سايف الزيادة / )النق�ش( يف النقد وما يعادله

2014

األف درهـم

6,035,426 

4,035,478 

1,999,948 

1,453,698 

)1,065,273( 

)15,697( 

142,253 

)289,381( 

225,600 

14,475 

240,075 

156,993 

)116,133( 

)36,086( 

4,774 
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37-  املعامالت مع اأطراف ذات عالقة

اإن بع�ص الأطـراف ذات العالقة )مثل اأع�ساء جمل�ص الإدارة واأفراد الإدارة العليا وامل�ساهمني الرئي�سيني للمجموعة وال�رصكات التي ميلكون ح�س�سًا  )اأ( 

رئي�سية بها( هم عمالء لدى املجموعة �سمن نطاق الن�سـاط العتيادي. اإن مثل هذه املعامالت قد متت على نف�ص الأ�س�ص ال�سائدة مع الأطراف غري ذوي 

العالقة مبا يف ذلك اأ�سعار الفائدة وال�سمانات ول تتحمل اأكرث من املخاطر ا لعتيادية. مثل هذه املعامالت لأطراف ذات عالقة مو�سحة اأدناه. 

ي�سيطر اأفراد عائلة الغرير على املجموعة حيث ميتلكون 87/31% )2013: 87/27%( من راأ�سمالها ال�سادر واملدفوع. )ب( 

اإن اأر�سدة الأطراف ذات العالقة املت�سمنة يف بيان املركز املايل املوحد هي كما يلي : )ج( 

يت�سمن ربح ال�سنة تعامالت مع اأطراف ذات عالقة كما يلي : )د( 

تت�سمن تعوي�سات كبار اأع�ساء الإدارة الرواتب، والعالوات، واملنافع بقيمة 148 مليون درهم )2013: 116 مليون درهم( )هـ( 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2013

األف درهـم

1،٨0٢،٨1٢ 

69٧،٢٧0 

٢،٧٧٤،1٢9 

2013

األف درهـم

108.052 

18.004 

98.592 

 قرو�ص و�سلف بالتكلفة املطفاأة

 ودائع العمالء

 اإعتمادات م�ستندية و�سمانات 

 اإيرادات الفوائد

 م�ساريف الفوائد

 �سايف اإيرادات اأخرى

2014

األف درهـم

1,413,188 

1,373,672 

1,901,508 

2014

األف درهـم

95.517 

24.407 

79.705 
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

38-  تركز امل�ج�دات واملطل�بات وبن�د خارج امليزانية العم�مية

)اأ(   املنطقة اجلغرافية :

)ب(  القطاع القت�سادي :

 الإمارات العربية املتحدة

 دول ال�رصق الأو�سط الأخرى

 دول منظمة التعاون والتنمية القت�سادية 

 دول اأخــرى

 احلكومة والقطاع العام

 التجارة والأعمال

 الأفراد

 املوؤ�س�سات املالية

 قـطاعات اأخرى

امل�ج�دات

األف درهـم

امل�ج�دات

األف درهـم

64,136,335 

20,022,861 

8,859,491 

12,821,591 

105,840,278 

12.784.184 

34,572,606 

15,772,150 

38.010.792 

4,700,546 

105.840.278 

59،6٧0،٤٣٧ 

1٤،٧٨0،٤٧٧ 

٧،٢15،1٨0 

٧،9٨٨،٨٢0 

٨9،65٤،91٤ 

10.002.459 

31.043.899 

13.183.007 

٣1،٤1٢،٣6٢ 

٤،01٣،1٨٧ 

٨9،65٤،91٤ 

املوجودات

األف درهـم

املوجودات

األف درهـم

بنود خارج 

امليزانية العمومية

األف درهـم

بنود خارج 

امليزانية العمومية

األف درهـم

2013

2013

2014

2014

املطلوبات 

األف درهـم

املطلوبات 

األف درهـم

املطل�بات 

األف درهـم

املطل�بات 

األف درهـم

59,341,953 

16,945,421 

9,185,592 

3,448,762 

88,921,728 

8,828,091 

42,316,778 

15,777,679 

19,347,855 

2,651,325 

88,921,728 

52.362.317 

11،95٨،٧٣٧ 

6،٧9٧،9٢٤ 

3.415.408 

٧٤،5٣٤،٣٨6 

5،1٧٣،٨٤5 

٣٨،565،9٨٨ 

1٣،1٧6،٢٨1 

15،996،٢٧٢ 

1،6٢٢،000 

٧٤،5٣٤،٣٨6 

بن�د خارج 

امليزانية 

العم�مية

األف درهـم

بن�د خارج 

امليزانية 

العم�مية

األف درهـم

32,284,914 

8,472,705 

4,704,716 

2,518,067 

47,980,402 

91 

38,452,017 

400,754 

9,074,264 

53,276 

47,980,402 

٣0،5٤٢،011 

٨،961،٢0٧ 

٣،٨5٤،0٧٨ 

٢،٧9٣،66٨ 

٤6،150،96٤ 

٨٤٨،٤99 

٣٧،5٤1،0٣9 

٤٣٤،1٢1 

٧،٣٢5،٢9٣ 

٢،01٢ 

٤6،150،96٤ 
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39-  معل�مات عن القطاعات

تقارير القطاعات

مت حتديد القطاعات الت�سغيلية بناًء على التقارير الداخلية املبنية على مكونات املجموعة التي يتم مراجعتها درويًا من قبل الرئي�ص التنفيذي للمجموعة )�سانع 

القرار الت�سغيلي للمجموعة(، وذلك لغايات تخ�سي�ص املوارد للقطاعات ولغايات تقييم اأداء هذه القطاعات. املعلومات التي يتم اإر�سالها اىل الرئي�ص التنفيذي 

لغايات توزيع املوارد وتقييم الأداء تتم بناًء على الوحدات ال�سرتاتيجية التالية والتي توفر املنتجات واخلدمات لالأ�سواق املختلفة.

فيـما يلي قطاعات املجموعة الرئي�سية وفقًا للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8: 

قطاع اخلدمات املوؤ�س�سية املحلية وت�سمل عمالء اخلدمات امل�رصفية املوؤ�س�سية والتجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ومن املنتجات الرئي�سية و/اأو   .1

خطوط الأعمال التي تكون هذا القطاع، التمويل التجاري، متويل عقود املقاولت، متويل امل�ساريع، اخلدمات امل�رصفية ال�ستثمارية، خدمات املوؤ�س�سات 

ال�ست�سارية واإدارة النقد.

قطاع خدمات الأفراد املحلية وت�سمل منتجات وخدمات مقدمة اإىل الأفراد اأو امل�ساريع ال�سغرية داخل الإمارات العربية املتحدة. وت�سمل املنتجات املقّدمة اإىل   .2

العمالء احل�سابات اجلارية، وح�سابات التوفري، والودائع الثابتة، واأدوات ال�ستثمار، وودائع "مليونري امل�رصق"، والقرو�ص ال�سخ�سية، وقرو�ص متويل 

�رصاء ال�سيارات، وقرو�ص الرهن، وقرو�ص الأعمال، والبطاقات الئتمانية وفق برامج فريدة لولء العميل، والتاأمينات امل�رصفية، ال�سحب على املك�سوف 

واخلدمات امل�رصفية اخلا�سة واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واخلدمات امل�رصفية لالأفراد وخدمات اإدارة الرثوات. 

قطاع اخلزينة واأ�سواق راأ�ص املال وي�سمل ن�ساطات تدفق العمالء، ون�ساطات امل�ساربة. ت�سمل ن�ساطات لتدفق اأعمال من العمالء على �رصف العمالت   .3

الأجنبية، وامل�ستقات، وهام�ص تغريات العمالت، والتحوط، واأدوات ال�ستثمار، وادوات امللكية املحلية )الو�ساطة(، وتعهدات اإدارة املوجودات بالنيابة عن 

العمالء. وت�سمل الأن�سطة التملكية تعهدات املتاجرة ون�ساطات ال�ستثمار بالنيابة عن املجموعة. 

قطاع اخلدمات امل�رصفية الدولية وت�سمل اأعمال الأفراد واملوؤ�س�سات لفروع املجموعة خارج الدولة يف قطر، وم�رص، والبحرين، والكويت واخلدمات   .4

امل�رصفية املقابلة يف الفروع اخلارجية الأخرى والتي تت�سمن اخلدمات التجارية، وال�سداد، والتعهدات بال�سداد، ومتويل ال�سداد، وحت�سيل فواتري 

الت�سدير، وم�ساهمة املخاطر. 

يتم اإدراج كافة الأدوات امل�رصفية الإ�سالمية املقّدمة اإىل العمالء حتت قطاع اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية. وت�سمل هذه الأدوات الإجارة لتمويل �رصاء   .5

املنازل، وودائع امل�ساربة، والوديعة، وح�سابات التوفري بامل�ساربة، والتمويل بامل�ساركة، ومتويل ال�سلع باملرابحة، والإجارة لتمويل �رصاء املعّدات، 

و�سكوك الكتتاب، وخطابات اعتماد امل�ساركة، مرابحة ثقة الإ�ستالم وخطابات اعتماد املرابحة، والكفالة، وودائع الوكالة، وودائع املرابحة العك�سية، 

واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بال�سكوك. 

ت�سّكل �رصكة التاأمني التابعة، جمموعة �رصكة ُعمان للتاأمني )�ص.م.ع( قطاع التاأمني. وت�سمل املنتجات املقدمة اإىل عمالء التاأمني على احلياة وال�سحة   .6

واملركبات والب�سائع البحرية وال�سفن واملالحة والتاأمني �سد حوادث احلريق واحلوادث العامة وخطوط التاأمني الهند�سية وامل�سوؤوليات والفردية. 

ويتاألف املركز الرئي�سي من ا�ستثمارات معينة وموجودات حمتفظ بها مركزيًا نظرًا لأهميتها الإ�سرتاتيجية للمجموعة.  .7

 تطبق املجموعة ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة يف الإي�ساح رقم 3 حول البيانات املالية املوحدة على القطاعات املت�سمنة يف تقاريرها. متثل اأرباح القطاع الأرباح

الناجتة عن كل قطاع دون تخ�سي�ص امل�ساريف العمومية والإدارية وخم�س�سات اإنخفا�ص القيمة و�رصائب الدخل من العمليات اخلارجية.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

�سايف اإيراد الف�ائد وايرادات الأدوات 

 الإ�سالمية

 �سايف اإيرادات اأخرى

 جمم�ع الإيرادات الت�سغيلية

 م�ساريف عم�مية واإدارية

 خم�س�سات اإنخفا�ش القيمة  

 الربح قبل ال�رشيبة 

 �رشائب الدخل من العمليات اخلارجية

 الربح لل�سنة

 م�زعة كما يلي:

 مالكي ال�رشكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة

 م�ج�دات القطاع

 مطل�بات القطاع

خدمات م�ؤ�س�سية 

حملية 

األف درهم

883,284 

545,978 

1,429,262 

29,617,480 

31,276,115

خدمات فردية 

حملية 

األف درهم

1,099,006 

526,768 

1,625,774 

14,060,662 

19,010,000 

خزينة واأ�س�اق 

راأ�ش املال 

األف درهم

19,188 

580,174 

599,362 

13,697,901 

8,174,000 

اخلدمات 

امل�رشفية 

الإ�سالمية 

األف درهم

191,509 

119,098 

310,607 

6,573,707 

5,219,124 

تاأمني

األف درهم

38,916 

454,119 

493,035 

4,138,444 

2,231,266 

املركز الرئي�سي 

األف درهم

238,125 

89,538 

327,663 

9,204,080 

3,647,223 

املجمـــ�ع

األف درهم

3,039,823 

2,805,056 

5,844,879 

)2,209,627( 

)1,074,717( 

2,560,535 

)74,265( 

2,486,270 

2,401,259 

85,011 

2,486,270 

105,840,278 

88,921,728

اخلدمات 

امل�رشفية 

الدولية

األف درهم

569,795 

489,381 

1,059,176 

28,548,004 

19,364,000 

2014

39-   معل�مات عن القطاعات )يتبع( 

تقارير القطاعات )يتبع(
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

39-  معل�مات عن القطاعات )يتبع( 

تقارير القطاعات )يتبع(

�سايف اإيراد الفوائد وايرادات الأدوات 

 الإ�سالمية

 �سايف اإيرادات اأخرى

 جمموع الإيرادات الت�سغيلية

 م�ساريف عمومية واإدارية

 خم�س�سات اإنخفا�ص القيمة  

 الربح قبل ال�رصيبة 

 �رصائب الدخل من العمليات اخلارجية

 الربح لل�سنة

 موزعة كما يلي:

 مالكي ال�رصكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة

 موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

خدمات موؤ�س�سية 

حملية 

األف درهم

٧1٣،0٨٣ 

5٧5،10٣ 

1،٢٨٨،1٨6 

٢6،0٢5،69٤ 

٣0،1٨٨،٢٣٧

خدمات فردية 

حملية 

األف درهم

٨61،0٨٣ 

٤٢٤،٨٧9 

1،٢٨5،96٢ 

11،٨99،٣٤9 

1٤،٧6٨،000

خزينة واأ�سواق 

راأ�ص املال 

األف درهم

)٣٤،٧56( 

٤٨٧،٧٣٣ 

٤5٢،9٧٧ 

1٣،٣٢0،٣٨5 

6،959،٧1٣

اخلدمات 

امل�رصفية 

الإ�سالمية 

األف درهم

٢1٢،٤16 

٤6،٨6٢ 

٢59،٢٧٨ 

6،6٨٤،116 

٤،٤٧9،605 

تاأمني

األف درهم

٢6،٢٧٤ 

٤66،5٤٢ 

٤9٢،٨16 

٣،5٧٢،٢٢9 

٢،001،٢٧٨ 

املركز الرئي�سي 

األف درهم

1٨1،٧5٨

٤9،0٣٢ 

٢٣0،٧90 

1٢،٣9٣،9٧٨ 

٢،60٨،65٨ 

املجمـــوع

األف درهم

٢،٣5٧،٧9٤ 

٢،٤٧9،596 

٤،٨٣٧،٣90 

)٢،0٤1،٧1٨( 

)٨٧٣،٣٣٨( 

1،9٢٢،٣٣٤ 

)٤0،٤٧1( 

1،٨٨1،٨6٣ 

1،٨05،665 

٧6،19٨ 

1،٨٨1،٨6٣ 

٨9،65٤،91٤ 

٧٤،5٣٤،٣٨6 

اخلدمات 

امل�رصفية 

الدولية

األف درهم

٣9٧،9٣6 

٤٢9،٤٤5 

٨٢٧،٣٨1 

15،٧59،16٣ 

1٣،5٢٨،٨95 

2013
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39- معل�مات عن القطاعات )يتبع(  

املعلومات اجلغرافية

متار�ص املجموعة ن�ساطاتها يف اأربعة مناطق جغرافية رئي�سية – الإمارات العربية املتحدة )املقّر الر�سمي(، ودول ال�رصق الأو�سط الأخرى )الكويت، والبحرين، 

وم�رص، وقطر(، والدول الأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية القت�سادية )الوليات املتحدة الأمريكية، واململكة املتحدة( ودول اأخرى )الهند، وهوجن كوجن(.

يبني اجلدول اأدناه تفا�سيل اإيرادات املجموعة من العمليات امل�ستمرة من العمالء اخلارجيني ومعلومات حول موجوداتها غري املتداولة م�سنفة وفقًا للموقع 

اجلغرايف:

الإيرادات من الأدوات واخلدمات الرئي�سية 

مت الإف�ساح عن الإيرادات من الأدوات واخلدمات الرئي�سية يف الإي�ساحات 24 و 25 و 28 و 29 و 30 يف البيانات املالية املوحدة. 

معلومات حول اأهـم العمالء

مل ُي�ساهم عميل واحد بن�سبة 10% اأو اأكرث يف اإيرادات املجموعة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013.

الإيرادات الت�سغيلية من العمالء 

املوجودات غري املتداولة **اخلارجيني*

2013

األف درهـم

1،5٣6،٨٤9 

٣٣،٧5٧ 

٣،11٤ 

٢٧،11٤ 

1،600،٨٣٤

2013

األف درهـم

٤،195،٨9٨ 

٤٤٨،٢٣9 

1٤٤،6٤1 

٤٨،61٢ 

٤،٨٣٧،٣90 

 الإمارات العربية املتحدة 

 دول اأخرى يف ال�رصق الأو�سط 

 دول اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية القت�سادية 

دول اأخرى 

2014

األف درهـم

1,562,794 

29,226 

2,722 

28,283 

1,623,025 

2014

األف درهـم

4,991,845 

634,901 

163,299 

54,834 

5,844,879 

 *      تعتمد الإيرادات من العمالء اخلارجيني على مراكز املجموعة الت�سغيلية. 
**   تت�سمن املوجودات غري املتداولة املمتلكات واملعدات، ال�ستثمارات العقارية وال�سـهرة.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(



76 2014 التقرير ال�سن�ي لبنك امل�رشق

40-  ت�سنيف امل�ج�دات واملطل�بات املالية  

يو�سح اجلدول التايل ت�سنيف املجموعة لكل فئة من املوجودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفرتية لكل منهما كما يف 31 دي�سمرب 2014: )اأ( 

 امل�ج�دات املالية:

 النقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 م�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة 

 قرو�ش و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

مت�يل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية 

 مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

 م�ج�دات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 م�ج�دات اأخرى

 املجم�ع 

 املطل�بات املالية:

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اإتفاقيات اإعادة ال�رشاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع عمالء اإ�سالمية

 مطل�بات اأخرى

 قرو�ش مت��سطة الأجل 

املجم�ع 

- 

- 

2,419,549 

- 

- 

- 

1,073,437 

3,492,986 

- 

- 

- 

- 

1,075,932 

- 

1,075,932 

- 

- 

789,785 

- 

- 

- 

- 

789,785 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

15,159,258 

14,211,256 

- 

52,246,614 

5,799,094 

7,579,700 

4,548,179 

99,544,101 

8,224,533 

623,036 

63,305,377 

5,182,766 

4,159,133 

4,008,243 

85,503,088 

15,159,258 

14,211,256 

3,209,334 

52,246,614 

5,799,094 

7,579,700 

5.621.616 

103,826,872 

8,224,533 

623,036 

63,305,377 

5,182,766 

5,235,065 

4,008,243 

86,579,020

بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر 

األف درهم

بالتكلفة املطفاأة 

األف درهم

املجمـ�ع

األف درهم

بالقيمة العادلة من

خالل الأرباح واخل�سائر

األف درهم

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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40-  ت�سنيف امل�ج�دات واملطل�بات املالية )يتبع(  

يو�سح اجلدول التايل ت�سنيف املجموعة لكل فئـة من املوجودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفرتية لكل منهما كما يف 31 دي�سمرب 2013: )ب( 

 املوجودات املالية:

 النقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة 

 قرو�ص و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية مقا�سة 

 بالتكلفة املطفاأة 

 موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 موجودات اأخرى

 املجموع 

 املطلوبات املالية:

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اإتفاقيات اإعادة ال�رصاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع عمالء اإ�سالمية

 مطلوبات اأخرى

 قرو�ص متو�سطة الأجل 

املجموع 

- 

- 

1،٨٤6،٨٢6 

- 

- 

- 

٨٤9،09٨ 

٢،695،9٢٤ 

- 

- 

- 

- 

69٧،1٣٤ 

- 

69٧،1٣٤

- 

- 

٧٤٢،٤٨٤ 

- 

- 

- 

- 

٧٤٢،٤٨٤ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

10،٨٣0،٢1٨ 

1٢،9٤6،٨٤1 

- 

٤٤،٢٨0،٣٣9 

6،150،٧96 

5،٣٨5،1٤0 

٤،6٧6،٤95 

٨٤،٢69،٨٢9 

5،0٨1،0٤9 

1،0٤5،096 

5٤،15٨،1٤٨ 

٤،٤٤5،5٣1 

٤،56٧،0٣٧ 

٢،5٣٧،9٢٣ 

٧1،٨٣٤،٧٨٤

10،٨٣0،٢1٨ 

1٢،9٤6،٨٤1 

٢،5٨9،٣10 

٤٤،٢٨0،٣٣9 

6،150،٧96 

5،٣٨5،1٤0 

5،5٢5،59٣ 

٨٧،٧0٨،٢٣٧ 

5،0٨1،0٤9 

1،0٤5،096 

5٤،15٨،1٤٨ 

٤،٤٤5،5٣1 

5،٢6٤،1٧1 

٢،5٣٧،9٢٣ 

٧٢،5٣1،91٨ 

بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر 

األف درهم

بالتكلفة املطفاأة 

األف درهم

املجمـوع

األف درهم

بالقيمة العادلة من

خالل الأرباح واخل�سائر

األف درهم

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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41-  امل�ستقات 

ت�ستخدم املجموعة، يف �سياق الأعمال العتيادية، اأدوات امل�ستقات املالية التالية لأغرا�ص املتاجرة والتحوط: 

املقاي�سات هي اإلتزامات ملبادلة تدفق نقدي باآخر. بالن�سـبة ملقاي�سات اأ�سعار الفائدة فاإن الأطراف املقابلة ب�سكل عام يبادلون اأ�سعار الفائدة الثابتة   )1(

واملعومة بعملة واحدة دون مبادلة املبلغ الأ�سلي. بالن�سـبة ملقاي�سات العمالت فاإن املبالغ الأ�سلية والفوائد الثابتة يتم تبادلها بعمالت خمتلفة. اأما بالن�سبة 

ملقاي�سات اأ�سعار التقاطع للعمالت فاإن اأ�سل املبلغ والفوائد الثابتة واملتحركة يتم تبادلها بعمالت خمتلفة. 

مبادلة الديون املتعرثة هي عقود مبادلة يقوم مبوجبها امل�سرتي ب�سل�سلة من الدفعات اإىل البائع، وباملقابل، يتم ا�ستالم مبالغ يف حال تعرث اأداة دين معينة اأو   )2(

الإخفاق يف �سدادها. 

العقود الآجلة والعقود امل�ستقبلية هي عقود اإما �سـراء اأو بيع عملة حمددة اأو �سلعة حمددة اأو اأداة مـالية ب�سعر حمدد وتاريخ حمـدد يف امل�سـتقبل. العقود   )3(

الآجـلة هي عقـود خم�س�سة متـار�ص يف الأ�ســواق ما بني الو�سطـاء. العقود امل�ستقبلية للعمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة، متار�ص وفق مبالغ منطية وكميات 

حمددة وقوانني �سوق منظمة، ويتم ت�سوية التغريات يف القيمة ال�سوقية للعقود امل�ستقبلية ب�سكل يومي. 

اإتفاقيات العقود الآجلة هي عقود م�سابهة لأ�سعار الفائدة امل�ستقبلية، اإل اأنه يتم التفاو�ص عليها ب�سورة فردية ت�ستدعي ت�سوية نقدية للفرق بني قيمة   )4(

الفائدة املتعاقد عليها واأ�سعار الفائدة ال�سوقية بتاريخ م�ستقبلي حمدد على مبالغ التعاقد لفرتة متفق عليها. 

عقد اخليار هو اإلتزام تعاقدي يقوم مبوجـبه البائع )كاتب اخليار( مبنح امل�سرتي )حامل اخليار( احلق ولكن لي�ص اللتزام اأما لل�رصاء اأو البيع بتاريخ   )5(

م�ستقبلي حمدد، اأو يف اأي وقت خالل مدة حمـددة وملبلغ حمدد من العملة اأو �سلعة اأو اأداة مالية ب�سعر متفق عليه م�سبقًا.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

41-  امل�ستقات )يتبع(

بيان امل�ستقات كما يف 31 دي�سمرب 2014

 عق�د �رشف العمالت الأجنبية الآجلة

عق�د خيار على العمالت الأجنبية 

 )امل�سرتاة(

عق�د خيار على العمالت الأجنبية 

 )املباعة(

 مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

 مقاي�سات الدي�ن املتعرثة

 خيارات ملكية

 عق�د م�ستقبلية م�سرتاة )عمالء(

 عق�د م�ستقبلية مباعة )عمالء(

 عق�د م�ستقبلية مباعة )م�سارف(

 عق�د م�ستقبلية م�سرتاة )م�سارف(

القيمة 

العادلة 

امل�جبة

األف درهـم

القيمة 

العادلة 

ال�سالبة

األف درهـم

القيمة 

التعاقدية

األف درهـم

حتى 3 

اأ�سهر

األف درهـم

من 3 اإىل 6 

اأ�سهر

األف درهـم

من 6 اإىل 12 

�سهراً

األف درهـم

من �سنة اإىل 

5 �سن�ات

األف درهـم

5 �سن�ات 

فما ف�ق

األف درهـم

300,772 

- 

48,366 

718,306 

632 

1,040 

- 

1,400 

2,921 

- 

1,073,437

306,367 

48,329 

- 

716,915 

- 

- 

2,921 

- 

- 

1,400 

1,075,932 

40,529,804 

5,834,270 

5,833,191 

27,577,008 

10,000 

10,117 

87,526 

142,308 

87,526 

142,308 

80,254,058 

26,681,216 

127,820 

127,821 

574,671 

- 

10,117 

86,383 

140,524 

86,383 

140,524 

27,975,459 

11,364,235 

1,712,346 

1,711,266 

1,136,637 

10,000 

- 

1,143 

1,784 

1,143 

1,784 

15,940,338 

1,505,653 

3,994,104 

3,994,104 

1,422,673 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10,916,534 

978,700 

- 

- 

18,350,840 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19,329,540 

- 

- 

- 

6,092,187 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6,092,187 

القيمة التعاقدية ح�سب الإ�ستحقاق

بيان امل�ستقات كما يف 31 دي�سمرب 2013

 عقود �رصف العمالت الأجنبية الآجلة

عقود خيار على العمالت الأجنبية 

 )امل�سرتاة(

عقود خيار على العمالت الأجنبية 

 )املباعة(

 مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

 خيارات ملكية

 عقود م�ستقبلية م�سرتاة )عمالء(

 عقود م�ستقبلية مباعة )عمالء(

 عقود م�ستقبلية مباعة )م�سارف(

عقود م�ستقبلية م�سرتاة )م�سارف(

القيمة

العادلة 

املوجبة

األف درهـم

القيمة

العادلة 

ال�سالبة

األف درهـم

القيمة 

التعاقدية

األف درهـم

حتى 3

اأ�سهر

األف درهـم

من 3 اإىل 6 

اأ�سهر

األف درهـم

من 6 اإىل 12 

�سهرًا

األف درهـم

من �سنة اإىل 

5 �سنوات

األف درهـم

5 �سنوات 

فما فوق

األف درهـم

16٢،1٨٧ 

- 

5٢،1٨0 

6٢٧،٢٧1 

146 

٤،106 

- 

- 

٣،٢0٨ 

٨٤9،09٨ 

11٣،019 

5٢،1٧٣ 

- 

5٢٣،960 

668 

- 

٣،٢0٨ 

٤،106 

- 

69٧،1٣٤ 

٢6،٤٨٨،9٧5 

٤،0٤6،٣٤٤ 

٤،0٢5،6٢9 

٢1،٧1٢،0٤٣ 

٣٨،٤99 

٣٣،٣9٤ 

٣10،٣6٣ 

٣٣،٣9٤ 

٣10،٣6٣ 

56،999،00٤ 

1٨،٨1٣،٧11 

٣50،٧٤٣ 

٣٣0،0٢٨ 

1،5٤٣،٨٧٧ 

٣،6٧٣ 

٢6،٧1٧ 

٣0٨،6٣٤ 

٢6،٧1٧ 

٣0٨،6٣٤ 

٢1،٧1٢،٧٣٤ 

٤،0٧٧،6٣٧ 

٤٧٨،٤٢٧ 

٤٧٨،٤٢٧ 

٤٧٢،6٧٣ 

٣٤،٨٢6 

1،٨٣9 

1،٧٢9 

1،٨٣9 

1،٧٢9 

5،5٤9،1٢6 

٣،٤0٧،٤٢٧ 

٣،٢1٧،1٧٤ 

٣،٢1٧،1٧٤ 

1،٢60،5٣٤ 

- 

٤،٨٣٨ 

- 

٤،٨٣٨ 

- 

11،111،9٨5 

190،٢00 

- 

- 

1٣،5٢٤،٤56 

- 

- 

- 

- 

- 

1٣،٧1٤،656 

- 

- 

- 

٤،910،50٣ 

- 

- 

- 

- 

- 

٤،910،50٣ 

القيمة التعاقدية ح�سب الإ�ستحقاق
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42-  اإدارة راأ�ش املال

تتلخ�ص اأهداف املجموعة يف اإدارة راأ�ص املال، وهو م�سطلح اأعّم واأ�سمل من "حقوق امللكية" املذكورة يف بيان املركز املايل املوحد، يف ما يلي: 

املجموعة؛  من�ساآت  فيها  تعمل  التي  امل�رصفية  اخلدمات  اأ�سواق  وم�رصعي  بازل  هيئة  قبل  من  املحددة  املال  راأ�ص  مبتطلبات  اللتزام  	•
و  الأخرين؛  امل�سالح  لأ�سحاب  ومنافع  للم�ساهمني  عائدات  تقّدم  حتى  ال�ستمرارية  ملبداأ  وفقًا  ال�ستمرار  على  املجموعة  قدرة  حماية  	•

اأعمالها. تطور  لدعم  قوية  املال  راأ�ص  قاعدة  على  احلفاظ  	•

راأ�ش املال النظامي

يقوم امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة بو�سع ومراقبة متطلبات راأ�ص مال املجموعة ككل. يتم ال�رصاف على ال�رصكة الأم والعمليات امل�رصفيـة 

 اخلارجية مبا�رصًة عن طريق ال�سلطات املحلية يف كل بلد. 

قام امل�رصف املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة بتطبيق نظام بازل 2 لراأ�ص املال يف نوفمرب 2009. يحت�سب البنك معدل كفاية راأ�ص املال وفقًا لتعليمات 

امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة. حّدد امل�رصف املركزي احلد الأدنى لراأ�ص املال بن�سبة 12% من املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر والذي مت 

 احت�سابه على اأ�سا�ص التعليمات ال�سادرة من قبل امل�رصف املركزي.

  

مت حتليل راأ�ص املال املجموعة النظامي اإىل م�ستويني: 

العمالت  ترجمة  فروق  واحتياطي  والإلزامية  القانونية  والحتياطيات  امل�ستبقاة  والأرباح  املدفوع  املال  راأ�ص  يت�سمن  والذي   1 امل�ستوى  من  املال  راأ�ص  	•
الأجنبية املرتاكمة وح�س�ص الأطراف غري امل�سيطرة يف حقوق امللكية يف ال�رصكات التابعة غري اململوكة بالكامل بعد اقتطاع ال�سهرة واملوجودات غري 

امللمو�سة، اإن وجدت. 

املوجودات  من   %1/25 عن  تزيد  ل  بن�سبة  القيمة  يف  لالنخفا�ص  اجلماعي  )املخ�س�ص  العامة  املخ�س�سات  ويت�سمن   ،2 امل�ستوى  من  املال  راأ�ص  	•
املرجحة ح�سب املخاطر(، والقر�ص املوؤهل امل�ساند، واحتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات )حد اأق�سى 45% لزيادة القيمة ال�سوقية عن �سايف القيمة 

الدفرتية( واملتعلق بالأرباح غري املحققة على ال�ستثمارات امل�سنفة كموجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر.

املتعدد  ال�ستخدام  ملنع  التابعة  التاأمني  �رصكة  يف  ال�ستثمار   2 امل�ستوى  من  املال  وراأ�ص    1 امل�ستوى  من  املال  راأ�ص  اإجمايل  من  القتطاع  يتم  اأن  يجب  	•
 ملوارد راأ�ص املال ذاتها يف اأجزاء خمتلفة من املجموعة؛ اإل اأنه يحّق للم�رّصع ال�سماح با�ستخدام فائ�ص راأ�ص املال امل�ستثمر )وفق احلدود الت�رصيعية(. 

 

تطبق حدود متنوعة على مكونات قاعدة راأ�ص املال. فال ميكن اأن يتجاوز على 67% من راأ�ص املال املوؤهل من امل�ستوى 2 عن راأ�ص املال املوؤهل من امل�ستوى 1،

ول يجوز اأن يزيد راأ�ص املال املوؤهل للقرو�ص امل�ساندة عن 50% من راأ�ص املال من امل�ستوى ؛ اإذ يجب اأن ي�سّكل راأ�ص املال من امل�ستوى 1 ما ن�سبته 8% من

 املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر. 

تقّيم املوجودات املرجحة ح�سب املخاطر اخلا�سة باملجموعة بالقيا�ص اإىل املخاطر الئتمانية وال�سوقية والت�سغيلية اخلا�سة بها. تت�سمن املخاطر الئتمانية، 

املخاطر املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد وغري املدرجة فيه. تتمثل خماطر ال�سوق يف اخل�سائر من املراكز املدرجة وغري املدرجة يف بيان املركز املايل والنا�سئة عن 

احلركة على اأ�سعار ال�سوق وتت�سمن خماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر اأ�سعار ال�رصف وخماطر ال�ستثمارات يف حقوق امللكية وخماطر ال�سلع وخماطر اخليارات. 

وتعّرف املخاطر الت�سغيلية خماطر اخل�سارة الناجتة عن العمليات الداخلية غري الكافية اأو غري الناجحة اأو عن العنا�رص الب�رصية اأو الأنظمة اأو عن الأحداث 

اخلارجية. لأغرا�ص التقدير وفقا ملتطلبات امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة يتبع البنك طريقة القيا�ص املعيارية ملخاطر الئتمان وال�سوق 

 وخماطر العمليات، وفقًا للدعامة الأوىل من نظام بازل 2. 

تعتمد �سيا�سة املجموعة على املحافظة على قاعدة راأ�ص مال قوية وذلك للمحافظة على ثقة ال�سوق وتعزيز التطوير امل�ستقبلي لالأعمال. تقوم املجموعة بالأخذ 

بعني الإعتبار راأ�ص مال املجموعة ومقارنته بالعائد على امل�ساهمني كما اأن املجموعة تدرك مدى احلاجة اإىل املوازنة بني العوائد املرتفعة املمكنة من خالل زيادة 

ن�سبة املديونية واملنافع الناجتة عنها ومدى الأمان املوفر من خالل قاعدة راأ�ص مال قوية. تاريخيًا، قامت املجموعة باإتباع �سيا�سة توزيع اأرباح حذرة لزيادة 

راأ�ص املال من امل�سادر الداخلية ملقابلة حجم النمو امل�ستقبلي. لزيادة تعزيز قاعدة راأ�ص املال و�سمان الإدارة الفعالة لراأ�ص املال، فاإن هذه املجموعة اأ�سدرت 

�سندات متو�سـطة الأجل خالل العام املنتهي يف31 دي�سمرب 2007.
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راأ�ش املال النظامي )يتبـع(

قامت املجموعـة وعملياتها الفردية املنظمة باللتزام مبتطلبات راأ�ص املال اخلارجية املفرو�سة خالل ال�سنة. 

مل يكن هناك اأي تغيريات جوهرية على اإدارة راأ�ص املال للمجموعة خالل ال�سنة. 

فيما يلي مركز راأ�ص مال املجموعة النظامي كما يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013 :

2013

األف درهـم

1،690،٧٧0 

٨50،1٧٢ 

٣1٢،000 

)٤٢،11٣( 

)16،9٢٣( 

11،٧9٣،٤61 

6،٢51 

)15،91٢( 

1٤،5٧٧،٧06 

2013

األف درهـم

1،0٢0،٧٢6 

)391.278( 

629.448 

1،11٢،1٨٣ 

)15٧،٣09( 

6٢9،٤٤٨ 

)15،91٣( 

1،56٨،٤09 

16،1٤6،115

٨٤،0٢٨،151 

530.716 

٤،٤15،٧٨5 

٨٨،9٧٤،65٢ 

%18/15

2014

األف درهـم

1,690,770 

852,582  

312,000  

)53,315( 

)26,588( 

13,512,995 

6,696 

)18,531( 

16,276,609 

2014

األف درهـم

1,020,726 

)595,423( 

425,303 

1.194.998 

)152,150( 

425,303 

)18,531( 

1.449.620 

17,726,229 

95,599,856 

2,982,151 

8,046,174 

106,628,181 

%16/62

 راأ�ش املال امل�ست�ى 1

 راأ�ص املال ال�سادر واملدفوع 

 الإحتياطي القانوين والإلزامي

 الحتياطي العام

 ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة

 ال�سهرة

 الأرباح امل�ستبقاة

 الأطراف غري امل�سيطرة 

 يطرح من راأ�ص املال امل�ستوى 1

املجموع

اأوراق متو�سطة الأجل )اإي�ساح 20(

 يطرح: الإطفـاء املرتاكم

 راأ�ش املال امل�ست�ى 2 

 خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة اجلماعي

 اإحتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات

 املطلوبات امل�ساندة املوؤهلة *

 يطرح من راأ�ص املال امل�ستوى 2

 املجموع

)اأ( جمم�ع قاعدة راأ�ش املال     

امل�ج�دات املرجحة ح�سب املخاطر

 خماطر الئتمان

 خماطر ال�سوق

 خماطر العمليات 

جمم�ع امل�ج�دات املرجحة ح�سب املخاطر                     )ب(

ن�سبة خماطر امل�ج�دات         ])أ(/)ب(100]  

*  مثل املطلوبات امل�ساندة املوؤهلة ما يلي:
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ت�زيع راأ�ش املال

تعتمد عملية توزيع راأ�ص املال بني العمليات والأن�سطة اإىل حد كبري على ال�ستخدام الأمثل للعائدات املتحققة على راأ�ص املال املوزع. اإن حجم راأ�ص املال املوزع 

على كل عملية اأو ن�ساط يعتمد على املخاطر املتعلقة بهذا الن�ساط. تقوم عملية توزيع راأ�ص املال على حتديد العمليات والأن�سطة امللزمة ب�سكل م�ستقل ومنف�سل 

عن اجلهات امل�سوؤولة على هذه العمليات والأن�سطة حيث تتم من خالل ق�سم التمويل واإدارة املخاطر يف املجموعة، وتخ�سع للمراجعة عن طريق جلنة املوجودات 

 واملطلوبات للبنك ب�سكل مالئم.

وبالرغم من اأن التو�سيع من راأ�ص املال املعدل للمخاطرة هو اأ�سا�ص رئي�سي يف حتديد كيفية توزيع راأ�ص املال من خالل املجموعة للعمليات والأن�سطة، اإل اأنه لي�ص 

الأ�سا�ص الوحيد امل�ستخدم يف �سنع القرار. مت الأخذ بعني العتبار اأي�سًا ال�ستفادة من التعاون مع العمليات والأن�سطة الأخرى وتوفر الإدارة وامل�سادر الأخرى، 

وتوافق الن�ساط مع اأهداف ا�سرتاتيجية املجموعة على املدى البعيد. تتم مراجعة �سيا�سات املجموعة املتعلقة باإدارة راأ�ص املال ب�سكل دوري من قبل اأع�ساء 

جمل�ص الإدارة.   

43-  اإدارة املخاطر

تتعلق امل�سوؤولية الأ�سا�سية ملجموعة اإدارة املخاطر بتحديد املخاطر وقيا�سها وو�سائل احلد منها وت�سعريها واإدارتها مبا ي�سمن حتقيق البنك لعائدات ثابتة عن 

 طريق الحتفاظ مبوجودات ذات جودة مقبولة وح�سد العائدات الراأ�سمالية التي يطمح البنك لتحقيقها وفق تكليف امل�ساهمني.

 فيما يلي املخاطر الأ�سا�سية التي تتعر�ص لها املجموعة:

"•    خماطر الئتمان
"•    خماطر ال�سيولة

"•    خماطر ال�سوق
"•    خماطر ت�سغيلية

 وتعد قدرة املجموعة على ال�ستمرار بتبني اإطارًا �سلبًا وثقافة دائمة لإدارة املخاطر اأحد اأهم العوامل الرامية لتحقيق املجموعة لال�ستقرار والنمو املايل.

 اإطار اإدارة املخاطر

ينه�ص جمل�ص الإدارة بامل�سوؤولية الكلية لو�سع اإطار اإدارة خماطر املجموعة، وهي املخاطر التي تخ�سع لتقييم جلان متعددة، منها جلنة املخاطر وجلنة 

املوجودات واملطلوبات وجلنة ال�ستثمار، وغريها من اللجان الأخرى التي تعمل بتكليف من جمل�ص الإدارة. تقوم اللجان املذكورة باملوافقة على �سيا�سات اإدارة 

 خماطر البنك املطورة من جانب جمموعة اإدارة املخاطر.

تتحمل جلنة املخاطر امل�سوؤولية بالكامل حيال مراقبة نظام اإدارة املخاطر للمجموعة، كما تتحمل جلنة املخاطر م�سوؤولية اإجراءات املخاطر الئتمانية التي تتبناها 

املجموعة والتاأكد من اللتزام بال�سيا�سات املوافق عليها ومراقبة خمتلف املخاطر �سمن املجموعة. تقوم جلنة املخاطر مبراقبة ووو�سع حدود للرتكيزات 

 املختلفة واملوافقة على الإ�ستثناءات والقيام مبراجعة دورية للتاأكد من جودة املوجودات. 

تعد جمموعة اإدارة املخاطر وظيفة م�ستقلة يف حد ذاتها يديرها مدير خماطر موؤهل ومتتد م�سوؤوليته اإىل اإدارة املخاطر لت�سمل املجموعة ب�سكل كامل. هذه 

املجموعة م�سوؤولة عن �سياغة �سيا�سات يتم عن طريقها اإدارة املخاطر الئتمانية وال�سوقية والت�سغيلية. يعمل مدراء املخاطر والذين هم على قدر عال من اخلربة 

 والتدريب على تفوي�ص ال�سلطات �سمن هيكل اإدارات املخاطر للموافقة على معامالت خماطر الئتمان ومراقبة خماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية. 

ي�ستقل عمل جلنة المتثال ومكافحة التحايل والتدقيق عن اإدارة املخاطر. يوفر التدقيق تاأكيدًا نزيهًا حلاملي الأ�سهم والإدارة العليا ب�ساأن اللتزام بجميع 

ال�سيا�سات والإجراءات الئتمانية املعمول بها بالبنك ومدى كفاءة عملية اإدارة الئتمان، حيث يتم تنفيذ ذلك عن طريق اإجراء مراجعة دورية على جميع وحدات 

املخاطر، ورفع تقارير جلنة المتثال ومكافحة التحايل والتدقيق اإىل الرئي�ص التنفيذي مبا�رصة.

يطبق بنك امل�رصق مقايي�ص �سارمة لتحديد عوامل احتمالية التخلف عن ال�سداد اخل�سارة يف حال التخلف عن ال�سداد والر�سيد عند التخلف عن ال�سداد، تنه�ص 

وحدة املخاطر الإئتمانية والتحكم التابعة ملجموعة اإدارة املخاطر مب�سوؤولية تطوير مناذج املخاطر املالية والتحقق من �سالحيتها وفقًا لبازل 2 ب�سكل دوري 

والتي تقوم بتحديد درجة املخاطر، مبا يف ذلك اإعادة احت�ساب عوامل التخلف عن ال�سداد اخل�سارة يف حال التخلف عن ال�سداد والر�سيد عند التخلف عن ال�سداد.
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اإطار اإدارة املخاطر )يتبـع(

يتحمل فريق عملية التقييم الداخلي ملدى كفـاية راأ�ص املال داخل جمموعة اإدارة املخاطر امل�سوؤولية عن احت�ساب متطلبات راأ�ص املال الإقت�سادية للمجموعة واإدارة 

عملية تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلية للمجموعة. وي�ستلزم هذا مراقبة كفاية راأ�ص املال للمجموعة يف اإطار جمموعة من ال�سيناريوهات املُ�سددة لتقييم واإعداد 

 التقارير ب�ساأن التاأثري على راأ�ص املال املجموعة )ُمقا�ص كراأ�ص املال متاح ناق�سًا طلب خماطر راأ�ص املال( والتو�سية بالإجراءات املنا�سبة، على النحو املطلوب.

كجزء من حتليل نقاط �سغط املحفظة، تقوم املجموعة دوريًا باختبار التحمل لكامل املحفظة وتتخذ الإجراءات املالئمة لـ: )1( - تخفيف املخاطر الناجمة عن 

دائنني حمددين و�سناعات حمددة و/اأو اخلطر الناجم ب�سبب الأحداث العاملية واآثارها على قاعدة العمالء للمجموعة،  و)2( - حتديد اجتاه املحفظة وتخ�سي�ص 

 املوارد وفقًا لذلك.

فيما يلي بيان ملختلف الإجراءات الئتمانية املتبعة لإقرا�ص ال�رصكات التجارية واملوؤ�س�سات واإقرا�ص الأفراد.

اإدارة خماطر الئتمان

خماطر الئتمان هي املخاطر املتعلقة باإخفاق العميل اأو الطرف املقابل لالأ�سل املايل يف ا�ستيفاء التزاماته التعاقدية مما يوؤدي اإىل تكبد املجموعة خ�سارة مالية. 

 وتعد من اأهم م�سادر املخاطر الئتمانية هي القرو�ص وال�سلف لدى املجموعة، واملطلوب من البنوك واملوؤ�س�سات املالية والأن�سطة ال�ستثمارية غري التجارية.

يتم اإدارة ومراقبة خماطر الئتمان اإدارة فعالة ومراقبة دائمة وفقًا ل�سيا�سات واإجراءات ائتمانية حمددة. وتخ�سع املالءة الئتمانية لكل طرف مقابل للتقييم، 

مع اإن�ساء �سوابط ائتمانية حمددة عن طريق اتباع هيكلة ائتمانية ر�سيدة ترتبط مبخاطر الئتمان. ويف �سبيل احلد من خماطر الئتمان لكل طرف مقابل، ت�سعى 

املجموعة ل�سمان من اأن القرو�ص م�سمونة برهانات مقبولة، وفق ما تقت�سيه ال�رصورة. كما ت�ستعني املجموعة بنظام الت�سنيف الداخلي لديها لتقييم اجلودة 

الئتمانية لل�رصكات املقرت�سة والأطراف املقابلة من ال�رصكات، حيث ُيحَدد ت�سنيف داخلي لكل �رصكة مقرت�سة منتجة ما بني 1 اإىل 25 وفق نظام الت�سنيف 

 ببنك امل�رصق)MRS( ، بينما ُيحدد ت�سنيفات القرو�ص غري املنتجة مبوجب اإعادة الهيكلة ودون العادية وم�سكوك يف حت�سيلها وخا�رصة.

وحت�سب املجموعة كذلك مردود راأ�ص املال املعدل وفق املخاطر ب�ساأن طلبات الئتمانية التي ت�سعر على اأ�سا�ص معدل يف �سوء املخاطر. ويتم ت�سمني ح�سابات 

 مردود راأ�ص املال املعدل وفق املخاطر يف نظام تقييم الئتمان.

يتم اإجراء مراجعة على جميع ال�سيا�سات الئتمانية واملوافقة عليها من قبل جلنة املخاطر للمجموعة. كما يتم النظر يف تلك ال�سيا�سات دوريًا مبا يعك�ص التغريات 

 الطارئة على الأو�ساع ال�سوقية وعلى املتطلبات القانونية.  

عند الإمكان، يتم التاأمني على القرو�ص باأ�سكال مقبولة من ال�سمانات بهدف التخفيف من خماطر الئتمان، كما يتم تخفيف خماطر الئتمان كذلك من خالل 

تطبيق اأ�س�ص ائتمانية مو�سعة تتعلق مبخاطر الئتمان، وتقوم املجموعة بالعمل على احلّد من هذه املخاطر عن طريق تنويع موجوداتها بني القطاعات اجلغرافية 

وال�سناعية املختلفة.

اإدارة املخاطر الئتمانية باجلملة

تخ�سع كافة طلبات الئتمان للقرو�ص التجارية وال�رصكات ل�سيا�سة املجموعة الئتمانية واملعايري املن�سو�ص عليها واحلدود لل�سناعة التي يعمل بها املقرت�ص 

)اإن وجدت( واملتطلبات القانونية املنا�سبة من وقت اإىل اأخر. ل تقوم املجموعة باإقرا�ص ال�رصكات التي تعمل يف جمالت اقت�سادية تراها املجموعة ذات خماطر 

 عالية اأو جمالت م�ساربة.

يتم و�سع احلدود الئتمانية على اأ�سا�ص جمموعة من العوامل مبا فيها تقييم مف�سل لقيمة املقرت�ص الئتمانية على اأ�سا�ص ح�سن الأداء، والتحليل القت�سادي 

والإداري املايل )كاًل من التاريخي واملتوقع(، وت�سنيف املخاطر، وحتليل الت�سهيالت )املدة و اأنواع الت�سهيالت والت�سعري وال�سمانات والدعم(.
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يقوم فريق اإدارة املخاطر الإئتمانية باجلملة باملوافقة على جميع الت�سهيالت الئتمانية مركزيًا وو�سع احلدود جلميع ال�رصكات واخلزينة واأ�سواق راأ�ص املال 

واملوؤ�س�سات املالية وعمالء امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم للمجموعة. تخ�سع كافة الت�سهيالت الئتمانية املقدمة من املجموعة للموافقة امل�سبقة وفقًا 

ملجموعة من تفوي�ص ال�سالحيات للحدود الئتمانية ووفقًا لتو�سيات رئي�ص اإدارة املخاطر والتي تتما�سى مع �سيا�سة الئتمان باجلملة ملوافقة الرئي�ص التنفيذي 

 للمجموعة. 

باحلدود اخلارجية. هذه احلدود يتم مراجعتها بانتظام من قبل جمموعة اإدارة 
ً
لقد قامـت املجموعة بو�سع حدود لإدارة عملية النقل والتحويل، واملعرفة معا 

املخاطر وب�سكل دوري من قبل جلنة املخاطر. يتم حتديد خماطر بلد ما بالعتماد على قوة املركز املايل لتلك الدولة وا�ستقرارها، با�ستخدام جمموعة من املقايي�ص 

مثل الدين اخلارجي، واملركز املايل الكلي، وال�سادرات، والواردات، واحتياطي العمالت الأجنبية، ومعّدل خدمات الديون اخلارجية. ويتم لحقًا تطبيق هذه 

 احلدود على كافة العمليات املتدفقة دوليًا التي ت�ساحبها خماطر التعرث املمثلة  بالقيود على قابلية ال�ستبدال و/اأو التحويل. 

تت�سمن اإدارة املخاطر الئتمانية باجلملة جمموعة اإدارة املوجودات اخلا�سة والتي تدير الأر�سدة امل�سنفة بقائمة اأر�سدة مراقبة وما دون ذلك. وقد مت اإن�ساء 

جمموعة اإدارة املوجودات اخلا�سة لت�رصف على احل�سابات امل�سرتدة وحتديد واتخاذ اإجراءات وقتية على الأر�سدة ال�سعيفة املحتملة. كما وتوؤدي تلك املجموعة 

 مهمة ا�سرتداد احل�سابات.

وعالوة على ذلك، فاإن جميع الت�سهيالت الئتمانية مراقبة ب�سورة م�ستقلة من قبل ق�سم العمليات الئتمانية )الإدارة( الذي ير�سل تقاريره ب�سكل منف�سل اإىل 

جمموعة العمليات وجمموعة التكنولوجيا.

خماطر الئتمان بالتجزئة

تدار خماطر الئتمان للتجزئة على اأ�سا�ص املنتج. تخ�سع كافة طلبات الئتمان لقطاع الأفراد للموافقة ح�سب برنامج املنتج املوافق عليه املبني على الإر�سادات 

التي ن�ست عليها كتيبات اأدلة ال�سيا�سة الئتمانية بالتجزئة املوافق عليها من قبل جلنة املخاطر للمجموعة، يتم تقييم الو�سع الئتماين للمقرت�ص بناء على مناذج 

 اح�سائية لت�سنيف العميل وال�سيا�سات املتبعة، ثم يتم بعد ذلك اإجراء مراجعات ائتمانية مرحلية ومف�سلة ملراقبة وتعقب اأثار اآداء املحفظة. 

مت منح كافة �سالحيات املوافقة من قبل الرئي�ص التنفيذي بالنيابة عن جمل�ص الإدارة. حّددت م�ستويات خمتلفة للموافقة على برنامج املنتج وال�ستثناءات منها، 

وكذلك على القرو�ص الفردية والئتمانية ح�سب برامج املنتج. يحتوي كل برنامج للمنتج على تفا�سيل متعلقة بالئتمان )مثل الئتمان بناًء على م�ستوى الدخل 

ومعلومات اأخرى( واملتطلبات القانـونية واللتزام والوثائق واملتطلبات الت�سغيلية الأخرى. يت�سمن برنامج العميل درجات �سالحيات الئتمان.

اإجراءات مراجعة الئتمان

 يجري املخت�سون املنت�سبون ملجموعة التدقيق واملراجعة والرقابة مراجعة دورية للمحفظة. وفيما يتعلق مبحافظ عمليات اجلملة، ت�سمل عملية املراجعة اختبار 

عينات من املوجودات، ويكون الرتكيز يف عمليات التجزئة على اختبار عملية اإدارة املخاطر والتي ت�سمل املراجعة الدورية جلودة حمفظة املوجودات الفردية 

واملخ�س�سات املتعلقة. يقوم مدققون خمت�سني باإجراء تقييم م�ستقل جلودة موجودات املجموعة با�ستمرار مبا يتما�سى مع اإر�سادات امل�رصف املركزي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة و�سيا�سات املجموعة الداخلية بهدف امل�ساعدة على التحري املبّكر للم�ساكل املحتملة، والتاأكد من تطبيق �سيا�سات ومعايري املوافقة 

الئتمانية والتوجيهات والإجراءات الت�سغيلية املتبعة يف املجموعة.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة
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ت�سنيف القرو�ش

مبوجب �سيا�سة الئتمان باجلملة املطبقة لدى بنك امل�رصق، ُت�سنف جميع الت�سهيالت للقرو�ص التجارية وقرو�ص املوؤ�س�سات العاملة للمجموعة وفقًا ملقيا�ص 

تقييم املخاطر والذي يرتاوح من واحد اإىل خم�سة وع�رصين درجة. اإن املدينني غري امل�سنفني هم اأولئك الذين يرتاوح تقييمهم بني 1-22. املدينون الذين يعتربون 

ذو خطورة اأكرب من غريهم هم اأولئك الذين يرتاوح تقييمهم بني 21 و 22 درجة والذي يتم ت�سنيفهم �سمن "املراقبة". يتم ت�سنيف القرو�ص غري العاملة �سمن 

5 فئات مت�ساعدة من حيث حدتها. املوجودات امل�سنفة 23 و24 م�سنفة كموجودات "ت�ستدعي النتباه اخلا�ص )1(" وامل�سنفة 25 ت�سنف "ت�ستدعي النتباه 

 اخلا�ص )2(". جميع القرو�ص وال�سلف امل�سنفة بني 21 اإىل 25 تعترب من الفئة الرابعة – قائمة املراقبة يف نف�ص الإي�ساح اأدناه.

 تعتمد املجموعة على نظام تقييم تدرجي للمخاطر و�سيا�سة حمافظة للت�سجيل املبكر للخ�سائر التي تخ�ص املوجودات غري العاملة.

وبعيدًا عن نطاق اخلم�سة وع�رصين نقطة، فهنالك اأربع فئات من القرو�ص وال�سلف والتي تعترب موجودات متعرثة، وهي "قرو�ص ذات فوائد معلقة ويعاد 

هيكلتها" و"دون امل�ستوى" و"م�سكوك يف حت�سيلها" و"خ�سـارة". وتخ�س�ص فئة " قرو�ص ذات فوائد معلقة ويعاد هيكلتها" للعمالء الذين جتاوزت 

ا�ستحقاقات دفعات الفائدة لديهم لأكرث من 90 يومًا وعندما تكون املفاو�سات ب�ساأن اإعادة الهيكلة ل تزال جارية. اأما القرو�ص امل�سنفة حتت فئة "دون 

امل�ستوى"، فهي املوجودات التي تاأثرت قدرتها على ا�ستيفاء الدين ب�سكل بالغ وحيث اأن ا�ستحقاقات الأ�سل اأو الفائدة قد جتاوز 90 يومًا ولي�ص من املتوقع 

اإعادة هيكلتها يف امل�ستقبل القريب. وقد مت اأخذ املخ�س�سات وت�سنيف القرو�ص مبا يتما�سى مع التوجيهات ال�سادرة عن امل�رصف املركزي لدولة الإمارات 

 العربية املتحدة.

اإذا تاأخر �سداد الفائدة اأو الئتمان لفرتة 90 يوم اأو اأكرث يتم تعليق الفوائد ول ت�ساف اإىل بيان الدخل املوحد. عندما ي�سنف القر�ص كغري م�ستحق، تعك�ص 

جميع ال�ستحقاقات ال�سابقة والفوائد املرتاكمة غري املح�سلة وتخ�سم من اإيرادات الفوائد، كما اأن الفوائد امل�ستحقة ل ت�سجل يف بيان الدخل املوحد ويتم ايقاف 

 ا�ستهالك ر�سوم القرو�ص املوؤجلة. تكون املجموعة خم�س�ص حمدد للخ�سائر يف املوجودات امل�سنفة على اأ�سا�ص ال�سرتداد وت�سنيف املخاطر للموجودات.

حُتت�سب اأية ا�سرتدادات على اأ�سا�ص النقد للقرو�ص غري العاملة مبا يتفق مع �سيا�سة الئتمان. يف حالة الحتفظ مبخ�س�سات، ُيطبق املبلغ املح�سل على املبلغ 

 الأ�سلي اأوًل ثم على الفائدة؛ اأما يف حالة عدم الحتفاظ مبخ�س�سات، فُيطبق املبلغ املح�سل على الفائدة اأوًل ثم على مبلغ الأ�سل.

القرو�ش و الأوراق املالية منخف�سة القيمة

القرو�ص منخف�سة القيمة واملوجودات املالية الأخرى هي قرو�ص وموجودات مالية حتددها املجموعة على اأنها لن تكون قادرة على حت�سيل كافة املبالغ 

الأ�سلية والفوائد امل�ستحقة وفق البنود التعاقدية الواردة بعقود القرو�ص واملوجودات املاليـة الأخرى. مت ت�سنيف هذه املوجودات على اأنها غري م�ستحقة 

مبوجب اإعادة الهيكلة، ودون العادية وم�سكوك يف حت�سيلها اأو خ�سارة يف نظام ت�سنيف املخاطر الئتمانية الداخلي للمجموعة لالئتمان اجلماعي. كما تت�سمن 

 هذه املوجودات اأي�سًا موجودات مت تعيلق فائدتها اأو توقفها انتظارًا ملح�سلة اإعادة الهيـكلة.

يتم احت�ساب انخفا�ص قيمة القرو�ص الفردية بتطبيق �سيغة يتم مبوجبها، طبقًا للتوجيهات ال�سـادرة عن امل�رصف املركزي، ر�سد خم�س�ص بن�سبة 25% من 

ر�سيد املبلغ الأ�سل الذي جتاوز موعد ا�ستحقاقه لأكرث من 90 يومًا، ور�سد خم�س�ص بن�سبة 50% من ر�سيد املبلغ الأ�سل عندما يتخطى موعد ا�ستحقاقه 

لأكرث من 120 يومًا واأقل من 180 يومًا. ويف حال ما كان الف�سل غري ممكنًا ب�ساأن ر�سيد مبلغ الأ�سل، ُتكون املخ�س�سات كما ذكر �سلفًا على اإجمايل الر�سيد 

مقابل الت�سـهيل. ويتم حذف القرو�ص الفردية عندما تتجاوز موعد ا�ستحقاها مبدة تزيد عن 181 يومًا بناًء على طبيعة املنتج املحدد. اإن ال�ستثناء الوحيد لذلك 

هي قرو�ص الرهن العقاري، التي يتوقف تقدميها على توجيهات امل�رصف املركزي. وبغ�ص النظر عن بع�ص قرو�ص الرهن العقاري عاليـة املخاطر، يتم تقدمي 

كامل املبلغ املتبقي ملدة 180 يـومًا.
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قرو�ش واأوراق مالية م�ستحقة الدفع غري منخف�سة القيمة

القرو�ص واملوجودات املالية امل�ستحقة وغري منخف�سة القيمة هي التي تخطت ا�ستحقاق دفع الفوائد التعاقدية واملبالغ الأ�سا�سية عليها. ل ت�ستمر هذه القرو�ص 

واملوجودات املالية امل�ستحقة وغري منخف�سة القيمة �سوى لأيام قليلة يف الغالب ول تعك�ص حالة ال�سعف الرئي�سي. وتعتقد املجموعة اأنه من غري املالئم حتديد 

انخفا�ص القيمة على مثل تلك الفئات من القرو�ص والأوراق املالية يف ظل الو�سع احلايل على اأ�سا�ص حالة ال�سمان اأو الرهن املتوفر و/ اأو مرحلة حت�سيل املبالغ 

 امل�ستحقة للمجموعة.

خم�س�سات اإنخفا�ش القيمة

تر�سد املجموعة خم�س�سًا خل�سائر النخفا�ص يف قيمة حمفظة القرو�ص بحيث ميثل تقديرها للخ�سائر املتكبدة. اإن املحتويات الرئي�سية لهذا املخ�س�ص تكمن 

يف خ�سارة حمددة متعلقة مبخاطر جوهرية فردية، وخم�س�ص خ�سارة جماعي  مر�سود لإمكانية اإح�سائية ت�سري اإىل اأن بع�ص من تلك القرو�ص قد تتعر�ص 

 لنخفا�ص يف قيمتها م�ستقباًل.

تلتزم املجموعة اأي�سًا باملعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 والذي تقوم املجموعة من خالله بتقييم خ�سائر النخفا�ص بقيمة حمفظة القرو�ص عن طريق احت�ساب 

�سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة يف امل�ستقبل عن كل قر�ص اأو قيمة ال�سرتاداد بناًء على قيمة ال�سمان اأو القيمة ال�سوقية للموجودات حيث تتوفر 

هذه الأ�سعار.

�سيا�سة احلذف

حتذف املجموعة القر�ص اأو املوجودات املالية الأخرى )واأي خم�س�سات متعلقة بخ�سائر النخفا�ص يف القيمة( عندما حتدد اإدارة اإئتمان املجموعة القرو�ص اأو 

املوجودات املالية الأخرى غري القابلة للتح�سيل ب�سكل كامل اأو جزئي. اإن هذا التحديد يتم بعد الأخذ بعني الإعتبار املعلومات مثل ظهور تغيريات جوهرية يف 

املوقف املايل للمقرت�ص اأو امل�سدر حيث من املمكن عدم متكن املقرت�ص اأو امل�سدر من اللتزام بت�سديد اللتزام بالكامل، اأو اأن تكون العائدات غري كافية لت�سـديد 

الت�سهيالت ب�سكل كامل. اأما بالن�سبة لأر�سدة القرو�ص العادية ال�سغرية، تعتمد قرارات ما �سيتم حذفه على حالة املنتج املحدد امل�ستحق. ي�سمح بحذف 

القرو�ص اإىل املدى التي تعترب عنده القيمة غري قابلة للتح�سيل. وعلى الرغم من ذلك، قد ت�ستمر املجموعة يف موا�سلة جهدها نحو ا�سرتداد احل�سابات املحذوفة، 

واللجوء للتقا�سي ل�سرتداد تلك احل�سابات.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة خماطر الئتمان )يتبع(

فيما يلي حتليل لإجمايل و�سايف )بعد خ�سم خم�س�سات اإنخفا�ص القيمة( مبالغ املوجودات منخف�سة القيمة امل�سنفة ح�سب درجة املخاطر.

 منخف�سة القيمة

 غري م�ستحقة مبوجب اإعادة الهيكلة

 قرو�ص دون العادية

 م�سكوك يف حت�سيلها

 خ�سارة

 املبلغ الإجمايل

 فائدة / اأرباح معلقة

 خم�س�ص حمدد لالنخفا�ص يف القيمة

 م�ستحقة وغري منخف�سة القيمة

 قرو�ص م�ستحقة بـاأقل من 90 يوم

 قرو�ص م�ستحقة بـ 90 يوم و اأكرث

 قرو�ص فردية م�ستحقة بـ 30 يوم واكرث

 غري منخف�سة القيمة وغري م�ستحقة

 املبلغ الإجمايل

 خم�س�سات اأخرى

 خم�س�ص الإنخفا�ص يف القيمة اجلماعي

 القيمة الدفرتية

2014

األف درهـم

2014

األف درهـم

2014

األف درهـم

2014

األف درهـم

2013

األف درهـم

2013

األف درهـم

2013

األف درهـم

2013

األف درهـم

- 

- 

24,269 

- 

24,269 

)5,944( 

)18,500( 

)175( 

 

- 

- 

- 

- 

14,211,431 

- 

- 

14,211,431 

14,211,256 

- 

22,378 

16,470 

44,300 

83,138 

)3,720( 

)27,594( 

51,824 

- 

- 

12,655 

12,655 

5,751,315 

- 

)16,700( 

5,734,615 

5,799,094 

- 

- 

15٣،1٧٢ 

421 

15٣،59٣ 

)9،٨٣1( 

)٨٧،٣٣5( 

56،٤٢٧ 

312 

834 

- 

1،1٤6 

12.889.268 

- 

- 

1٢،٨٨9،٢6٨ 

1٢،9٤6،٨٤1 

- 

٢٢،٣٨٤ 

٢0،٤٤٣ 

٤٣،٢٢٧ 

٨6،05٤ 

)٢،0٨5( 

)٣0،٤0٧( 

5٣،56٢ 

٨،٤٧9 

- 

٣0،٣0٧ 

٣٨،٧٨6 

6،065،1٤٨ 

- 

)6،٧00(

6،05٨،٤٤٨ 

6،150،٧96 

88,673 

144,133 

1,814,909 

592,154 

2,639,869 

)461,744( 

)800,849( 

1,377,276 

132,215 

- 

195,342 

327,557 

52,415,781 

)5,004( 

)1,868,996( 

50,541,781 

52,246,614 

- 

- 

- 

111,998 

111,998 

)2,129( 

)109,869( 

- 

- 

- 

- 

- 

7,613,552 

)33,852( 

- 

7,579,700 

7,579,700 

11،٢55 

٧9،٧٧1 

٢،٤٣5،٣9٤ 

591،٢٢٧ 

٣،11٧،6٤٧ 

)٤٨6،٢1٤( 

)1،٢59،٢1٧( 

1،٣٧٢،٢16 

50،6٣5 

6،5٢1 

٢01،5٤6 

٢5٨،٧0٢ 

٤٣،961،٧11 

)٣٨،٣٧0( 

)1،٢٧٣،9٢0( 

٤٢،6٤9،٤٢1 

٤٤،٢٨0،٣٣9 

- 

- 

111،99٨ 

- 

111.998 

)٢،1٢9( 

)9٢،٢٧1( 

1٧،59٨

- 

- 

- 

- 

5،٣6٧،5٤٢ 

- 

- 

5،٣6٧،5٤٢ 

5،٣٨5،1٤0

مت�يل واإ�ستثمار اإ�سالميقرو�ش و�سلفمطل�ب من م�سارف

م�ج�دات مالية اأخرى 

مقا�سة بالتكلفة املطفاأة
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة خماطر الئتمان )يتبع(

متثل املخ�س�سات الأخرى الفرق بني القيمة الدفرتية قبل اإعادة التفاو�ص ب�ساأن القرو�ص وقيمتها ال�سافية احلالية لتدفقاتها النقدية امل�ستقبلية با�ستخدام معدل 

 الفائدة املرجح الأ�سلي.

ميكن تقدير جودة املحفظة الئتمانية للقرو�ص وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة ومنتجات التمويل والإ�ستثمار الإ�سالمية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة غري امل�ستحقة 

وغري منخف�سة القيمة كما يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013، بالرجوع اىل نظام ت�سنيف الئتمان للمجموعة. املعلومات التالية مبنية على النظام:

يتم الإحتفاظ ب�سمانات مقابل القرو�ص وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة ب�سكل عام على �سكل رهونات عقارية بالن�سبة لقرو�ص العقارات، اأدوات مالية      

اأخرى م�سجلة كرهن على املوجودات، و�سمانات. يعتمد تقدير القيمة العادلة على قيمة ال�سمانات املقدرة بتاريخ الإقرتا�ص. ل يتم الحتفاظ ب�سمانات 

للقرو�ص وال�سلف املمنوحة للم�سارف، اإل عندما يتم الحتفاظ بالأوراق املالية كجزء من اإتفاقيات اإعادة ال�رصاء. ل يتم عادة الحتفاظ ب�سمانات مقابل 

املوجودات املالية الأخرى.

يحتوي اجلدول اأدناه على تفا�سيل القيمة العادلة لل�سمانات التي يتم حتديثها ب�سكل منتظم.

مت�يل اإ�سالمي واأدوات

ا�ستثمارية اإ�سالمية قرو�ش و�ُسلـف

2013

األف درهـم

- 

٤،95٢،٣50 

٧56،٤66 

٣56،٣٣٢ 

6،065،1٤٨ 

2013

األف درهـم

5،٨19،5٨6 

٢9،0٢1،5٤٣ 

٣،٤٨٢،٨٤٤ 

5،6٣٧،٧٣٨ 

٤٣،961،٧11 

2014

األف درهـم

- 

5,055,438 

60,591 

635,286 

5,751,315 

2014

األف درهـم

3,564,241 

37,302,256 

6,202,296 

5,346,988 

52,415,781 

الدرجات

 درجة 1- خماطر منخف�سة 

 درجة 2- خماطر مقبولة

 درجة 3- خماطر عادلة

 درجة 4- قائمة املراقبة

م�ستحقة من امل�سارف

قرو�ش و�سلف ومت�يل اإ�سالمي 

واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية

2013

األف درهـم

2013

األف درهـم

2014

األف درهـم

2014

األف درهـم

227,276 

805,538 

2,859 

9,556,561 

1,247,348 

518,303 

5,188,057 

17,545,942 

- 

- 

- 

- 

- 

127,288 

- 

127,288 

297.432 

754.132 

10.972 

8.514.568 

1.228.647 

534.206 

2.931.597 

14.271.554 

- 

- 

- 

- 

- 

1٨9،٢90 

- 

1٨9،٢90 

 مقابل قرو�ش و�سلف منخف�سة القيمة اإفراديًا:

 ممتلكات

 اأدوت ملكية

 نقد

 مقابل قرو�ش و�سلف غري منخف�سة القيمة :

 ممتلكات

 اأدوات ملكية

 نقد

 اأخرى

 املجموع

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة خماطر الئتمان )يتبع(

فيما يلي التوزيعات ح�سب الرتكيـز اجلغرايف للقرو�ص وال�سلف منخف�سة القيمة املقا�سة بالتكلفة املطفاأة وخم�س�ص اخل�سائر الئتمانية:

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

فيما يلي التوزيعات ح�سب الرتكيـز اجلغرايف ملنتجات التمويل والإ�ستثمارات الإ�سالمية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة وخم�س�ص اخل�سائر الئتمانية:

دول منظمة التعاون 

والتنمية القت�سادية 

األف درهـم

دول منظمة التعاون 

والتنمية القت�سادية

األف درهـم

دول اأخرى

األف درهـم

دول اأخرى

األف درهـم

الإمارات العربية 

املتحدة

األف درهـم

الإمارات العربية 

املتحدة

األف درهـم

2014

2014

2013

2013

 القرو�ش وال�سلف منخف�سة القيمة 

خم�س�ش النخفا�ش يف القيمة للخ�سائر 

 الإئتمانية مت�سمنًا الفائدة املعلقة 

منتجات التم�يل والإ�ستثمارات الإ�سالمية 

 منخف�سة القيمة 

خم�س�ش النخفا�ش يف القيمة للخ�سائر 

 الإئتمانية مت�سمنًا الأرباح املعلقة 

منتجات التمويل والإ�ستثمارات الإ�سالمية 

 منخف�سة القيمة 

خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة للخ�سائر 

 الإئتمانية مت�سمنًا الأرباح املعلقة 

 القرو�ص وال�سلف منخف�سة القيمة 

خم�س�ص النخفا�ص يف القيمة للخ�سائر 

 الإئتمانية مت�سمنًا الفائدة املعلقة 

1,009,947 

)621,457(

388,490 

70,121 

)31,314( 

38,807

6٧،٧٤1 

)٣٢،٤9٢( 

٣5،٢٤9

1،٤16،191 

)1،001،0٤1( 

٤15،150

1,629,713 

)640,896( 

988,817 

13,017 

- 

13,017

1٨،٣1٣ 

- 

1٨،٣1٣

1،6٨٣،1٨٣ 

)٧٢٨،090( 

955،09٣

209 

)240( 

)31( 

- 

- 

-

- 

- 

-

1٨،٢٧٣ 

)16،٣00( 

1،9٧٣ 

- 

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

-

- 

- 

-

2,639,869 

)1,262,593( 

1,377,276 

83,138 

)31,314( 

51,824 

٨6،05٤ 

)٣٢،٤9٢( 

5٣،56٢

٣،11٧،6٤٧ 

)1،٧٤5،٤٣1( 

1،٣٧٢،٢16

دول منطقة ال�رشق 

الأو�سط

األف درهـم

دول منطقة ال�رشق 

الأو�سط

األف درهـم

املجم�ع

األف درهـم

املجم�ع

األف درهـم
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة املخاطر الت�سغيلية  

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات الداخلية اأو العنا�رص الب�رصية اأو الأنظمة اأو الأحداث اخلارجية. تالزم املخاطر 

الت�سغيلية كافة اأعمال املجموعة ون�ساطات الدعم اخلا�سة بها. وميكن للمخاطر الت�سغيلية اأن تظهر بطرق متعددة، ومن �سمنها الأخطاء، واأعمال التزوير، وتوقف 

الأعمال، واأخطاء املوظفني املتعمدة، اأو عدم التزام البائع ببنود العقد، حيث قد تت�سبب هذه الأحداث بخ�سائر مالية واأ�رصار اأخرى تلحق بالبنك ومن �سمنها 

 الإ�رصار بال�سمعة التجارية. 

يدير بنك امل�رصق �سوؤون اأعماله �سمن اأطر عمل املنهج املوحد لبازل 2 فيما يتعلق بقيا�ص واإدارة املخاطر الت�سغيليـة. وبهدف مراقبة املخاطر الت�سغيلية وال�سيطرة 

عليها، حتتفظ املجموعة بنظام لأطر �ساملة لل�سيا�سات والأجراءات واملراقبة، ُخ�س�ست لفر�ص بيئة �سيطرة اآمنة و�سليمة تهدف اإىل احلفاظ على م�ستويات مالئمة 

للمخاطر الت�سغيلية، الهدف هو احلفاظ على م�ستويات معقولة للمخاطر الت�سغيلية فيما يتعلق باملركز املايل للمجموعة وخ�سائ�ص اأعمالها والبيئة التناف�سية 

 والتنظيمية لالأ�سواق التي متار�ص فيه املجموعة اأعمالها. وعلى الرغم من هذه ال�سبل لل�سيطرة، اإل اأن املجموعة تتكبد خ�سائر ت�سغيلية. 

قامت املجموعة بتاأ�سي�ص ق�سم خماطر ت�سغيلية م�ستقل يتبع لإدارة خماطر املجموعة، وقد قام هذا الق�سم بت�سميم وتطبيق �سيا�سية مف�ّسلة للمخاطر الت�سغيلية 

على م�ستوى املجموعة. تعتمد �سيا�سة املخاطر الت�سغيلية على املبداأ الذي يفيد باأن امل�سوؤولية الأ�سا�سية لإدارة املخاطر الت�سغيلية تقع على عاتق وحدات الأعمال 

ويتعني اأن تكون جزءًا من عملية اتخاذ القرارات اليومية وال�سرتاتيجية. ومن اأجل و�سع ذلك حيز التنفيـذ، ي�ستخدم بنك امل�رصق نظام خطوط الدفاع الثالثة؛ 

حيث تعد وحدات الأعمال اأول تلك اخلطوط، وت�سطلع مب�سوؤولية كاملة ب�ساأن اإدارة املخاطر ال�ساملة وتخفيف املخاطر. وي�سكل مهمة جمموعة املخاطر الت�سغيلية 

ثاين تلك اخلطوط الدفاعية، حيث يكون م�سوؤوًل عن توجيه ال�ست�سارات اخلا�سة بـاملخاطر الت�سغيلية وعن �سيا�سة خماطر العمليات الرئي�سية باملجموعة. ويحل 

 التدقيق الداخلي اأخر تلك اخلطوط الدفاعية الثالثة.

ويدّعم اإطار املخاطر الت�سغيلية للمجموعة باأداة برجمة لإدارة املخاطر على اأحدث امل�ستويات مت ت�سميمها لتالئم املتطلبات اخلا�سة باإطار املجموعة. وي�ساعد 

هذا على دمج املكونات الفردية لإطار اإدارة املخاطر الت�سغيلية لت�سبح اأداة موحّدة وتعتمد على �سبكة النرتنت وتعمل على حت�سني م�ستويات حتديد املخاطر 

الت�سغيلية والإبالغ عنها وحتليلها. اأما بالن�سبة لأغرا�ص التحديد، واملراقبة، والإبالغ، والتحليل؛ تعمل املجموعة على ت�سنيف اأحداث املخاطر الت�سغيلية مبا 

 يتما�سى مع طبيعة املخاطر ح�سب نظام بازل 2.

من اأجل تقييم فاعلية ال�سيطرة يف تخفيف املخاطر الت�سغيلية، ي�ستغل وحدات الأعمال معيار البنك للتقييم الذاتي، حيث وتهدف عملية التقييم الذاتي اإىل ان يحدد 

كل ق�سم اأهم املخاطر الت�سغيلية اخلا�سة بالبيئة التي ميار�ص فيها اأعماله ور�سد اآراء اأ�سحاب املخاطر للدرجة التي حتافظ على م�ستويات �سيطرة مالئمة. ومن 

 املتوقع اأن يتم تطوير خطط العمل لنقاط ال�سيطرة التي مت حتديدها. 

مراقبة املخاطر الت�سغيلية

يتبع البنك نظام معني ملراقبة بيانات اأحداث املخاطر الت�سغيلية، وتعمل على حتليل الأخطاء واخل�سائر واملوؤ�رصات، ويتم ر�سد تقرير ب�ساأن اخل�سائر الت�سغيلية 

 ب�سكل ف�سلي وُيعمم على الإدارة العليا.

اإدارة خماطر ال�س�ق

خماطر ال�سوق هي املخاطر التي ت�سري اإىل احتمالية تعر�ص القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية ملجموعة امل�رصق اأو اإيراداتها لتاأثري بالغ نتجية احلركة 

 يف العوامل ال�سوقية مثل اأ�سعار الفائدة واأق�ساط الئتمان واأ�سعار �رصف العمالت الأجنبية واأ�سعار ال�سلع والأ�سهم.

تخ�سع خماطر ال�سوق يف بنك امل�رصق اإىل اإطار �سامل كما هو حمدد من قبل �سيا�سة خماطر ال�سوق املوافق عليها. وتعترب وظيفة اإدارة خماطر ال�سوق منف�سلة 

ب�سكل تام عن الأعمال، ويقوم رئي�ص خماطر ال�سوق بتقدمي التقارير اإىل رئي�ص اإدارة املخاطر.
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تنتج خماطر ال�سوق عن ن�ساطات املجموعة التجارية وغري التجارية. يقوم فريق اإدارة خماطر ال�سوق ب�سكل اأ�سا�سي بالتعامل مع املخاطر الناجتة عن الأن�سطة 

التجارية. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات باإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة الناجتة عن الأن�سطة غري التجارية. وترتّكز خماطر املتاجرة يف اخلزينة واأ�سواق راأ�ص 

املال وُتدار وفقًا لإطار قوي حلدود خماطر ال�سوق التي تعك�ص موؤ�رصات خماطر ال�سوق للمجموعة. يتم و�سع احلدود على اأ�سا�ص حجم املراكز ومعدلت احلد من 

اخل�سارة وعوامل احل�سا�سية ال�سوقية. ويتم عن طريق اإطار �سامل لإعداد تقارير حول املخاطر مراقبة تلك احلدود يوميًا لتحري احلدود املو�سوعة ويتم ن�رص 

تقارير مراقبة املراكز على فريق اإدارة خماطر ال�سوق وروؤ�ساء الأق�سام املعنية. ويف حال التجاوزات املتعلقة باحلدود، يتم اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية تتما�سى مع 

 �سيا�سة خماطر ال�سوق وحدود مراكز التداول املعنية. 

لدى كل مركز تداول قائمة باملنتجات امل�رّصح بها تت�سمن املنتجات والهياكل التي مت حتديدها كمالئمة للمتاجرة بها من قبل ذلك املركز. وتتم اإ�سافة منتجات اإىل 

هذه القائمة بعد موافقة جلنة �سيا�سة منتجات اخلزينة واأ�سواق راأ�ص املال ملراكز التداول، حيث تقوم هذه اللجنة بتقييم املخاطر امل�ساحبة للمنتجات وتتحقق من 

 اإمكانية ال�سيطرة عليها ب�سكل فّعال قبل املوافقة على املنتج.

ي�ستخدم البنك طريقة "القيمة عند املخاطر" كاأداة حتليلة رئي�سية للتنبوؤ باخل�سائر املحتملة اأن تنتج عن حمفظة ما، على مدى فرتة زمنية حمددة نظرًا للتغريات 

ال�سلبية على بع�ص العوامل ال�سوقية. يحت�سب البنك "القيمة اليومية املعّر�سة للمخاطر" مب�ستوى تاأكد ي�سل اإىل 99% با�ستخدام طريقة مونتي كارلو على جميع 

 حمفظتة التجارية. يتم تعزيز اإطار القيمة عند املخاطر بحدود وعوامل ح�سا�سية اأخرى.

يتم اإجراء اختبار ال�سغط باإحداث �سيناريوهات �سارمة ولكنها معقولة، مثل احلركات الهامة على اأ�سعار الفائدة والتوزيع الئتماين وغريها وحتليل تاأثرياتها على 

 مركز املجموعة التجاري. 

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، مت احت�ساب القيمة املعّر�سة للمخاطر ب�سكل اإعتيادي. وكما يف 31 دي�سمرب 2014 بلغت قيمة يوم واحد من 99% من 

 القيمة املعّر�سة للمخاطر 1/06 مليون دولراأمريكي )31 دي�سمرب 2013: 0/23 مليون دولر اأمريكي(. 

 مل يطراأ اأي تغيري على تعر�ص املجموعة ملخاطر ال�سوق اأو الطريقة التي تتم بها اإدارة تلك املخاطر وقيا�سها.

اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من اإحتمال تذبذب اأ�سعار الفائدة التي توؤثر على قيمة الأدوات املالية. تتعر�ص املجموعة ملخاطر اأ�سعار الفائدة كنتيجة لعدم املوازنة اأو 

 الفجوات يف مبالغ املوجودات واملطلوبات. 

ت�ستخدم املجموعة و�سيلة مناذج املحاكاة لقيا�ص ومراقبة ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة، وحتلل وتراقب النتائج من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات؛ حيث اأن معظم 

موجودات واإلتزامات املجموعة ذات معدلت فوائد معومة، يتم اإعادة ت�سعري الودائع والقرو�ص ب�سكل متزامن مما يوؤدي اإىل حتوط تلقائي والذي بدوره يقلل من 

 خماطر اإنك�ساف معدلت الفائدة، واأي�سا فاإن معظم موجودات ومطلوبات املجموعة يعاد ت�سعريها خالل �سنة مما يقلل من خماطر اأ�سعار الفائدة. 

�سيوؤدي تاأثري 50 نقطة اأ�سا�ص كحركة فجائية يف اأ�سعار الفائدة على �سايف الدخل خالل الإثنا ع�رص �سهرًا كما يف 31 دي�سمرب 2014 اإىل انخفا�ص الربح %4/65 

 )يف حال اإنخفا�ص �سعر الفائدة( وكان �سيوؤدي اإىل زيادة الربح 4/99% )يف حال زيادة �سعر الفائدة()2013: - 2/2 % و + 5/8 %( على التوايل.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، كانت ن�سبة الفائدة الفعلية للودائع والأر�سدة لدى امل�سارف و�سهادات الإيداع لدى امل�رصف املركزي %1/03 

)2013: 1/03%( وعلى القرو�ص وال�سلف املقا�سة بالتكلفة املطفاأة 5/48% )2013: 5/85%(، وعلى اإيداعات العمالء 0/78 )2013: 1/01 %( وعلى 

امل�ستحق للم�سارف ) مبا يف ذلك اتفاقيات ال�رصاء( بن�سبة %0/91 )2013: %0/88(.
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ي�رصح اجلدول التايل املوقف املتعلق بح�سا�سية اأ�سعار الفائدة والفجوة يف اأ�سعار الفائدة ح�سب ترتيبات اإعادة الت�سعري املتفق عليها:

خالل 3 

اأ�سهر 

األف درهـم 

7,261,036 

12,462,119 

797,157 

42,354,487 

4,534,273 

3,807,347 

- 

- 

- 

- 

71,216,419 

6,862,866 

623,036 

22,980,935 

2,041,155 

- 

- 

183,650 

- 

- 

32,691,642 

38,524,777 

)341,278( 

38,183,499 

500,000 

1,238,931 

537,155 

4,662,372 

164,984 

2,517,584 

- 

- 

- 

- 

9.621.026 

245,310 

- 

4,038,474 

743,321 

- 

- 

220,380 

- 

- 

5,247,485 

4,373,541 

30,628 

42,587,668 

- 

371,207 

312,463 

520,499 

176,369 

210,391 

- 

- 

- 

- 

1,590,929 

119,695 

- 

4,235,095 

760,416 

- 

- 

91,825 

- 

- 

5,207,031 

)3,616,102( 

92,193 

39,063,759 

- 

63,954 

368,112 

3,857,439 

547,500 

922,614 

- 

- 

- 

- 

5,759,619 

- 

- 

2,694,518 

61,264 

- 

- 

3,512,388 

- 

- 

6,268,170 

)508,551( 

16,544 

38,571,752 

- 

55,730 

- 

669,501 

342,628 

34,612 

- 

- 

- 

- 

1,102,471 

- 

- 

89,415 

5,740 

- 

- 

- 

- 

- 

95,155 

1,007,316 

201,913 

39,780,981 

7,398,222 

19,315 

1,194,447 

182,316 

33,340 

87,152 

6,011,997 

26,588 

490.317 

1,106,120 

16.549.814 

996,662 

- 

29,266,940 

1,570,870 

1,655,139 

5,922,634 

- 

16,162,882 

755,668 

56,330,795 

)39,780,981( 

- 

- 

15,159,258 

14,211,256 

3,209,334 

52,246,614 

5,799,094 

7,579,700 

6,011,997 

26,588 

490.317 

1,106,120 

105,840,278 

8,224,533 

623,036 

63,305,377 

5,182,766 

1,655,139 

5,922,634 

4,008,243 

16,162,882 

755,668 

105,840,278 

- 

- 

- 

اأكرث من 3 اإىل 6 

ِاأ�سهر

األف درهـم

اأكرث من 6 اإىل 

12 �سهراً

األف درهـم

اأكرث من �سنة اإىل 

5 �سن�ات

األف درهـم

اأكرث من 5 

�سن�ات

األف درهـم

بن�د ل حتمل 

فائدة

األف درهـم

املجمــ�ع

األف درهـم

 امل�ج�دات

 نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 م�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

 قرو�ش و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

 مت�يل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية 

 مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

 م�ج�دات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 م�ج�دات اأخرى

 ال�سهرة

 ال�ستثمارات العقارية

 املمتلكات واملعدات

 جمم�ع امل�ج�دات

 املطل�بات وحق�ق امللكية

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اتفاقيات اإعادة ال�رشاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع العمالء الإ�سالمية

 اأم�ال التاأمني والتاأمني على احلياة

 مطل�بات اأخرى

 قرو�ش مت��سطة الأجل 

 حق�ق خا�سة مب�ساهمي ال�رشكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة 

 جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية

 الفج�ة داخل امليزانية العم�مية

 الفج�ة خارج امليزانية العم�مية

 الفج�ة يف ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة املرتاكمة 

حتليل اإعادة ت�سعري اأ�سعار الفائدة

2014
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اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة )يتبع(

خالل 3 

اأ�سهر 

األف درهـم 

 

٣،06٤،555 

9،0٣5،٨9٢ 

668.587 

٢0،0٣1،٨٤٢ 

٣،٨10،5٧5 

3.045.902 

- 

- 

- 

- 

٣9،65٧،٣5٣ 

٣،660،٧٨0 

1،0٤5،096 

٢٣،٤٣6،٤51 

٨٨9،٢٣٧ 

- 

- 

1،٤٧9،٨5٢ 

- 

- 

٣0،511،٤16 

9.145.937 

٨،٢٣6 

9.154.173 

٧00،000 

1،٨٢٣،19٧ 

318.929 

٨،٢1٧،٤٣٣ 

٨٢9،9٢6 

1.296.374 

- 

- 

- 

- 

13.185.859 

٤9٧،01٤ 

- 

5،٨9٢،٤٣0 

٧0٧،٧٨6 

- 

- 

275.475 

- 

- 

7.372.705 

5.813.154 

)38( 

14.967.289 

٧6٨،000 

٧٢٨،010 

٢٤9،995 

٣،٤0٣،٧٨6 

19٢،٧٨0 

٢٢٧،٣9٤ 

- 

- 

- 

- 

5،569،965 

16٤،٢6٨ 

- 

٢،٣٣9،٣6٢ 

1،5٢0،٤69 

- 

- 

782.596 

- 

- 

4.806.695 

763.270 

)٨،19٨( 

15،٧٢٢،٣61 

- 

1٤٣،٢6٣ 

٢5٧،615 

٨،٢٨0،٧6٨ 

965،٧9٤ 

59٨،565 

- 

- 

- 

- 

10،٢٤6،005 

- 

- 

1،550،٤٣6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1،550،٤٣6 

٨،695،569 

- 

٢٤،٤1٧،9٣0 

- 

60،59٤ 

- 

٤،٣15،٢5٧ 

٣51،٧٢1 

٣٧،٧٧٤ 

- 

- 

- 

- 

٤،٧65،٣٤6 

- 

- 

19٧،656 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19٧،656 

٤،56٧،690 

- 

٢٨،9٨5،6٢0 

6،٢9٧،66٣ 

1،155،٨٨5 

1،09٤،1٨٤ 

٣1،٢5٣ 

- 

1٧9،1٣1 

5،٨٧1،٤٣6 

٢6،5٨٨ 

٤٧٢،959 

1،101،٢٨٧ 

16،٢٣0،٣٨6 

٧5٨،9٨٧ 

- 

٢0،٧٤1،٨1٣ 

1،٣٢٨،0٣9 

1،٤٢6،999 

5،٨٣9،6٤0 

- 

1٤،٤٤6،9٨1 

6٧٣،5٤٧ 

٤5،٢16،006 

)٢٨،9٨5،6٢0( 

- 

- 

10،٨٣0،٢1٨ 

1٢،9٤6،٨٤1 

٢،5٨9،٣10 

٤٤،٢٨0،٣٣9 

6،150،٧96 

5،٣٨5،1٤0 

5،٨٧1،٤٣6 

٢6،5٨٨ 

٤٧٢،959 

1،101،٢٨٧ 

٨9،65٤،91٤ 

5،0٨1،0٤9 

1،0٤5،096 

5٤،15٨،1٤٨ 

٤،٤٤5،5٣1 

1،٤٢6،999 

5،٨٣9،6٤0 

٢،5٣٧،9٢٣ 

1٤،٤٤6،9٨1 

6٧٣،5٤٧ 

٨9،65٤،91٤ 

- 

- 

- 

اأكرث من 3 اإىل 6 

ِاأ�سهر

األف درهـم

اأكرث من 6 اإىل 

12 �سهرًا

األف درهـم

اأكرث من �سنة اإىل 

5 �سنوات

األف درهـم

اأكرث من 5 

�سنوات

األف درهـم

بنود ل حتمل 

فائدة

األف درهـم

املجمــوع

األف درهـم

 املوجودات

 نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

 قرو�ص و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

 متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية اإ�سالمية مقا�سة

 بالتكلفة املطفاأة 

 موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

 موجودات اأخرى

 ال�سهرة

 ال�ستثمارات العقارية

 املمتلكات واملعدات

 جمموع املوجودات

 املطلوبات وحقوق امللكية

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اتفاقيات اإعادة ال�رصاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع العمالء الإ�سالمية

 اأموال التاأمني والتاأمني على احلياة

 مطلوبات اأخرى

 قرو�ص متو�سطة الأجل 

 حقوق خا�سة مب�ساهمي ال�رصكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة 

 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

 الفجوة داخل امليزانية العمومية

 الفجوة خارج امليزانية العمومية

 الفجوة يف ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة املرتاكمة 

2013

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

حتليل اإعادة ت�سعري اأ�سعار الفائدة
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة خماطر ال�س�ق )يتبع(

اإدارة خماطر اأ�سعار �رشف العمالت

متثل خماطر اأ�سعار �رصف العمالت خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�سعار �رصف العمالت الأجنبية. وتتم مراقبة احلدود على املراكز 

بالعمالت الأجنبية. اإن مراكز املجموعة كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي: 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

 اإن �سعر �رصف الدرهم الإماراتي مقابل الدولر الأمريكي ثابت، كما اأن تعر�ص املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمالت حمدودة. 

تظهر معظم املراكز بعمالت مربوطة بالدولر الأمريكي، وعليه، فاإن اأي تغري يف اأ�سعار �رصف هذه العمالت لن يكون له تاأثري كبري على بيان الدخل املوحد اأو 

 بيان الدخل ال�سامل املوحد. 

اإدارة خماطر ال�سي�لة

خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي تواجه فيها من�ساآت املجموعة مبناطق خمتلفة وبعمالت خمتلفة �سعوبات يف الوفاء باإلتزاماتها املالية اإىل العميل اأو الدائن اأو 

 امل�ستثمر وقت اإ�ستحقاقها.

 تركز الإدارة العليا يف املجموعة على اإدارة ال�سيولة لالأغرا�ص التالية:

ال�سعبة؛  الظروف  ظل  يف  وخا�سة  ال�سيولة  خماطر  م�سادر  ملختلف  اأف�سل  لفهم  	•"
الواقعية؛ ال�سلبية  ال�سيناريوهات  ملواجهة  الكفاية  فيه  مبا  قوية   ،3 بازل  لقيا�ص  وفقا  والطويل،  الق�سري  املدى  على  املجموعة  مرونة  اأن  من  للتاأكد  	•"

لو�سع خطط طوارئ فعالة للتعامل مع اأزمات ال�سيولة؛    

و الداخلية؛  املال  راأ�ص  كفاية  تقييم  عملية  اإطار  يف  ال�سيولة  خماطر  مرونة  م�ستويات  لو�سع  	•"
�سمان خالل  من  املالية  الأ�سواق  من  اأكرث  اأو  واحد  اإغالق  مت  اإذا  البقاء  للبنك  املمكن  من  اأن  واإظهار  ال�سوق  يف  ال�سيولة  يف  احلاد  النخفا�ص  مع  للتكيف  	•

اإمكانية التمويل من م�سادر متنوعة.  

�سايف املراكز 

اللحظية

األف درهـم

�سايف املراكز 

اللحظية

األف درهـم

12,323,646 

1,067,579 

)234,939( 

)1,140,862( 

530,557 

)522,310( 

31,720 

)366,538( 

53,444 

92,493 

433,992 

12,268,782

11،901،9٣٨ 

1،91٤،٢9٣ 

6٨،٣٨5 

٣1،٢٢5 

560،٣٤٢ 

)٢٣٤،٢90( 

)٢9،0٢٧( 

)٢1٤،1٧6( 

96،51٧ 

722 

15٧،9٢1 

1٤،٢5٣،٨50 

 دولر اأمريكي

 ريال قطري

 جنية ا�سرتليني

 يورو

 دينار بحريني

 ريال �سعودي 

 ين ياباين 

 فرنك �سوي�رصي

 دينار كويتي

 يوان �سيني

 اأخرى

 املجم�ع

2013 2014

املراكز الآجلة

األف درهـم

املراكز الآجلة

األف درهـم

)4,060,028( 

)55,069( 

331,152 

1,155,846 

)3,225( 

523,879 

)59,564( 

368,275 

149,472 

)94,080( 

)341,025( 

)2,084,367( 

)1،010،٢5٣( 

1٨٤،900 

٤٧،٤٤0 

)9،٨00( 

٧،٢٣9 

٢٢٤،690 

٤،1٣٧ 

٢15،٨٤٣ 

)9٤،9٣0( 

- 

٣٢،٧٨1 

)٣9٧،95٣( 

املجم�ع

األف درهـم

املجمـوع

األف درهـم

8,263,618 

1,012,510 

96,213 

14,984 

527,332 

1,569 

)27,844( 

1,737 

202,916 

)1,587( 

92,967 

10,184,415 

10،٨91،6٨5 

٢،099،19٣ 

115،٨٢5 

٢1،٤٢5 

56٧،5٨1 

)9،600( 

)٢٤،٨90( 

1،66٧ 

1،5٨٧ 

722 

190،٧0٢ 

1٣،٨55،٨9٧ 
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة خماطر ال�سي�لة )يتبـع(

لدى جلنة املوجودات واملطلوبات �سالحيات وا�سعة مفو�سة من قبل جمل�ص الإدارة وذلك لإدارة هيكل موجودات ومطلوبات املجموعة وا�سرتاتيجيات التمويل. 

تعقد جلنة املوجودات واملطلوبات اجتماعاتها ب�سكل �سهري اأو ح�سب الظـروف املحيطة ملراجعة ن�سب ال�سيولة، وهيكل املوجودات واملطلوبات ومعدل الفائدة 

وخماطر اأ�سعار ال�رصف ومتطلبات الن�سب الداخلية والإلزامية وفجوات التمويل والأحوال القت�سادية العامة املحلية والعاملية وظروف ال�ســوق املايل. وتقوم 

 جلنة املوجودات واملطلوبات بو�سع اإر�سادات اإدارة خماطر ال�سيولة لعمليات املجموعة اإعتمادًا على مراجعتها. 

تتكون جلنة املوجودات واملطلوبات من الرئي�ص التنفيذي ورئي�ص ال�سوؤون امل�رصفية ورئي�ص جمموعة اخلدمات امل�رصفية لالأفراد ورئي�ص الأعمال امل�رصفية 

 التجارية ورئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر ورئي�ص جمموعة اخلدمات امل�رصفية اخلارجية ورئي�ص ق�سم اخلزينة واأ�سواق املال. 

اعتمدت املجموعة عرب تاريخها على ودائع العمالء ل�ستيفاء احتياجاتها التمويلية. وعلى مّر ال�سنني، جنحت املجموعة يف تقدمي منتجات متنوعة لإدارة النقد 

وخطط التوفري لالأفراد والتي مّكنت املجموعة من جمع ودائع قليلة الكلفة ووا�سعة القاعدة. وبهدف تنويع م�سارد التمويل، مت اإطالق برنامج ال�سندات 

متو�سطة الأجل باليورو يف العام 2004، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، نتج عن هذا الربنامج زيادة مبقدار 2/17 مليار درهم )2013: 2/54 مليار درهم( 

 )اإي�ساح 20 )ب((  على القرتا�سات متو�سطة الأجل. 

لإدارة مرونة خماطر ال�سيولة، قامت املجموعة با�ستخدام جمموعة موؤ�رصات خمتلفة مبا فيها الن�سبة القانونية ل�ستخدام الأموال اإىل م�سادر الأموال امل�ستقرة. 

وت�سمل املوؤ�رصات الأخرى ن�سبة ال�سلف اإىل الودائع واملوجودات ال�سائلة اإىل جمموع معدلت املوجودات، بال�سافة اىل موؤ�رصات اخلطر املركز للودائع ومعدل 

املوجودات ال�سائلة ومعدل غطاء ال�سيولة وفقًا للم�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتـحدة. ويجب الإبلغ باأي خرق لأي م�ستوى من م�ستويات املرونة 

 للجنة املوجودات واملطلوبات ومت عالجه يف فرتة ق�سرية.

اإن م�سوؤولية اخلزينة يف املجموعة هي اإدارة ال�سيولة، وهي تتبع توجيهات �سارمة ل�ستخدام املوجودات ال�سائلة داخل كل حمفظة موجودات �سائلة. تقوم 

 املجموعة باإختبارات التحمل دوريًا ل�سمان توافر الأموال خالل الأو�ساع احلرجة.

القرتا�ص بني امل�سارف وعقود اإعادة �رصاء مع امل�سارف العاملية وامل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة هي جزء من خطط الطوارئ وخيارات 

التمويل التي حتتفظ بها اخلزينة.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

خماطر ال�سي�لة )يتبع(

اإدارة خماطر ال�سي�لة )يتبع(

يلخ�ص اجلدول التايل حتليل ال�سيولة للموجودات واملطلوبات للمجموعة على اأ�سا�ص الرتتيبات التعاقدية للدفع. هذا و قد مت حتديد تاريخ ا�ستحقاق املوجودات 

واملطلوبات على اأ�سا�ص الفرتة املتبقية يف تاريخ التقرير اإىل تاريخ ال�ستحقاق

حتليل ال�ستحقاق:

فيما يلي حتليل الإ�ستحقاق للموجودات واملطلوبات وحقوق امللكية كما يف 31 دي�سمرب 2014:

خالل 3 اأ�سهر

األف درهـم

اأكرث من �سنة اإىل  

5 �سن�ات

األف درهـم

14,638,138 

10,033,234 

672,539 

18,885,925 

2,558,685 

763,736 

1,809,902 

- 

- 

- 

49,362,159 

7,857,386 

- 

51,560,850 

3,611,920 

- 

3,144,034 

183,650 

- 

- 

66,357,840

- 

313,643 

546,955 

16,768,200 

1,552,705 

3,522,607 

549,381 

- 

- 

- 

23,253,491 

- 

- 

2,715,943 

61,264 

546,280 

674,328 

3,512,388 

- 

- 

7,510,203 

 امل�ج�دات

 نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 م�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

 قرو�ش و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

مت�يل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية 

 اإ�سالمية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

م�ج�دات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة 

 املطفاأة

 م�ج�دات اأخرى

 ال�سهرة

 ال�ستثمارات العقارية

 املمتلكات واملعدات

 جمم�ع امل�ج�دات

 املطل�بات وحق�ق امللكية

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اتفاقيات اإعادة ال�رشاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع العمالء الإ�سالمية

 اأم�ال التاأمني والتاأمني على احلياة

 مطل�بات اأخرى

 قرو�ش مت��سطة الأجل 

 حق�ق خا�سة مب�ساهمي ال�رشكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة 

 جممـ�ع املطل�بات وحق�ق امللكية

اأكرث من 3 اإىل 6 

ِاأ�سهر

األف درهـم

اأكرث من 5  

�سن�ات

األف درهـم

500,000 

2,826,398 

410,754 

3,744,449 

315,741 

76,015 

2,984,888 

- 

- 

- 

10,858,245 

247,452 

- 

4,697,942 

743,426 

- 

812,598 

220,380 

- 

- 

6,721,798 

- 

55,731 

1,269,025 

9,770,395 

1,016,992 

2,998,688 

- 

26,588 

490,317 

1,106,120 

16,733,856 

- 

- 

90,290 

5,740 

- 

356,621 

- 

16,162,882 

755,668 

17,371,201 

اأكرث من 6 اإىل 12 

�سهراًً

األف درهـم

املجمــ�ع

األف درهـم

21,120 

982,250 

310,061 

3,077,645 

354,971 

218,654 

667,826 

- 

- 

- 

5,632,527 

119,695 

623,036 

4,240,352 

760,416 

1,108,859 

935,053 

91,825 

- 

- 

7,879,236 

15,159,258 

14,211,256 

3,209,334 

52,246,614 

5,799,094 

7,579,700 

6,011,997 

26,588 

490,317 

1,106,120 

105,840,278 

8,224,533 

623,036 

63,305,377 

5,182,766 

1,655,139 

5,922,634 

4,008,243 

16,162,882 

755,668 

105,840,278 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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43- اإدارة املخاطر )يتبع(

اإدارة خماطر ال�سي�لة )يتبع(

حتليل ال�ستحقاق )يتبـع(

فيما يلي حتليل الإ�ستحقاق للموجودات واملطلوبات وحقوق امللكية كما يف 31 دي�سمرب 2013:

خالل 3 اأ�سهر

األف درهـم

اأكرث من �سنة اإىل  

5 �سنوات

األف درهـم

9،01٢،٢1٨ 

10،1٤٢،0٨٨ 

610،٤16 

15،٣٢0،٨5٧ 

٣،٢٤٣،٧٨٨ 

9٨،0٢6 

1،51٤،5٧٧ 

- 

- 

- 

٣9،9٤1،9٧0 

٣،٧59،6٧6 

385.005 

٤٣،٧95،٣٣٨ 

٢،٢16،1٨٣ 

- 

٢،10٢،506 

1٨٣،650 

- 

- 

52.442.358 

- 

1٨1،9٣٤ 

٣٣9،٢11 

1٣،٢5٨،6٣٧ 

1،5٨0،959 

٢،٤5٢،665 

٣،5٢1 

- 

- 

- 

17.816.927 

- 

660.091 

1،5٧٧،٢٤9 

- 

٤5٣،٤9٧ 

91،9٣٣ 

1،0٢0،٧٢6 

- 

- 

3.803.496 

 املوجودات

 نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 ودائع واأر�سدة لدى امل�سارف 

 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

 قرو�ص و�سلف مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

متويل اإ�سالمي واأدوات ا�ستثمارية 

 اإ�سالمية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة 

موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة 

 املطفاأة

 موجودات اأخرى

 ال�سهرة

 ال�ستثمارات العقارية

 املمتلكات واملعدات

 جمموع املوجودات

 املطلوبات وحقوق امللكية

 ودائع واأر�سدة للم�سارف

 اتفاقيات اإعادة ال�رصاء مع امل�سارف

 ودائع العمالء

 ودائع العمالء الإ�سالمية

 اأموال التاأمني والتاأمني على احلياة

 مطلوبات اأخرى

 قرو�ص متو�سطة الأجل 

 حقوق خا�سة مب�ساهمي ال�رصكة الأم

 الأطراف غري امل�سيطرة 

 جممـوع املطلوبات وحقوق امللكية

اأكرث من 3 اإىل 6 

ِاأ�سهر

األف درهـم

اأكرث من 5  

�سنوات

األف درهـم

1،050،000 

1،٧٧9،1٢1 

٣0٨،1٢٤ 

٣،٣19،0٣٨ 

٢٨5،٢٢0 

1٨٣،٧٢٢ 

٣،01٣،9٨6 

- 

- 

- 

9،9٣9،٢11 

٤9٧،01٤ 

- 

6،001،٤5٤ 

٧0٧،٨69 

- 

٢،٢٨6،0٤6 

٤59،1٢5 

- 

- 

9،951،50٨ 

- 

60،59٣ 

1،0٨6،٤٣1 

٨،6٣9،٨٨0 

٨55،٧٤5 

٢،50٨،٨65 

٢٣0،٤9٢ 

٢6،5٨٨ 

٤٧٢،959 

1،101،٢٨٧ 

1٤،9٨٢،٨٤0 

660،091 

- 

٤09،٧٢9 

- 

- 

٨،9٣6 

- 

1٤،٤٤6،9٨1 

6٧٣،5٤٧ 

16،199،٢٨٤ 

اأكرث من 6 اإىل 12 

�سهرًا

األف درهـم

املجمــوع

األف درهـم

٧6٨،000 

٧٨٣،105 

٢٤5،1٢٨ 

٣،٧٤1،9٢٧ 

1٨5،0٨٤ 

1٤1،٨6٢ 

1،10٨،٨60 

- 

- 

- 

6،9٧٣،966 

16٤،٢6٨ 

- 

٢،٣٧٤،٣٧٨ 

1،5٢1،٤٧9 

9٧٣،50٢ 

1،٣50،٢19 

٨٧٤،٤٢٢ 

- 

- 

٧،٢5٨،٢6٨ 

10،٨٣0،٢1٨ 

1٢،9٤6،٨٤1 

٢،5٨9،٣10 

٤٤،٢٨0،٣٣9 

6،150،٧96 

5،٣٨5،1٤0 

5،٨٧1،٤٣6 

٢6،5٨٨ 

٤٧٢،959 

1،101،٢٨٧ 

٨9،65٤،91٤ 

5،0٨1،0٤9 

1،0٤5،096 

5٤،15٨،1٤٨ 

٤،٤٤5،5٣1 

1،٤٢6،999 

5،٨٣9،6٤0 

٢،5٣٧،9٢٣ 

1٤،٤٤6،9٨1 

6٧٣،5٤٧ 

٨9،65٤،91٤ 

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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43- اإدارة املخاطر )يتبع(

القيمة العادلة لالأدوات املالية

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن ا�ستبداله باملوجودات اأو ت�سوية املطلوبات بني طرفني راغبني بال�رصاء والبيع من خالل عملية جتارية طبيعية. وبذلك، ميكن 

اأن تن�ساأ فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. وبناًء على مفهوم القيمة العادلة، فاإن املجموعة تفرت�ص اأنها م�ستمرة من دون اأي نية اأو طلب للحد 

من نطاق عملها اأو اإجراء اأي �سفقة ب�رصوط �سعبة و�سلبية.

اآليات التقييم والفرتا�سات املطبقة لقيا�ص القيمة العادلة

حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:

حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية اخلا�سعة ل�رصوط وبنود ثابتة واملتاجرة بها يف اأ�سواق مالية ن�سطة على اأ�سا�ص اأ�سعار ال�سوق   -

املدرجة )وتت�سمن ال�سندات املدرجة القابلة لال�سرتداد، و�سكوك املقاي�سة، و�سكوك الدين، وال�سندات الدائمة(. 

حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية الأخرى واملطلوبات املالية الأخرى )با�ستثناء الأدوات امل�ستقة( وفقًا لنماذج الأ�سعار املقبولة عمومًا بناًء على حتليل   -

التدفقات النقدية املخ�سومة با�ستخدام الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق وعرو�ص الأ�سعار من املتاجرين لأدوات م�سابهة. 

حتت�سب القيمة العادلة لالأدوات امل�ستقة با�ستخدام الأ�سعار املدرجة. ويف حال عدم توفر مثل هذه الأ�سعار، يتم اإجراء حتليل التدفقات املالية املخ�سومة   -

با�ستخدام منحنى الناجت ال�سائد على مدى فرتة الأداة لعقود امل�ستقات غري الختيارية، ومناذج الت�سعري الختيارية لعقود امل�ستقات الختيارية.  تقا�ص 

العقود الآجلة بالعمالت الأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�رصف الآجلة املحددة املدرجة ومنحنيات الناجت املبنية على اأ�سعار فائدة حمددة تطابق تواريخ 

ا�ستحقاقات العقود. يتم قيا�ص مبادلة اأ�سعار الفائدة على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية واملخ�سومة با�ستخدام منحنيات الفائدة املطبقة 

واملاأخوذة من ن�سب الفائدة املدرجة.

القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة على اأ�سا�ص متكرر

يبني اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية التي مت قيا�سها بعد العتـراف املبدئي بالقيمة العادلة، ومق�سمة اإىل م�ستويات من 1 اإىل 3 على اأ�سا�ص مدى و�سوح القيم 

العادلة. 

قيا�ص القيمة العادلة من امل�ستوى 1 – وهي القيم امل�ستنبطة من الأ�سعار املدرجة )غري املعّدلة( ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة يف اأ�سواق ن�سطة.  -

قيا�ص القيمة العادلة من امل�ستوى 2 – وهي القيم امل�ستنبطة من البيانات عدا عن الأ�سعار املحددة امل�ستخدمة يف امل�ستوى الأول واملالحظة للموجودات اأو   -

املطلوبات، �سواء بطريقة مبا�رصة )كاأ�سعار( اأو غري مبا�رص )م�ستنبطة من الأ�سعار(. 

قيا�ص القيمة العادلة من امل�ستوى 3 – وهي القيم امل�ستنبطة بالعتماد على اأ�ساليب التقييم وتت�سمن مدخالت للموجودات اأو املطلوبات ل تعتمد على   -

اأ�سعار ال�سوق امللحوظة )مدخالت غري امللحوظة(.

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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43- اإدارة املخاطر )يتبع(

القيمة العادلة لالأدوات املالية )يتبع(

القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة على اأ�سا�ص متكرر )يتبع(

 م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 

م�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 

 واخل�سائر 

 - �سندات الدين  

 - اأدوات امللكية  

 - �سناديق م�سرتكة واأخرى 

 م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر 

 - اأدوات امللكية  

 - �سناديق م�سرتكة واأخرى 

 املجم�ع 

 م�ج�دات اأخرى 

 القيمة العادلة امل�جبة للم�ستقات 

 مطل�بات اأخرى 

 القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر 

 - �سندات الدين  

 - اأدوات امللكية  

 - �سناديق م�سرتكة واأخرى 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر 

 - اأدوات امللكية  

 - �سناديق م�سرتكة واأخرى 

 املجموع 

 موجودات اأخرى 

 القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات 

 مطلوبات اأخرى 

 القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات 

342,969 

7,478 

720,768 

511.475 

37,072 

1,619,762 

300,772 

306,367 

1٢0،0٣٣ 

16،٢٨9 

6٢٢،556 

358.159 

٢5،٨٧٧ 

1.142.914 

16٢،1٨٧ 

11٣،019

1,305,177 

- 

- 

26,591 

- 

1,331,768 

772,665 

769,565 

1،0٨٧،٣٨1 

- 

- 

- 

- 

1،0٨٧،٣٨1 

6٨6،911 

5٨٤،115

23,185 

551 

19,421 

214.647 

- 

257,804 

- 

- 

- 

567 

- 

358.448 

- 

359.015 

- 

-

1,671,331 

8,029 

740,189 

752,713 

37,072 

3,209,334 

1,073,437 

1,075,932 

1،٢0٧،٤1٤ 

16،٨56 

6٢٢،556 

٧16،60٧ 

٢5،٨٧٧ 

٢،5٨9،٣10 

٨٤9،09٨ 

69٧،1٣٤

امل�ست�ى 2

األف درهـم

امل�ستوى 2

األف درهـم

امل�ست�ى 3

األف درهـم

امل�ستوى 3

األف درهـم

املجم�ع

األف درهـم

املجموع

األف درهـم

امل�ست�ى 1

األف درهـم

امل�ستوى 1

األف درهـم

31 دي�سمرب 2013

مل تكن هناك اأية حتويالت بني امل�ستويني 1 و 2 خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2014 و2013.

31 دي�سمرب 2014

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(
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43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

القيمة العادلة لالأدوات املالية )يتبع(

ت�سوية قيا�ص القيمة العادلة من امل�ستوى 3 للموجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2013

األف درهـم

٣16،٧1٢ 

٣٤،٤00 

)959( 

16.324 

)٨،0٢9( 

358.448 

2014

األف درهـم

358,448 

1,006 

)14,182( 

)83,656( 

)46,969( 

214.647 

 كما يف 1 يناير 

 م�سرتيات 

 تكلفة املبيعات

 حتويل )اإىل( / يف امل�ستوى 1

 تغيري يف القيمة العادلة

 كما يف 31 دي�سمرب 

مت قيا�ص ال�ستثمارات امل�سنفة حتت الفئة 3 بالقيمة العادلة على اأ�سا�ص املعلومات املتاحة لكل ا�ستثمار. وبناًء على املعلومات املتاحة مت اإجراء التقييم على اأ�سا�ص 

 �سايف قيمة املوجودات اأو على اأ�سا�ص التقييم املقّدم من قبل اإدارة املحافظ الإ�ستثمارية. 

جميع الأرباح واخل�سائر املدرجة يف بيان الدخل ال�سامل املوحد واملت�سلة بال�ستثمارات غري امل�سعرة يف اأدوات امللكية املحتفظ بها يف نهاية ال�سنة امل�سمولة بالتقرير 

 مت ذكرها كتغيريات يف "احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات".

 القيمة العادلة لالأدوات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة

با�ستثناء ما ورد يف اجلدول التايل، تعتقد الإدارة باأن القيم الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية املقا�سة يف البيانات املالية املوحدة بالتكلفة املطفاأة تقارب 

قيمتها العادلة.

2014 

 م�ج�دات مالية:

 م�ج�دات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة  

2013 

 موجودات مالية:

 موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

2014 

 مطل�بات مالية:

 اأوراق مت��سـطة الأجل

2013 

 مطلوبات مالية:

 اأوراق متو�سـطة الأجل

7,579,700 

5،٣٨5،1٤0 

2,171,743 

٢،5٣٧،9٢٣ 

5,667,770 

٣،55٨،٢99 

1,707,766 

1،٨10،66٨ 

54,255 

- 

- 

-

1,894,466 

1،69٤،٤٤9 

434,861 

6٤٢،٧٧5 

7,616,491 

5،٢5٢،٧٤٨ 

2,142,627 

٢،٤5٣،٤٤٣ 

 امل�ست�ى الأول

 األف درهم

 امل�ست�ى الأول

 األف درهم

 األف درهم

 األف درهم

 امل�ست�ى الثاين

 األف درهم

 امل�ست�ى الثاين

 األف درهم

 امل�ست�ى الثالث

 األف درهم

 امل�ست�ى الثالث

 األف درهم

 املجم�ع

 األف درهم

 املجم�ع

 األف درهم

القيمة العادلة

القيمة العادلة

القيمة الدفتـرية

القيمة الدفتـرية
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اإن غالبية الأدوات املالية امل�ستقة هي اأدوات متقابلة؛ وعليه فاإن اأي تغري على القيمة العادلة للم�ستقات من فر�ص تاأثري التغري يف مدخالت الأ�سعار �ستكون غري هامة 

على بيان الدخل املوحد اأو بيان الدخل ال�سامل املوحد.

43-  اإدارة املخاطر )يتبع(

حتليل ح�سا�سية القيمة العادلة

يظهر اجلدول التايل ح�سا�سية القيمة العادلة لزيادة اأو نق�سان القيمة العادلة بن�سبة 10% كما يف 31 دي�سمرب 2014:

 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )يتبع(

2014 

 م�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

2013 

موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة

241,954 

1٨٤،6٨٣ 

)241,954( 

)1٨٤،6٨٣( 

78,978 

٧٤،٢٤٨ 

)78,978( 

)٧٤،٢٤٨( 

 تغيري اإيجابي 

األف درهـم

 تغيري �سلبي 

األف درهـم

 تغيري اإيجابي 

األف درهـم

 تغيري �سلبي 

األف درهـم

الظاهرة يف بيان الدخل ال�سامل امل�حد الظاهرة يف بيان الدخل امل�حد

44-  الأن�سطة الئتمانية

مل ترد املوجودات املحتفظ بها من قبل املجموعة ب�سفـة الأمانة، احليازة اأو الثقة بالنيابة عن عمالئه بهذه البيانات املالية املوحدة، وتت�سمن تلك املوجودات 

 املحتفظ بها ب�سفة ائتمانية لأطراف ذات عالقة موجودات بقيمة 6/9 مليون درهم كما يف 31 دي�سمرب 2014 )2013: 8 مليون درهم(.

45-  اإدارة �سناديق ال�ستثمار

تدير �رصكة مكا�سب ل�سناديق ال�ستثمار بي.ا�ص.�سي. وم�رصق كابيتال )�رصكة يف مركز دبي املايل العاملي( املحدودة )اإي�ساح 36( عدد من �سناديق ال�ستثمار 

غري مت�سمنة بالبيانات املالية املوحدة. ل يحق ل�سناديق التمويل العودة اإىل املوجودات العامة للمجموعة وكذلك الأمر ل يحق للمجموعة العودة اإىل موجودات 

 �سناديق التمويل.

46 -  م�ج�دات البنك املقيدة يف اخلارج

حتتفظ بع�ص فروع البنك العاملة خارج دولة الإمارات العربية املتـحدة ب�سايف موجودات تعادل مبلغ 85 مليون درهم كما يف 31 دي�سمرب 2014 )2013: 78 

 مليون درهم(، وتخ�سع هذه الفروع لقيود مراقبة النقد وحتويله من الدول التي تعمل فيها تلك الفروع.

47- امل�افقة على البيانات املالية امل�حدة

وافق جمل�ص الإدارة على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 و�رصح باإ�سـدارها يف 18 يناير 2015.




