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جدول المحتويات

حضرات السادة المساهمين الكرام، 

السالم عليكم ورحمة الله وبراكته، 

ي الدولي، أن  يشرفني نيابة عن مجلس إدارة البنك التجار
ير السنوي والبيانات المالية الموحدة للبنك  أقدم لكم التقر

ي الدولي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014  التجار

فقد شهد عام 2014 تحواًل كبيرًا في مسيرة البنك، حيث 
نجحنا في وضع خطة استراتيجية جديدة لمدة خمس 
سنوات في وقت مبكر من العام الماضي لتوجيه البنك 

نحو االستمرار في عملية النمو المستدام كما أدخلنا تغييرا 
كبيرا في الهيلك التنظيمي للبنك. وفي صميم هذه الخطة 
ؤيتنا الجديدة والمشتركة للبنك، والتي  ز  ر االستراتيجية تبر

ؤية ورسالة البنك الجديدة بأن نكون البنك  تتجسد في ر
بية المتحدة بالنسبة للعمالء  المفضل في دولة اإلمارات العر

والمساهمين، والموظفين، وذلك من خالل العمل الجاد 
والمستمر لبناء وترسيخ شرااكتنا القوية. كما رحب مجلس 

وبنسون الرئيس  اإلدارة خالل العام بانضمام السيد مارك ر
التنفيذي الجديد للبنك، والذي تلقى اكمل ثقة المجلس 
ودعمه القوي لبدء الفصل التالي في مسيرة تطوير البنك.

وفيما يلي نستعرض التطورات الرئيسية في األداء المالي 
للبنك في عام 2014.

ي  تميز العام 2014 بأنه اكن عامًا انتقاليا بالنسبة للبنك التجار
الدولي، فقد نجحنا في تحقيق نتائج قوية وبدأنا في إعادة 

توجيه البنك نحو مسار النمو المستقبلي. وعلى الرغم من 
يز الميزانية  وف الصعبة التي واجهناها، واصلنا تعز الظر
العمومية للبنك وابتاكر محاور جديدة للنمو في محفظة 

وضنا، مع الحفاظ على معدالت األداء الاكفية في جميع  قر
المجاالت.

باح 134 مليون درهم وهو ما يمثل انخفاضا  بلغ صافي األر
بنسبة 24٪ مقارنة بمبلغ 177 مليون درهم لنفس الفترة 

يادة في المخصصات  من عام 2013، ويعزى ذلك إلى الز
والتي وصلت إلى 332 مليون درهم مقابل 156 مليون درهم 

في عام 2013. وبطبيعة الحال يؤسفنا أن نعلن عن هذه 
يادة في المخصصات؛ ومع ذلك فإنه من الحكمة ماليًا أن  الز

نقوم بذلك ألن هذا من شأنه أن يساعد في عملية اإلسراع 
يز أداء البنك ألننا نهدف إلى بناء وترسيخ أرضية صلبة  لتعز

للمستقبل.

يادة  سجلت عملياتنا األساسية نموا مطردا خالل 2014 مع ز
باح البنك التشغيلية التي وصلت إلى 465 مليون درهم،  أر

يادة بلغت 40٪ مقارنة بعام 2013. وُيعزى تحقيق  بنسبة ز
باح للبنك وبصورة جزئية إلى النمو في األصول  هذه األر

يادة في الدخل القائم على الرسوم. وإلى الز

بلغت قيمة األصول 19.7 مليار درهم في نهاية عام 2014، أي 
يادة قدرها 33٪ عن العام السابق. كما ارتفع صافي إيرادات  بز

الرسوم والعموالت بنسبة 7٪ إلى 220 مليون درهم، مدفوعًا 
يادة في خطابات االعتماد والقبول. بالز

رئيس مـجلس اإلدارة والـرئـيس الـتـنـفـيـذي 

يـر الـسـنوي................................................07 الـتقر
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وض والسلفيات فقد ارتفعت بنسبة ٪23  وفيما يختص بالقر
لتصل إلى 13.1 مليار درهم في نهاية العام، مقارنة بمبلغ 

10.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2013، في حين ارتفعت 
ودائع العمالء بنسبة 38٪ لتصل إلى 14.5 مليار درهم في 

 نهاية عام 2014 مقابل 10.5 مليار درهم لنفس الفترة من 
عام 2013.

كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7٪ لتصل إلى 2.3 مليار 
درهم مقارنة بمبلغ 2.2 مليار  درهم في نهاية شهر ديسمبر 

من عام 2013.

وكجزء من الخطة االستراتيجية للبنك، تم خالل العام منح 
األولوية الستهداف القطاعات المتوسطة في السوق، والتي 

تشمل قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وض المشتركة. كما نجح  ية عبر التجارة والقر والشراكت التجار

يادة مبلغ التمويل الممنوح  البنك، وعلى مدار العام، في ز
للشراكت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة اإلمارات إلى 
أكثر من الضعف، وتخصيص أكثر من مليار درهم لدعم النمو 

الكبير لهذا القطاع.

كما نجحنا خالل العام أيضًا في تمويل عدد كبير  من 
ى وهذا من شأنه دعم خطط النمو واالستثمار.  يع الكبر المشار

وعه المتخصصة في الخدمات  كما افتتح البنك أول فر
المصرفية لألعمال في المنطقة الحرة بجبل علي. هذا وقد 

ي الدولي عن إعادة تفعيل خدمات حساب  أعلن البنك التجار
الضمان )ثقة( من خالل التوقيع على اتفاقية جديدة مع 

ي  )RERA(. ويعكس منتج الضمان  مؤسسة التنظيم العقار
يز شرااكته القوية  ي الدولي حول بناء وتعز ؤية البنك التجار ر

مع العمالء وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة 
ية المتزايدة. مضافة تلبي متطلبات األعمال التجار

يز  الخدمات المصرفية   وفي عام 2014 نجحنا في تعز
لألفراد في البنك بشلك ملحوظ من خالل إطالق العديد 
من المنتجات الجديدة.  حيث تم إطالق بطاقة االئتمان 

الجديدة ماستراكرد تيتانيوم المعفاة من الرسوم، ومنتج جديد 
وض الشخصية، فضاًل عن إطالق بطاقة ائتمان جديدة  للقر

لبرنامج ماكفأة العمالء. كما شهد البنك في 2014 توقيع 

يخ( لتسويق  يور يخ انترناشيونال اليف )ز يور اتفاقية مع ز
خ للتأمين على الحياة، بما في  يور يع مجموعة منتجات ز وتوز

، من خالل  ذلك برامج الحماية واالستثمار  وخطط االدخار
يع التجزئة التابعة لها. كما نجح البنك أيضا في  شبكة توز

وعه وشبكة أجهزة الصراف  يادة كبيرة في عدد فر تحقيق ز
ع جديدة في عام  و اآللي التابعة له وذلك بافتتاح خمسة فر

وعه إلى 24 فرعًا تنتشر في اكفة  2014، ليصل إجمالي عدد فر
أنحاء اإلمارات السبع.

ي الدولي انجازًا  وعلى صعيد الجوائز، حقق البنك التجار
آخر  تمثل في حصول بطاقة فيزا بالتينيوم المبتكرة ذات 

المعدل المنخفض على جائزة “أفضل بطاقة ائتمان” 
المقدمة من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة. كما حصل 
البنك على تقدير  واعترف مجلة بانكر ميدل إيست  في عام 

2014 بفضل شفافية خدماته المصرفية التي يقدمها لألفراد. 
وباعتباره البنك األول في فئته الذي يحصل على هذا التقدير 

فقد سعى البنك إلبراز  استراتيجيته المتجددة والمرتكزة 
على العمالء لكسب والء العمالء ونيل رضاهم على المدى 

الطويل من خالل تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية 
ومصممة خصيصًا من أجلهم.

وطوال عام 2014، ظلت عملية تنمية قدرات الموظفين تمثل 
أولوية رئيسية بالنسبة للبنك. فقد ركز  البنك على توظيف 
والمحافظة على قوته العاملة التي تساهم في دفع أداء 

يب وتطوير  الموظفين شملت  البنك. كما تم إعداد برامج تدر
جميع المستويات بالبنك.

كما بذل البنك جهودًا متواصلة من أجل دعم مبادرات 
التوطين والنمو الوظيفي لمواطني دولة اإلمارات. فقد شهد 

يادة في نسبة التوطين بالبنك بلغت   عام 2014 تسجيل ز
 40٪ . كما استمر  برنامج التنمية الوطنية في البنك 

يز  النمو المهني  ي الدولي في توفير الفرص لتعز التجار
لمواطني الدولة .

يز مسار العمل  ي الدولي على تعز هذا وقد ركز  البنك التجار
البنكي الجيد نحو النمو المستقبلي. باإلضافة إلى جانب 

وجود نهج عملي إلدارة المخاطر، سعى البنك إلى تطبيق 

صارم لنظام حوكمة الشراكت وفقا للمبادئ التي أقرتها 
الجهات الرقابية وذلك لضمان النجاح على المدى الطويل 

يادة حقوق المساهمين على  والذي نأمل أن ينعكس في ز
ز من سمعة البنك باعتباره  المدى المتوسط والطويل ويعّز

بية المتحدة . ع البنوك  نموًا في اإلمارات العر أحد أسر

يق عمل  ونود أن نؤكد هنا أن مجلس إدارة البنك عمل كفر
موحد وفعال وبشفافية عالية بعيدا عن المصالح الخاصة، 

وبشلك عام فإننا راضون تمامًا عن األداء المالي واإلنجازات 
ى التي حققها البنك في هذا العام الذي شهد تغييرًا  األخر

ي الدولي. يًا الستراتيجية البنك التجار جوهر

نيابة عن مجلس اإلدارة، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم 
بالشكر  والتقدير إلى السادة المساهمين على دعمهم 

المتواصل، كما نتقدم بالشكر إلى إدارة وموظفي البنك 
ألدائهم المتميز خالل عام 2014 ولعمالء البنك على دعمهم 

المستمر لنا. وسوف نستمر في االستثمار  في أنشطتنا وأعمالنا 
والسعي الدائم لترسيخ ماكنتنا على أساس متين وقوي 

يع وتيرة النمو عبر جميع خطوط أعمالنا، كما  من أجل تسر
نجدد التزامنا بالسعي الجاد لتلبية وتجاوز توقعات جميع 

المساهمين لدينا.

وفي الختام، ونيابة عن مساهمي ومجلس إدارة البنك، 
ُيسعدني أن أعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا إلى حضرة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
بية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد  اإلمارات العر

راء  بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوز
حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 

عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ 
محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة 
لقيادتهم الرشيدة وتوجيهاتهم السديدة التي ساهمت في 

يز االقتصاد الوطني واالستمرار في مسيرة التقدم والنمو  تعز
في دولة اإلمارات.  

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته،،، وبنسون مارك ر
الرئيس التنفيذي

وبنسون مارك ر محمد سلطان القاضي 
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 
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حوكمة الشراكت 

يًا وأساسيًا في  تلعب حوكمة الشراكت المتميزة دورا محور
ي الدولي.  ية لدى البنك التجار الثقافة والممارسات التجار

لذلك يلتزم البنك بتبني أعلى المعايير في إطار التنفيذ الجاد 
لمبادئ حوكمة الشراكت باعتبارها المساهم الرئيسي في 

ضمان وتحقيق النجاح على المدى الطويل، إضافة إلى قدرتها 
على خلق وتفعيل الثقة والتواصل بين البنك والمساهمين. 

ي الدولي إلى الوصول إلى مستويات عالية  يطمح البنك التجار
يز  من الحوكمة. وخالل السنوات األخيرة، سعى البنك لتعز

وتحسين معايير حوكمة الشراكت وإطارها العام بما يتماشى 
مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي لدولة 

بية المتحدة. اإلمارات العر

ي الدولي  يضمن إطار الحوكمة الذي اعتمده البنك التجار
الرقابة الاكفية للمجلس على المخاطر المرتبطة بأعمالنا. فهو 

يركز على الفصل بين واجبات مجلس اإلدارة ومسؤوليات 
اإلدارة التنفيذية، وفعالية لجان المجلس واإلدارة، ودور 

المدققين الداخليين والخارجيين، والشفافية واإلفصاح الدقيق 
عن المعلومات في الوقت المناسب، والتعاون بين السلطات 
اإلشرافية التنظيمية لضمان االمتثال الاكمل للوائح المعمول 

بها وضمان تطبيق أفضل الممارسات.

دور مجلس اإلدارة

يحق لمجلس اإلدارة، القيام بتنفيذ األنشطة والمهام 
المطلوبة لتحقيق أهداف البنك. وتشمل مسؤوليات مجلس 

اإلدارة وضع االستراتيجيات للبنك والتأكد من أن البنك يدير 
المخاطر بشلك فعال من خالل اعتماد ومراقبة هذه المخاطر. 

تتمحور مسؤولية مجلس اإلدارة بشلك عام حول إدارة 
أنشطة وشؤون البنك. كما أن اعتماد إطار حوكمة الشراكت 

ج ضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة للمساعدة في  للبنك يندر
ضمان تنفيذ اإلفصاحات والضوابط الداخلية الصارمة ووضع 
ية لعمليات  ور السياسات واإلجراءات المناسبة التي تعتبر ضر

البنك المؤثرة واالمتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية 
المعمول بها في لك األوقات.

هيلك واجتماعات مجلس اإلدارة 

ي الدولي من تسعة أعضاء.  يتألف مجلس إدارة البنك التجار
يمثل عضوين منهم )بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة( 

بعة أعضاء منهم )بما في ذلك نائب  حكومة رأس الخيمة، وأر
رئيس مجلس اإلدارة( يمثلون بنك قطر الوطني، باعتباره 

المساهم الرئيسي، وثالثة أعضاء يمثلون مجموعات الشراكت 
الرئيسية الخاصة أو األفراد الرئيسين. وجميع أعضاء المجلس 

هم مدراء غير تنفيذيين.

تكوين المجلس واللجان

لجان المجلس    

لجنة التدقيق لجنة التسهيالت  اللجنة التنفيذية   مجلس اإلدارة    

السيد محمد سلطان القاضي    رئيس مجلس اإلدارة  

عضو الرئيس   ي  السيد علي أحمد الكوار نائب رئيس مجلس اإلدارة 

الرئيس عضو   السيد محمد عمر  بن حيدر  عضو 

عضو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي       

الرئيس يز خشبي     السيد عادل عبد العز  

عضو يدة علي أبو الفتح    السيدة فر  

عضو عضو   السيد عبيد محمد أحمد السالمي   

عضو عضو   السيد أحمد ماجد لوتاه   

عضو عضو   السيد علي راشد المهندي   

*   * وبنسون  مارك ر الرئيس التنفيذي 

* حضور االجتماعات دون صالحيات التصويت

ي الدولي مع المتطلبات واللوائح  يتوافق البنك التجار
التنظيمية التي وضعته المصرف المركزي وهيئة األوراق المالية 

بية المتحدة وسوق أبو ظبي  والسلع في دولة اإلمارات العر
لألوراق المالية ويعتمد أفضل الممارسات في هذا القطاع. 

ير  يقوم البنك بإعداد بياناته المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقار
المالية )‘IFRS’( ومعايير مراجعي الحسابات الخارجيين لعام 

2014، السادة/ ديلويت آند توتش

يتم تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين بموافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي / اجتماع 
المساهمين. تعتبر الشفافية واإلفصاح هما السمات المميزة 

ير المقدمة للمساهمين. يتم  للبيانات المحاسبية للبنك والتقار
 .)ADX‘( إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي لألوراق المالية

ير حوكمة الشراكت تقر
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ير السنوي 2014 التقر

هيلك المساهمين:

النسبة المساهمين 

٪40.00  بنك قطر الوطني 

٪8.94  محمد عمر علي بن حيدر 

٪8.18  شركة رأس الخيمة لألسمنت األبيض   

٪42.88  مملوكة للقطاع العام 

٪100.00  اإلجمالي                                              

كما في 31 ديسمبر 2014.

اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل في السنة، 
أو لكما دعت الحاجة، بناء على دعوة من الرئيس أو نائب 

الرئيس، أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس. يتم 
يع جدول أعمال مفصل لألعضاء قبل وقت اكف من عقد  توز

االجتماعات.

لجان المجلس

أنشأ المجلس اللجان الثالثة التالية وفقًا لمبادئ حوكمة 
الشراكت للتأكد من حصول إدارة البنك على التوجيهات 

ية والمنتظمة من قبل هذه اللجان: الدور
- اللجنة التنفيذية 

- لجنة التسهيالت  
- لجنة التدقيق

تم تحديد أدوار ومسؤوليات وسلطات لك لجنة من هذه 
اللجان حسب االختصاصات. ويجوز للمجلس تأسيس لجان 

ورة أو حسب ما تراه مناسبًا سواء على  إضافية حسب الضر
أساس دائم أو للتصدي ومعالجة قضايا محددة.

اللجنة التنفيذية

تشمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية األساسية تطوير ومراقبة 
ومراجعة استراتيجية البنك على المدى الطويل، ومراجعة 

وإصدار التوصيات حول الميزانية السنوية وخطط أعمال 
ى مراجعة األداء المالي  البنك. تشمل المسؤوليات األخر

والتشغيلي للبنك وتخطيط األعمال، والمسؤولية االجتماعية 
للشراكت، والتسويق واالتصاالت، والمسائل المتعلقة باألجور 

ية.  والموارد البشر
بعة  يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس اإلدارة ويتألف من أر

أعضاء باإلضافة إلى الرئيس. الرئيس التنفيذي هو عضو يحق 
له حضور اإلجتماعات دون صالحيات التصويت في هذه 

بع مرات في السنة. اللجنة. وتجتمع اللجنة ما ال يقل عن أر

لجنة التسهيالت 

وض  تتولى لجنة التسهيالت مهمة القيام بتقييم موافقات القر
والسلفيات التي يمنحها البنك.  ومن بين واجباته توجيه 

يق  إقراضات البنك األساسية وعمليات االستثمار عن طر
ية،  استالم ومراجعة ائتمانات العمالء وأنشطتهم االستثمار

بما فيها مرتكزات المحافظ االئتمانية. 
يتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاء مجلس اإلدارة 
بعة أعضاء باإلضافة إلى الرئيس .  وتتألف اللجنة من أر

والرئيس التنفيذي هو عضو يحق له حضور اإلجتماعات دون 
صالحيات التصويت في هذه اللجنة. تجتمع اللجنة مرة لك 

ين، أو أكثر من ذلك إذا لزم األمر. شهر

)AC( لجنة التدقيق

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق األساسية مراقبة سالمة 
البيانات المالية للبنك، وسالمة الضوابط الداخلية، واالمتثال 

للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وضمان استقاللية ومؤهالت 
مدقق الحسابات الخارجي، ومراقبة األداء والمخرجات 
ير المقدمة ضمن إطار وظيفة التدقيق الداخلي. والتقار

تتألف لجنة التدقيق من رئيس اللجنة وعضو من مجلس 
اإلدارة وعضو آخر مستقل يتمتع بخبرة في مجاالت المحاسبة 

والتدقيق والمالية. رئيس التدقيق الداخلي هو عضو يحق 
له حضور اإلجتماعات دون صالحيات التصويت في هذه 

اللجنة. ولضمان الحوكمة الجيدة، فإن أعضاء لجنة التدقيق 
ى.  غير مؤهلين ألن يصبحوا أعضاء في لجان المجلس األخر

بع مرات في السنة، ومباشرة  تجتمع اللجنة ما ال يقل عن أر
بع السنوية. قبل نشر النتائج السنوية ونصف السنوية ور

ي الهيلك اإلدار

يتولى الرئيس التنفيذي مهام إدارة البنك. حيث يقوم بإدارة 
أعمال وأنشطة البنك والشراكت التابعة له. وعلى مستوى 

اإلدارة، هناك ثمان لجان تقدم الدعم الغّعال إلدارة البنك. 
وتم تحديد أدوار ومسؤوليات وسلطات لك لجنة من هذه 

اللجان حسب االختصاصات.

ير حوكمة الشراكت تقر



١9 ١٨

ي الدولي ع البنك التجار و فر

ع و شبكة الفر

دبي- المقر الرئيسي 
ع الرقة، ديرة شار

 ص.ب:4449  دبي
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 2236739)04( 
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع الشيخ زايد ع شار دبي- فر
القوز

ص. ب: 38344 دبي
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 2689744 )04( 
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع االتحاد ع شار دبي- فر
ص. ب: 38344 دبي

 هاتف: 44440 6005  
فاكس: 2689744 )04(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع بر دبي دبي- فر
ع منخول، بر دبي  شار

ص. ب: 43174 دبي
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 4666 355 )04(
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

 
دبي- دبي فيستيفال سنتر

 SC239 الطابق األول - 
فيستيفال سيتي مول

قرب ماركس آند سبنسر
ص. ب: 182084 دبي
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 6057899 )04(
السبت إلى الخميس 10:00 ص - 10:00 م

دبي- دبي مول- مركز خدمات
 TDM - LG - 173 :دبي مول - الوحدة رقم

مقابل دو
ص. ب: 182074 دبي
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 3882181 )04(
السبت إلى الخميس 10:00 ص - 10:00 م

دبي- إعمار  بوليفارد
إعمار بوليفارد بالزا تاور

 BPL12 - 13 - GF - 02 :الوحدة رقم
قرب مطعم ماما إيطاليا

ص. ب: 182074 دبي
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 3789399 )04(
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع طيران اإلمارات  دبي -  فر
المكتب الرئيسي لطيران اإلمارات

يق المطار طر
ص. ب: 36588 دبي

 هاتف: 44440 6005 
فاكس: 2839638)04( 

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع واحة دبي للسيليكون  دبي -  فر
مركز السدر للتسوق

ص. ب:4449 واحة دبي للسيليكون
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 3074999)04( 
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع منطقة جبل علي الحرة  دبي -  فر
الوحدة رقم 3، بناء رقم 1
وسط المدينة جبل علي

 هاتف: 44440 6005 
فاكس:8105799)04( 

االحد إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع الملك فيصل ع شار الشارقة – فر
ص. ب: 71666 الشارقة

 هاتف: 44440 6005 
فاكس: 2595 575 )06(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م 

ولة ع الر الشارقة- فر
ع البنوك  ولة، شار ساحة الر

ص. ب: 2418 الشارقة
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 5566 568 )06(
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع الكورنيش أبوظبي- فر
ص. ب: 43133 أبوظبي

 هاتف: 44440 6005 
فاكس: 6818440 )02(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م
 

ع إلكترا ع شار أبوظبي- فر
ص. ب: 52260 أبوظبي

 هاتف: 44440 0605 
فاكس: 5168 643 )02(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ينا مول ع مار أبوظبي- فر
ص. ب: 62667 أبوظبي

 هاتف: 44440 0605  
فاكس: 0146 658 )02(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ور ع المر أبو ظبي - فر
ع 4،  متجر رقم 1، الشقق الفندقية، شار

بع 43133 ص.ب: مر
 الهاتف: 6005 44440، 

فاكس: 4957399 02
السبت إلى الخميس، 8:00 ص 03:00م

ع الوحدة مول، أبو ظبي فر
بع 43133 الطابق األول، ص. مر

ع هزاع بن زايد شار
الهاتف: 6005 44440، 

فاكس: 6514599 02
السبت إلى الخميس 10:00ص 22:00 م

ع أبو ظبي - ديرفيلدز تاون سكوير فر
الطابق األرضي،

ساحة البلدة ديرفيلد،
بع 43133، الشهامة ص. ب: مر

الهاتف: 6005 44440، 
فاكس: 5039699 02

السبت إلى الخميس 10:00ص 21:00م

ع العين العين – فر
ع الصناعية شار

ص. ب: 18026العين
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 6245 766 )03(
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع الفجيرة  الفجيرة – فر
ع حمد بن عبد الله شار
ص. ب: 7133 الفجيرة

 هاتف: 44440 6005 
فاكس: 4922 224 )09(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع أم القيوين أم القيوين – فر
ع الملك فيصل شار

ص. ب: 4240 أم القيوين
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 6053 766 )06( 
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع عجمان  عجمان- فر
ع الشيخ خليفة بن زايد شار

ص. ب: 8040 عجمان
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 2060 741 )06(
السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع الحمراء مول رأس الخيمة- فر
ع الشيخ خليفة بن زايد شار

ص. ب: 34922 رأس الخيمة
 هاتف: 44440 6005 

فاكس: 4255 243 )07( 
السبت إلى الخميس 10:00 ص - 5:00 م

رأس الخيمة- أبراج جلفار
محالت رقم 1،2،3،4- الطابق األرضي

مركز تسوق أبراج جلفار،
ص ب: 793 رأس الخيمة

 هاتف: 44440 6005 
فاكس: 2050899 )07(

السبت إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م

ع و شبكة الفر
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ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

 •  ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 33٪ لتصل إلى ١9٫6٨0000000 درهم مقارنة بمبلغ ١4٫9١0000000 درهم في نهاية 
ديسمبر  ٢0١4.

• ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 3٨ ٪ لتصل إلى ١4٫54 مليار درهم مقارنة بمبلغ ١0٫50000000 درهم في نهاية ديسمبر  ٢0١4.

وض والسلفيات بنسبة ٢3 ٪ لتصل إلى ١3٫١0000000 درهم مقارنة بمبلغ ١0٫6٢0000000 في نهاية ديسمبر  ٢0١4. • ارتفعت القر

• ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7 ٪ لتصل إلى ٢٫34 مليار درهم مقارنة بمبلغ ٢٫١9 مليار درهم في نهاية ديسمبر  ٢0١4.

ل II، وهي بهذا  تتجاوز بكثير الحد المطلوب من قبل المصرف المركزي لدولة  •  بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٢٫65 ٪ حسب باز
اإلمارات الذي يبلغ ١٢٪ 

•  استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة عند 0.٨6:١  وهي بهذا بقيت أقل من الحد المنصوص عليه من قبل المصرفي المركزي 
ر عند ١:١ المقر

ي الدولي مؤشرات األداء المالي للبنك التجار

باح (مليون درهم إماراتي) إجمالي الموجودات (مليون درهم إماراتي) صافي األر

وض والسلف (مليون درهم إماراتي) ودائع العمالء (مليون درهم إماراتي)صافي القر
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ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

ير مدقق الحسابات المستقل تقر
السادة المساهمين المحترمين

البنك التجاري الدولي ش. م. ع. 
رأس الخيـمة

بية المتحدة اإلمارات العر

ير حول البيانات المالية الموحدة تقر

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لـ البنك 
ي الدولي ش.م.ع. )»البنك«( – والشراكت التابعة له  التجار

)ويشار إليهم مجتمعين بـ »المجموعة«(، والتي تشتمل 
على بيان المركز المالي الموحد كما في 3١ ديسمبر ٢0١4، 
وكذلك بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد 

وبيان التغيـرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات 
يخ، باإلضافة  النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التار

إلى ملخص حول السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات 
ى. ية أخر تفسيـر

مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة 
ير المالية،  وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقار
وعن تلك الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة لتتمكن من 

ية، سواًء  إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهر
اكنت ناشئة عن إحتيال أو خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسـؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية 
الموحدة استنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير 

الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات 
قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق 
للحصول على تأكيد معقول فيما إذا اكنت البيانات المالية 

ية. الموحدة خالية من األخطاء الجوهر

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق 
ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة 
. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، 

ية في البيانات  بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهر

المالية الموحدة ، سواء اكنت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. 
، يأخذ مدقق الحسابات في  وعند القيام بتقييم تلك المخاطر
االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة باإلعداد 

والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة ، وذلك لغرض 
وف، وليس  تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظر

لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. 
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية 

المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل 
اإلدارة، وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية 

الموحدة .

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها اكفية 
ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق

الرأي

في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، 
ي  ية، الوضع المالي للبنك التجار من جميع النواحي الجوهر

الدولي ش.م.ع.، والشراكت التابعة له، كما في 3١ ديسمبر 
٢0١4، إضافة إلى آداء المجموعة المالي وتدفقاتها النقدية 
ير  يخ وفقًا للمعايير الدولية للتقار للسنة المنتهية بذلك التار

المالية.

ى ير حول المتطلبات النظامية و القانونية األخر تقر

وبرأينا أيضـًا أن البنك يمسك حسابات منتظمة. وقد حصلنا 
ية ألغراض  ور على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضر

التدقيق. وفي حدود المعلومات التي توفرت لنا لم تقع 
ية االتحادي لدولة  مخالفات ألحاكم قانون الشراكت التجار
بية المتحدة رقم )٨( لعام ١9٨4 وتعديالته أو  اإلمارات العر
ي على  النظام األساسي للبنك والتي قد تؤثر بشلك جوهر

المركز المالي للبنك أو نتائج عملياته.

ق األوسط( ديلويت آند توش )الشر

أنيس صادق
سجل مدققي الحسابات رقم 5٢١

3 فبراير ٢0١5

2014٢0١3إيضاحات

ألف درهـمألف درهـم

الموجودات

بية المتحدة  6٨١,3٢3 5773,773نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر

 4١9,7٢4 61,461,385ودائع وأرصدة لدى البنوك

وض وسلف للعمالء   ١0,6٢0,٢43 713.097.276قر

 ١٨3,٨4١ 8179,444 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

باح أو الخسائر  ١34,5٢5 8163,825 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

 ٨7٨,3٨٢ 81,660,602 موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

ي ون العقار  ٢٨0,٢١٨ 9280,218المخز

ى  ١,306,777 101,738,520 فوائد مستـحقة القبض وموجودات أخر

ية  ١٢١,٢60 11114,116استثمارات عقار

 ١٨٨,366 12214,285الممتلاكت والمعدات

ع الموجودات  ١4,٨١4,659 19,683,444مجمو

حقوق الملكية والمطلوبات

 ١,575,٨5٨ 131,654,651رأس المال

 ١9١,٨05  14205.157احتياطي قانوني

 ١١7,093  14130.445احتياطي عام

 ١06,400  14118,127احتياطي إعادة تقييم الممتلاكت

)9٢,94٨()97,396(14احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

باح المستبقاة  ٢9١,5٨١  328,116األر

 2,339,100٢,١٨9,7٨9حقوق خاصة بمالكي البنك

 4٨3 15466 حقوق األطراف غير المسيطرة

ع حقوق الملكية  ٢,١90,٢7٢ 2,339,566مجمو

 ١,077,١7١  161,245,757ودائع وأرصدة مطلوبة للبنوك

 ١0,499,3١7  1714,538,717ودائع العمالء

ى  ١,047,٨99 181,559,404فوائد مستـحقة الدفع ومطلوبات أخر

ع المطلوبات  ١٢,6٢4,3٨7 17,343,878مجمو

ع حقوق الملكية والمطلوبات  ١4,٨١4,659 19,683.444مجمو

محمد سلطان القاضي وبينسون  مارك تيموثي ر
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتـجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
بيان المركز المالي الموحد 

كما في 3١ ديسمبر ٢0١4



٢7 ٢6

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
بيان الدخل الشامل الموحد 

كما في 3١ ديسمبر ٢0١4

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
بيان الدخل الموحد 

كما في 3١ ديسمبر ٢0١4

2014٢0١3إيضاحات

ألف درهـمألف درهـم

 66١,500 ٢0709,011إيرادات الفوائد

يف الفوائد )١97,٢5١()172,075(٢١مصار

 464,٢49 536,936صافي إيرادات الفوائد

 ٢١4,64٨  ٢٢230,074إيرادات الرسوم والعموالت

يف الرسوم والعمالت )7,903()9,830(٢٢مصار

 ٢06,745 220,244صافي إيرادات الرسوم والعموالت

ى  30,7٨4 ٢374,510إيرادات تشغيـلية أخر

 70١,77٨ 831,690صافي الفوائد واإليرادات التشغيـلية

ية يف عمومية وإدار )36٨,٨١4()366,347(٢4مصار

)١56,3٢6()331.820(٢5خسائر انخفاض القيمة والمخصصات

بـح للسنة  ١76,63٨ 133.523الر

موزع كما يلي:

 ١76,5٨4 133.474مالكي البنك 

 54 49حقوق األطراف غير المسيطرة 

بـح للسنة  ١76,63٨ 133.523الر

بح األساسي والمخفف للسهم )درهـم(  0٫١04 ٢60.079الر

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتـجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

2014٢0١3

ألف درهـمألف درهـم

بح للسنة   ١76,63٨ 133.523الر

الدخل الشامل األخر

باح أو الخسائر :البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األر

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشـامل اآلخر

)4,514(١4,١77 

 - 22,685إعادة تقييم العقارات

 ١4,١77 18,171الدخل الشامل األخر للسنة

ع الدخل الشامل للسنة   ١90٫٨١5 151.694مجمو

إجمالي الدخل الشامل موزع كما يلي: 

 ١90٫7٨3 151.711مالكي البنك 

 3٢)17(حقوق األطراف غير المسيطرة 

151.694 ١90٫٨١5 

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتـجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.



٢9 ٢٨

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد 

كما في 3١ ديسمبر  ٢0١4

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد )يتبع( 

كما في 3١ ديسمبر  ٢0١4

رأس المال
احتياطي 

قانوني

احتياطي 

عام

احتياطي 

إعادة 

تقييم 

العقارات

احتياطي 

إعادة تقييم 

االستثمارات 

باح  األر

المستبقاة

حقوق 

خاصة 

بمالكي 

البنك

حقوق 

األطراف 

غير 

المسيطرة

ع  المجمـــو

ألف درهــم
ألف 

درهـــم

ألف 

درهـــم

ألف 

درهـــم

ألف 

درهـــم

ألف 

درهــــم

ألف 

درهــــم

ألف 

درهــــم

ألف 

درهــــم

الرصيد في 3١ 

ديسمبر ٢0١٢
١,407,0١6١74,١4١99,4٢9١١6,٨74 )١07,١56(3١3,70٢ ٢,004,006 45٢ ١,004,457 

بـح للسنة  ١76,63٨ 54 ١76,5٨4 ١76,5٨4 -      -     -     -     -     الر

الدخل الشـامل 

اآلخر للسنة
    -    -    -    -١4,١99      -١4,١99 )٢٢(9,١77 

ع الدخل  مجمو

الشامل للسنة
    -    -    -    -١4,١99 ١76,5٨4 ١90٫7٨3 3١٨ ٢5,٨١5 

استهالك احتياطي 

إعادة تقييم 

الممتلاكت

     -     -     -)١0,474(     - ١0,474      -      -      - 

إعادة تصنيف من 

بيع موجودات 

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

الشامل اآلخر خالل 

السنة

     -     -     -     - 9 )9(     -      -      - 

أسهم منحة مصدرة 

خالل السنة )إيضاح 

)١3

١6٨,٨4١( -      -     -     -     ٢6٨,٨4٢(     -      -      - 

أتعاب مجلس 

اإلدارة )إيضاح ٢7 

)ج((

----- )5٫000()5٫000(- )5٫000(

تحويل إلى 

االحتيـاطي 

القانوني

     -١7,664     -     -      - )١7,664(     -      -      - 

تحويل إلى 

االحتيـاطي العام
     -     -١7,664     -      - )١7,664(     -      -      - 

الرصيـد في 3١ 

ديسـمبر ٢0١3
١,575,٨5٨١9١,٨05١١7,093١06,400 )9٢,94٢)٨9١,5٢,١٨ ٨١9,7٨9 4٨3 ٢,١90,٢7٢ 

رأس المال
احتياطي 

قانوني

احتياطي 

عام

احتياطي 

إعادة 

تقييم 

العقارات

احتياطي 

إعادة تقييم 

االستثمارات 

باح  األر

المستبقاة

حقوق 

خاصة 

بمالكي 

البنك

حقوق 

األطراف 

غير 

المسيطرة

ع  المجمـــو

ألف درهــم
ألف 

درهـــم

ألف 

درهـــم

ألف 

درهـــم

ألف 

درهـــم

ألف 

درهــــم

ألف 

درهــــم

ألف 

درهــــم

ألف 

درهــــم

بـح للسنة  ١33٫5٢3 49 ١33٫474 ١33٫474 -      -     -     -     -     الر

الدخل الشـامل 

اآلخر للسنة
     -     -     -٢٢,6٨5 )4,44٨(- ١٨,٢37 )66(١٨,١7١ 

ع الدخل  مجمو

الشامل للسنة
     -     -     -٢٢,6٨5 )4,44٨(١33٫474 ١5١٫7١١ )١7(١5١٫694 

استهالك احتياطي 

إعادة تقييم 

الممتلاكت

     -     -     -)١0,95١ -     )٨0,95٨      -      -      - 

أسهم منحة مصدرة 

خالل السنة )إيضاح 

)١3

7٨,793----)7٨,793(---

أتعاب مجلس 

اإلدارة )إيضاح ٢7 

)ج((

-----)٢,400()٢,400(-)٢,400(

تحويل إلى 

االحتيـاطي 

القانوني

-١3,35١(---٢3,35٢(---

تحويل إلى 

االحتيـاطي العام
--١3,35١(--٢3,35٢(---

الرصيـد في 31 

ديسـمبر 2014
1,654,651205,157130,445118,127)97,396(328,1162,339,1004662,339,566

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتـجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتـجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 



3١ 30

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١4

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١4

2014٢0١3
ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 
بح للسنة   ١76,63٨ 133.523الر
 تعديالت لـ: 

 ٢7,373 31,572االستهالك )إيضاح ٢4(
 ١9 -خسارة من بيع ممتلاكت ومعدات

 ١56,3٢6 331.820خسائر انخفاض القيمة والمخصصات )إيضاح ٢5(
)٢97()230(إطفاء خصم موجودات مالية بالتـلكفة المطفأة

باح أو الخسـائر )إيضاح ٢3( بح( / الخسارة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر  ٢٫١١7)29,300()الر
باح )إيضاح ٢3( يع األر )7٫0١٨()10,100(إيرادات توز

 ١4,697 10,472مخصص ماكفأة نهاية الخدمة للموظفيـن )إيضـاح ١٨(
467,757 369٫٨55 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
يادة في اإليداعات القانونية لدى البنك المركزي )١٢4,6٨9()44,240(الز

يخ استحقاق أصلي أكثر من 90 يومًا يادة( في ودائع وأرصـدة مطلوبة من البـنوك بتار )7,5٨3( 7,583النقص / )الز
وض والسلف للعمالء يادة في القر )٢,035,٢66()2,808,853(الز

ى  يادة في فوائد مستـحقة القبض وموجودات أخر )٢١3,60٢()431,860(الز
يادة في ودائع وأرصـدة للبنوك  49,5٢4 587,680الز

يادة في ودائع العمالء   ١,6١0,067 4,039,400الز
ى  يادة في فوائد مستـحقة الدفع ومطلوبات أخر  ١69,٢47 503,384الز

)١٨٢٫447( 2,320,851النقد الناتج من / )المستخدم في( العمليات التشغيلية
)٢,٨99()4,751(ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين المدفـوعة )إيضاح ١٨(

)١٨5٫346( 2,316,100صافي النقد من / )المستخدم في( العمليات التشغيـلية

ية التدفقات النقدية من العمليات االستثمار

)١٨,6٨١()27,616(شراء ممتلاكت ومعدات )إيضاح ١٢(

ية )إيضاح ١١(  -)46(شراء استثمارات عقار

)47١,73١()818,720(شراء موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

 40,000 36,730عائدات استرداد موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

 ٢60 -عائدات استرداد استثمار في صندوق مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

باح أو الخسـائر  696٫633 -عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

باح مقبوضة يعات أر  7,0١٨ 10,100تـوز

ية  ٢53٫499)799,552(صافي النقد )المستخدم في( / من العمليات االستثمار

يادة في النقد وما يعادله  6٨,١53 1,516,548صافي الز

)454,67٢()386,519(النقد وما يعادله في بداية السنة

)3٨6,5١9( 1,130,029النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 19(

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد

)٢06,٢4٨()158,539(فوائد مدفوعة 

 6١9,7٨4 740,763فوائد مقبوضة 

المعامالت غير النقدية

ي )إيضاح 9( ون العقار  ٨,54٨ -تحويل من دفعات مقدمة لالستحواذ على عقارات للمخز

ية )إيضاح ١١( ي إلى االستثمارات العقار ون العقار  5١,79٢ -تحويل من المخز

 696 117تحويل من ذمم وساطة مدينة إلى الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

بح من إعادة تقييم ممتلاكت ومعدات )إيضاح ١٢(  - 22,685الر

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

الوضع القانوني واألنشطة    -1

ي الدولي ش.م.ع )»البنك«( هو شركة  إن البنك التجار
مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة، تأسس بموجب 

يل ١99١  يخ ٢٨ إبر ي رقم 9١/5 الصادر بتار المرسوم األمير
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. يقع المكتب 

المسجل للبنك في إمارة رأس الخيمة، ص.ب:793. يمارس 
وعه الـبالغة  ية المصرفية من خالل فر البنك األنشطة التجار

٢3 فرعـًا ومركز خدمة واحد )٢0١3: ١7 فـرعًا( داخل دولة 
بية المتحدة.  اإلمارات العر

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية 
للبنك وشركتيه التابعتين، المكتب الدولي للوساطة المالية 

ذ.م.م )»الشركة التابعة- المكتب الدولي للوساطة المالية«( و 
ية«(،  ية )»الشركة التابعة- تاكمل العقار شركة تاكمل العقـار
ويشار إليهم مجتمعين بـ »المجموعة«. إن »الشركة التابعة- 

المكتب الدولي للوساطة المالية » هي شركة ذات مسؤولية 
محدودة تأسست في إمارة دبي وتقوم بدور الوسيط للعمالء 

ون في األسهم واألوراق المالية في سوق دبي  الذين يتاجر
المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية. يمتلك البنك ٪99٫١9 

)٢0١3: 99٫١9٪( من »الشركة التابعة- المكتب الدولي 
ية« هي  للوساطة المالية«. »الشركة التابعة – تاكمل العقار

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في إمارة دبي وتقوم 
ي. يمتلك البنك ١00٪ من »الشركة  بدور الوسيط العقار

ية« )٢0١3: ١00٪(.  التابعة- تاكمل العقار

ير  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقار  -2
المالية الجديدة والمعّدلة

ير المالية  المعايير الدولية إلعداد التقار   1-2
الجديدة والمعدلة التي تؤثر فقط على 

اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة
ير المالية الجديدة  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقار

والمعدلة التالية التي أصبح معمول بها للفترات السنوية التي 
تبدأ في ١ يناير ٢0١4أو بعدها. لم يكن لتطبيق هذه المعايير 

ير المالية الجديدة والمعدلة أي تأثير  الدولية إلعداد التقار
ي على المبالغ المدرجة للسنة الحالية أو السنوات  جوهر

السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبات 
المستقبلية.

·  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي	
 رقم 32 األدوات المالية: العرض، والتي تتعلق بتطبيق 

توجيهات حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية.

· ير المالية 	 تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقار
ير المالية رقم 12،  رقم 10، والمعيار الدولي إلعداد التقار

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 27 - إرشـادات حول 
منشآت االستثمار.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 3١ أكتـوبر ٢0١٢، 
، والذي يعدل المعيـار  معيارًا نهائيـًا بشـأن منشآت االستثمار

ير المالية رقم ١0، والمعيـار الدولي  الدولي إلعداد التقار
ير المالية رقم ١٢، والمعيـار المحاسبي الدولي  إلعداد التقار

رقم ٢7، ويقدم كذلك مفهومًا لمنشأة االستثمار في المعايير 
ير المالية.  الدولية إلعداد التقار
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ير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغير المفعلة بعد أو غير المطبقة  2-2  المعايير الدولية للتقار
بشلك مسبق

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

ير المالية ير المالية رقم 9 في نسخته األخيرة )المعيار الدولي إلعداد التقار  تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقار
 رقم 9 األدوات المالية )2014(( في يوليو 2014 ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس وانخفاض

 القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء االعتـراف.

1 يناير 2018

ير المالية 51 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء المعيار الدولي إلعداد التقار
ير المالية 51 نظامًا قائمًا وحيدًا يرتكز على خمس خطوات يتعين تطبيقه  يقدم المعيار الدولي إلعداد التقار

على جميع العقود المبرمة مع العمالء.

1 يناير 2017

ير المالية 2012 – 2014 والتي تتضمن تعديالت على  التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقار
ير المالية أرقام 5 و 7 والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 19 و 34. المعايير الدولية إلعداد التقار

1 يناير 2016

ق االستهالك  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 لتوضيح طر
واإلطفاء المقبولة.

1 يناير 2016

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

1 يناير 2016

الموجودات محاسبة  تتطلب  التي  التعديالت  وهي   ،41 و   16 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على   تعديالت 
راعي محصود من موجودات حيوية كممتلاكت، آالت ومعدات وفقًا يف محصول ز  الحيوية التي تستوفي تعر

للمعيار المحاسبي الدولي رقم 16.

1 يناير 2016

ير المالية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28، حيث توضح  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقار
باح أو الخسائر على بيع الموجودات أو المساهمة بها بين المستثمر وأي شركة زميلة  أنه يستند االعتـراف باألر

ي. ع مشترك على ما إذا اكنت تلك الموجودات المباعة أو المساهم بها تشلك عمل تجار و أو مشر

1 يناير 2016

 تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 27، بحيث تسمح ألي منشأة محاسبة االستثمارات في الشراكت
يع المشتركة والشراكت الزميلة بالتلكفة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 أو المعيار الدولي  التابعة والمشار

يقة الملكية في البيانات المالية المنفصلة لمنشأة ما. ير المالية رقم 9، أو باستخدام طر إلعداد التقار

1 يناير 2016

ير المالية أرقام 10 و 12 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28، وهي  تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقار
التعديالت التي توضح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق استثناءات التوحيد على منشآت االستثمار.

1 يناير 2016

ير  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 تعالج بعض المعوقات الملموسة التي يواجهها معدو التقار
يرهم المالية  .المالية خالل ممارسة أحاكمهم أثناء عرض تقار

1 يناير 2016

المالية 2010 – 2012، والتي تتضمن تعديالت ير  التقار الدولية إلعداد  المعايير  السنوية على دورة   التحسينات 
ير المالية أرقام 2 و3 و 8 و 13 والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 16 و 38 و 24. على المعايير الدولية إلعداد التقار

1 يوليو 2014

المالية 2011 – 2013، والتي تتضمن تعديالت ير  التقار الدولية إلعداد  المعايير  السنوية على دورة   التحسينات 
ير المالية أرقام 1 و3 و 13 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 40 .على المعايير الدولية إلعداد التقار

1 يوليو 2014

المتطلبات التعديالت  توضح  حيث   – الموظفين  منافع   19 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على   تعديالت 
إلى بالخدمة  تتعلق  ى  أخر أطراف  من  أو  الموظفين  من  المساهمات  بها  ُتعزى  التـي  يقة  بالطر  المتعلقة 

فتـرات الخدمة.

1 يوليو 2014

يخ إصـدار هذه البيانات المالية المـوحدة، ال تزال المجموعة بصدد تقييم أثر هذه المعايير الجديدة  كما في تار

والمعدلة على البيانات المالية الموحـدة.

3-      أهم السياسات المحاسبية

3-1 بيان التطبيق وااللتزام

تم إعـداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا 
ير المالية ومتطلبات المصرف  للمعايير الدولية للتقار
ية. بية المتحدة السـار المركزي لدولة اإلمارات العر

3-2 أسس اإلعداد 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمبدأ 
يخية فيما عدا إعادة تقييم بعض العقارات  التلكفة التار

واألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. تعتمد 
ع  يخية عمومًا على القيمة العادلة للمقابل المدفو التلكفة التار

لقاء الموجودات.

ُتعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من 
الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن 

يخ  معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق كما في تار
القياس، بغض النظر عما إذا اكن السعر يمكن تحقيقه 

يقة مباشرة أو أاكن مقدرًا بفضل أسلوب تقييم أخر.  بطر
وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، 

يأخذ البنك بعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير األصل أو 
المطلوب إذا أخذ المشاركين في السوق تلك العوامل بعين 

يخ القياس. تم تحديد القيمة العادلة ألغراض  االعتبار في تار
القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة 

على ذلك األساس، باستثناء القياسات التي تتشابه مع القيمة 
العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل القيمة المستخدمة في 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 36.

إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض 
ير المالية، إلى المستوى ا أو ٢ أو 3 بناًء على مدى  إعداد التقار

وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية 
المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالاكمل، وهي 

محددة كما يـلي:

•  مدخالت المستوى 1 وهي المدخالت المستنبطة من 
األسعار المدرجة )غير المعّدلة( لموجودات أو مطلوبات 

مطابقة في أسواق نشطة والتي يمكن للمنشأة الحصول 
يخ القياس؛ عليها في تار

•  مدخالت المستوى 2 وهي المدخالت المستنبطة من 
البيانات عدا عن األسعار المحددة المستخدمة في المستوى 

يقة  1 والمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطر
مباشرة أو غير مباشرة؛

•  مدخالت المستوى 3 وهي مدخالت للموجودات أو 
المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

3-3 أسس توحيد البيانات المالية

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك 
والشراكت التي يمتلك فيها البنك حق السيطرة )شراكته 

التابعة(، وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:

•  حق السيطرة على المنشأة المستثمرة، التعرض للعوائد 
المتغيرة، أو الحقوق في العوائد المتغيرة، من ارتباطها 

بالمنشأة المستثمرة.

•  امتالك القدرة على ممارسة السيطرة على المنشأة 
المستثمَرة للتأثير على قيمة عوائدها.

•  يقوم البنك بإعادة التقييم لتحديد ما إذا اكن البنك ال يزال 
يسيطر على المنشأة المستثمَرة أم ال إذا ما اكنت الحقائق 

وف تشير إلى أن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من  والظر
عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.

ير  تم إعداد البيانات المالية للشراكت التـابعة لنفس فترة التقر
للبـنك، باستخدام سياسات محاسبية مـوحدة.

عند توحيد البيانات المالية، يتم استبعاد اكفة المعامالت 
يف المتبادلة بين  الداخلية واألرصدة واإليرادات والمصار

أعضاء المجموعة.

باح أو الخسارة للدخل الشامل األخر العائدة  إن مكونات األر
إلى مالكي البـنك ولألطراف غير المسيـطرة ُتحمل خسارة 

األطراف غير المسيطرة الزائدة عن حصتها في حقوق ملكية 
الشركة التابعة، على حساب المجموعة إلى الحد الذي ال 

تكون لدى األطراف غير المسيطرة فيه مطلوبات ملزمة 
وتكون تلك األطراف قادرة على تعويض هذه الخسارة 

باستثمار إضافي. 



35 34

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

3-      أهم السياسات المحاسبية )يتبـع( 

3-4 الممتلاكت والمعدات
تظهر األرض والمباني المخصصة االستخدام في بيان المركز 

المالي الموحد بالقيمة المعاد تقييمها وهي القيمة العادلة 
ح االستهالك المتراكم  يخ إعادة التقييم بعد طر في تار

واالنخفاض في القيمة المتراكمة في الفترات الالحقة. يتم 
إعادة التقييم بقدر اكف من االنتظام حتى ال يكون هناك 

ية عن غيرها من القيم التي  ي للقيم الدفتر اختالف جوهر
ير. ُتحدد باستخدام القيم العادلة كما في نهاية فترة التقر

يادة الناجمة عن إعادة تقييم األراضي والمبـاني  تسجل الز
، إال إلى الحد الذي يعكس  في الدخل الشامل اآلخر

انخفاض ناتج عن إعادة التقييم لنفس األصل المعترف 
به في السابق في بيان الدخل الموحد. وفي هذه الحالة 

يادة في بيان الدخل الموحد إلى مدى االنخفاض  ج الز تدر
المحّمل سابقًا. يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة 

ية الناجمة عن إعادة تقييم هذه األرض والمباني في  الدفتر
بيان الدخل الموحد إلى الحد الذي يتجاوز رصيد حساب 

 احتياطي إعادة التقييم، إن وجد، والمحتفظ به في 
احتياطي إعادة تقييم الممتلاكت والمتعلق بإعادة تقييم 

الموجودات سابقًا.

يتم تحميل استهالك إعادة تقييم المباني إلى بيان الدخل 
باح مستبقاة  الموحد. يحول فائض إعادة التقييم إلى أر

باعتبارها من الموجودات التي تستخدمها المجموعة. يمثل 
باح المستبقاة  المبلغ الفائض الذي يجب تحويله إلى األر

ية المعاد  ق بين االستهالك على أساس القيمة الدفتر الفر
تقييمها واالستهالك على أساس التلكفة األصلية لألصل. 

عندما يتم الحقًا بيع أو استبعاد الممتلاكت المعـاد تقييمها، 
يحول فائض إعادة التقييم المتبقي في احتياطي إعادة 

باح المستبقاة. تقييم الممتلاكت مباشرة إلى األر

ال يتم استهالك األراضي المملوكة تملاًك حرًا، يتم احتساب 
استهالك المباني على مدى فترة تتراوح ما بين 0١ و0٢ سنة. 

 يتم احتساب االستهالك إلى الحد الذي يتم به حذف تلكفة 

الموجودات فيما عدا األرض والعقارات قيد اإلنشاء، وذلك 
يقة القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي  باستخدام طر

للموجودات. 

يبين الجدول التالي األعمار المفترضة للموجودات لغرض 
احتساب االستهالك: 

4 سنوات تحسينات على ممتلاكت مستأجرة 
4 سنوات أثاث الماكتب والتركيبات  
4 سنوات المعدات وأجهزة الحاسوب  
4 سنوات السيارات    

ُيلغى االعتراف بأي من بنود الممتلاكت والمعدات عند 
يد  االستبعاد أو عندما ال يكون من المتـوقع تدفق مز

من المنافع االقتصادية من االستخدام المستمر لألصل. 
باح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو بيع أي  تحدد األر

ق بين المتحصل من البيع  من الممتلاكت والمعدات بالفر
ية لألصل ويتم تسجيلها في بيان الدخل  والقيمة الدفتر

الموحد. 

ية 3-5 االستثمارات العقار
ية هي العقارات المحتفظ بها بغرض  االستثمارات العقار

باح الرأسمالية، بما  تحقيق إيرادات من إيجارها و/أو األر
في ذلك العقارات قيد اإلنشاء لذلك الغرض. يتم تسجيل 

يف  ية مبدئيًا بالتلكفة مشتملة على مصار اإلستثمارات العقار
المعاملة المتعلقة بها. عقب اإلعتراف المبدئي، ُتسجل 

ح أية خسائر متراكمة  ية بالتلكفة بعد طر االستثمارات العقار
لالستهالك أو أي انخفاض في القيمة. يتم احتساب 

ية على أقساط  االستهالك بشطب تلكفة االستثمارات العقار
متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع بمقدار 0٢ عامًا.

يخ  ية إكستحواذات في التار يتم احتساب االستثمارات العقار
الذي يتم فيه نقل الملكية إلى المجموعة بموجب عقد شراء 

العقارات ذات الصلة، بعد ذلك يتم تضمين الدفعات المقدمة 
ية ضمن “الفوائد  لالستحواذ على االستثمارات العقار

ى”. المستحقة القبض والموجودات األخر

أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(   -3

ية )يتبـع( االستثمارات العقار  5-3

ية عند إستبعادها أو  يلغى االعتراف باالستثمارات العقار
عند سحبها سحبًا دائمًا من الخدمة وال يكون من المتوقع 

الحصول على أية منافع اقتصادية من جراء استبعادها. يتم 
ق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة  االعتراف بالفر

ية لألصل في بيان الدخل الموحد للفترة التي تم فيها  الدفتر
إلغاء االعتراف.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة  6-3
ي المجموعة مراجعة على  في نهاية لك فترة محاسبية، تجر

ية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا اكن  القيم الدفتر
هناك أي مؤشر يدل على انخفاض في قيمة الموجودات، 

وفي حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة 
المستردة للموجودات لتحديد مدى الخسارة )إن وجدت(. 

وفي حال استحالة تقدير القيمة المستردة لألصل فرديًا، 
تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد 

التابعة لألصل.

وحًا منها  إن القيمة المستردة هي القيمة العادلة مطر
تلكفة البيع وقيمة اإلستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم قيمة 

اإلستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
لحساب القيمة الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس قيمتها 
النقدية الحالية في السوق والمخاطر المتعلقة باألصل والتي 

 لم يتم تعديل التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية 
الخاصة بها. 

أما إذا اكنت القيمة المستردة المقدرة لألصل )أو وحدة توليد 
النقد( أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية 

لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصل إلى قيمته 
المستردة. تحمل خسارة انخفاض القيمة على بيان الدخل 

الموحد إال إذا اكن األصل قد تم اعادة تقييمه وفي هذه 

الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل اكنخفاض 
في إعادة التقييم.

في حال تم عكس خسارة إنخفاض القيمة الحقًا، يتم 
ية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن  يادة القيمة الدفتر ز
يادة أعلى  تصل للقيمة المقدرة المستردة على أال تكون الز

ية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في  من القيمة الدفتر
قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. إن 
عكس خسارة االنخفاض في القيمة يتم تسجيله في بيان 
الدخل الموحد إال إذا اكن األصل قد تم إعادة تقييمه، وفي 

هذه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل 
يادة في إعادة التقييم.  كز

ون العقارات مخز  7-3
ُتصنف العقارات المستحوذة أو المنشأة بغرض البيع 

ج بالتلكفة أو صافي القيمة القابلة  ون عقارات، وتدر كمخز
للتحقيق، أيهما أقل. تشتمل التلكفة على تاكليف المعامالت 

المتكبدة فيما يتعلق بحيازة تلك العقارات. يمثل صافي 
ون العقارات  القيمة القابلة لالسترداد سعر البيع المقّدر لمخز

ح التاكليف الالزمة لتنفيذ عملية البيع.  بعد طر

األدوات المالية المشتقة  8-3
تبرم المجموعة عقودًا آجلة بعمالت أجنبية إلدارة المخاطر 
المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية. يبين اإليضاح ١3 

يدًا من التفاصيل حول األدوات المالية المشتقة. مز

يخ إبرام  يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة بتار
العقود المتعلقة بها ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة 

باح الناتجة  ير. يتم االعتراف مباشرًة باألر يخ لك فترة تقر بتار
والخسائر المتكّبدة في بيان الدخل الموحد. 

يتم االعتراف بالمشتقات ذات القيم الموجبة كموجودات 
مالية، ويتم االعتراف بالمشتقات ذات القيم السالبة 

كمطلوبات مالية. 
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أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(   -3
المخصصات  9-3

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام 
حالي )قانوني أو استنتاجي( نتيجة أحداث سابقة ويكون 

من المحتمل أنه سيكون مطلوبًا من المجموعة تسديد هذا 
االلتزام ويمكن تقدير تلكفة هذه المخصصات بشلك موثوق. 

يعتبر المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير 
ير مع األخذ بعين  يخ التقر ي في تار لتسوية االلتزام الجار

االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. حيث تقاس 
المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية 

ية هي القيمة الحالية لهذه  هذا االلتزام، فإن القيمة الدفتر
التدفقات النقدية. 

عندما يكون من المتوقع إسترداد، من طرف ثالث، جميع 
المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات، يتم 

إدراج الذمة المدينة أكصل إذا أصبح من المؤكد بالفعل أنه 
سيتم إستالم التعويض وإذا اكن من الممكن قياس مبلغ 

الذمة المدينة بشلك موثوق.

األدوات المالية  10-3
يتم اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما 

تكون المجموعة طرفًا في المخصصات التعاقدية لألداة.

ُتقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة 
العادلة، وتضاف أو تخصم تاكليف المعامالت التي تخص 

مباشرة حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا 
الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

باح أو الخسائر( إلى القيمة العادلة للموجودات المالية أو  األر
المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف المبـدئي. 
يتم االعتراف بتاكليف المعامالت التي تخص مباشرة حيازة 

موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
باح والخسائر مباشرة في بيان الدخل الموحد. األر

الموجودات المالية  1-10-3
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: “موجودات 

مالية بالقيمة العـادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر”، 
باح أو  و”موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

الخسائر”، و “موجودات مالية بالتلكفة المطفأة”. يتم 
يات  ق االعتيـادية لمشتر االعتراف وإلغاء االعتراف باكفة الطر

يخ المتـاجرة. إن  أو بيع الموجودات المالية على أسـاس تار
يات أو مبيعات  ق االعتيـادية للشراء أو البيع هي مشتر الطر

الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل 
إطـار زمني تحدده االتفاقيات واللوائح في السـوق.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
)ICOTVF(  الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختار بشلك 
نهائي )على أساس لك أداة على حدة( أن تصنف أدوات 
 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر إذا اكن االستثمار بأداة الملكية محتفظ به 

لغرض المتاجرة. 

تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:

يب، أو • تم شراؤها أساسًا لغرض بيعها في المستقبل القر

•  اكنت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية 
محددة تديرها المجموعة ولها طابع فعلي حديث للحصول 

باح في فترات قصيرة، أو على أر

 •  اكنت أداة مشتقة غير مصنفة وفّعالة أكداة تحوط أو 
كضمان مالي. 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا 

إليها تاكليف المعاملة. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة 
باح والخسائر الناشئة عن التغير في القيمة  مع االعتراف باألر

العادلة تحت بند الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في احتياطي 
إعادة تقييم االستثمارات. يتم تحديد القيمة العادلة وفق 

يقة المبيـنة في اإليضاح رقم 30. الطر

أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(    -3
األدوات المالية )يتبـع(  10-3

الموجودات المالية )يتبـع(  1-10-3
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر )ICOTVF( )يتبـع(
باح على هذه االستثمارات  يعات األر يتم االعتراف بتوز
في أدوات الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ 

يعات وفقا ًللمعيار  حق المجموعة في استالم هذه التوز
المحاسبي الدولي )IAS( رقم ١٨ اإليرادات. يتم االعتراف 

باح المكتسبة في بيان الدخل الموحد ويتم  يعات األر بتوز
تضمينها في بيـان الدخـل الموحد.

باح أو  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األر
)FVTPL( الخسائر

يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة 
، إال إذا قامت المجموعة بتصنيف  باح والخسائر من خالل األر

استثمار محتفظ به لغير المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي )كما هو 

موضح أعاله(.

وط الالزمة لتصنيفها  إن أداوت الدين التي ال تستـوفي الشر
بالتلكفة المطفأة، كما هو موضح أدناه، أو التي تستوفي 

وط إال أن المجموعة قد اختارت بشلك نهائي أن  الشر
باح أو الخسائر عند  تحددها بالقيمة العادلة من خالل األر

االعتراف المبدئي، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
باح والخسائر. إضافة إلى ذلك، يجوز تصنيف أدوات  األر

الدين التي تتطابق مع معايير التلكفة المطفأة بالقيمة العادلة 
باح أو الخسائر عند اإلعتراف المبدئي، إذا اكن  من خالل األر

هذا التصنيف يلغي، أو يقلل إلى حد بعيد، عدم التطابق 
المحاسبي الذي ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو 

باح والخسائر فيها على أسس مختلفة. االعتراف باألر

يتم إعادة تصنيف أداوت الدين من التلكفة المطفأة إلى 
باح والخسائر بسبب تغيير  القيمة العادلة من خالل األر

نموذج األعمال بحيث لم يعد هناك توافق مع معايير التلكفة 
المطفأة. ومن غير المسموح به إعادة تصنيف أدوات الدين 

باح والخسائر عند  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األر
االعتراف المبدئي.

في نهاية لك فترة محاسبية، يتم قياس الموجودات المالية 
باح والخسائر بالقيمة العادلة،  بالقيمة العادلة من خالل األر
باح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس  ويتم االعتراف باألر

باح  في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األر
والخسائر المعترف بها في بيان الدخل الموحد تحت بند 

“صافي إيرادات االستثمارات”. يتم تحديد القيمة العادلة كما 
هو مبين في اإليضاح 30.

يتم اإلعتراف بالدخل من الفوائد على أدوات الدين بالقيمة 
باح والخسائر ويتم تضمينها تحت بند  العادلة من خالل األر

“صافي إيرادات اإلستثمارات” الموضحة أعاله

باح على االستثمارات في  يعات األر يتم االعتراف بإيرادات توز
باح والخسائر  أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األر

في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق المجموعة في 
يعات وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  استالم هذه التوز
١٨ اإليرادات، ويتم تضمينها تحت بند “اإليرادات التشغيـلية 

ى” كما هو موضـح أعاله.  األخر

الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة
يتم قياس أدوات الدين بالتلكفة المطفأة ناقصًا خسارة 

إنخفاض القيمة في حال توافر الشرطين التاليين: 

•  إذا اكن األصل محتفظًا به وفقًا لنموذج أعمال يهدف إلى 
االحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيـل تدفقات نقدية؛ و 

•  إذا اكن ينشأ عن البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد 
يًا بأصل المبالغ غير  محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصر

المسددة والفوائد المترتبـة عليها. 

ى الحقًا   ُتقاس جميع الموجودات المالية األخر
بالقيمة العادلة.
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3-  أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(

األدوات المالية )يتبـع(  10-3

الموجودات المالية )يتبـع(  1-10-3

الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة )يتبـع(

يتم قياس أدوات الدين التي تطابق هذين الشرطين مبدئيًا 
بالقيمة العادلة بعد إضافة تاكليف المعاملة )إال إذا اكنت 
باح أو  مصنفة أكدوات دين بالقيمة العادلة من خالل األر

الخسائر – انظر أعاله( ويتم قياسها الحقًا بالتلكفة المطفأة 
ح أي خسارة  يقة الفائدة الفعلية بعد طر باستخدام طر

انخفاض في القيمة )انظر أدناه(، ويتم االعتراف بإيرادات 
الفائدة على أساس الناتج الفعلي في إيرادات الفوائد. 

يجوز للمجموعة أن تختـار بشلك نهائي، عند االعتراف 
المبدئي، أن تصنف أدوات الدين التي تتطابق مع معايير 

التلكفة المطفأة أعاله أكدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من 
باح والخسائر إذا اكن هذا التصنيف يلغي، أو يقلل  خالل األر
إلى حد بعيد، عدم التطابق المحاسبي الذي ينشأ عن قياس 

الموجودات المالية بالتلكفة المطفـأة.

بعد االعتراف المبدئي يتعين على المجموعة إعادة تصنيف 
أداوت الدين المصنفة بالتلكفة المطفأة لتصنف بالقيمة 

، إذا تغير هدف نموذج  باح أو الخسائر العادلة من خالل األر
األعمال بحيث لم يعد يتم استيـفاء معيـار التلكفة المطفأة.

يقة التي يتم فيها احتساب  يقة الفائدة الفعلية هي الطر طر
يع إيراد الفوائد على  التلكفة المطفأة ألداة الدين وتوز

الفترات التي تخصها. نسبة الفائدة الفعلية هي المعّدل 
الفعلي لخصم قيمة التدفقات النقدية المتوقع استالمها في 
 ، المستقبل عبر المدة المتوقعة ألداة الديـن أو عبر فترة أقصر
ية عند االعتراف المبدئي.  إن أمكن، إلى صافي القيمة الدفتر

باح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية  أر

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالعمالت 
األجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها على أساس 

ير. يشلّك مكون  سعر الصرف الحالي في نهاية لك فترة تقر
باح وخسـائر قيمته  سعر صرف العمالت األجنبية جزءًا من أر

العادلة، وطبقًا لذلك،

•  بالنسبة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
، يتم االعتراف بمكونات أسعار صرف  باح والخسائر األر

، و بـاح أو الخسـائر العمالت األجنبية في األر

•  أما بالنسبة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
، فيتم االعتراف بمكونات أسعار صرف  الدخل الشامل اآلخر

العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر. 

بالنسبة ألدوات الدين المقيمة بالعمالت االجنبية والمقاسة 
باح  ، يتم تحديد أر ير بالتلكفة المطفأة في نهاية لك فترة تقر

وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية على أساس التلكفة 
المطفأة لألصل المالي ويتم االعتراف بها ضمن »اإليرادات 

ى« في بيان الدخل الموحد. التشغيـلية األخر

إعادة تصنيف الموجودات المالية 

يجب إعادة تصنيف الموجودات المالية في حال تغير نموذج 
أعمال المجموعة إلدارة هذه التغيرات في الموجودات 
 المالية. ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث. 

يق مجلس إدارة  تحدد المجموعة هذه التغيرات عن طر
 المجموعة نتيجة لتغيرات داخلية أو خارجية ويجب أن 

تكون ذات تأثير كبير على عمليات المجموعة وممكن إثباتها 
لألطراف الخارجيين.

أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(  -3
األدوات المالية )يتبـع(  10-3

الموجودات المالية )يتبـع(  1-10-3
إعادة تصنيف الموجودات المالية )يتبـع(

إذا أعادت المجموعة تصنيف الموجودات المالية، فإن عليها 
يخ إعادة  تطبيق إعادة التصنيف للفترات المستقبلية من تار
باح أو الخسائر أو الفوائد  التصنيف. ال يتم إعادة عرض األر

المعترف بها مسبقًا. 

في حال قامت المجموعة بإعادة تصنيف أحد الموجودات 
المالية ليتم قياسه بالقيمة العادلة، فإنه يتم تحديد القيمة 
باح أو  يخ إعادة التصنيف. يتم االعتراف باألر العادلة له بتار
ية السابقة  وق بين القيمة الدفتر الخسائر الناشئة عن الفر

والقيمة العادلة في بيان الدخل الموحد. 

في حال قيام المجموعة بإعادة تصنيف أصل مالي ليتم 
يخ إعادة  قياسه بالتلكفة المطفأة فإن القيمة العادلة له بتار

ية الجديدة.  التصنيف هي قيمته الدفتر

ير  يخ إعادة التصنيف هو اليوم األول من فترة التقر إن تار
األولى التي تلي التغير في نموذج األعمال والذي نتج عنه 

إعادة تصنيف المنشأة لبعض موجوداتها المالية. 

إنخفاض قيمة الموجودات المالية
ي  يتم تقييم الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة لتحر
مؤشرات الخسارة المسجلة لإلنخفاض في القيمة في 

ير. يتم االعتراف باالنخفاض في قيمة  نهاية لك فترة تقر
 الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي، 

ع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجودات  نتيجة لوقو
 المالية، أدى إلى تأثر التدفقات النقدية المستقبلية 

المقدرة لألصل.

قد يتضمن الدليل الموضوعي الخسارة المسجلة لإلنخفاض 
ما يلي:

•  صعوبة مالية كبيرة للُمصدر أو الطرف المقابل؛ أو

•  اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو التآخر في سداد مدفوعات 
الفائدة أو مدفـوعات األصل؛ أو

•  أن يصبح من المحتمل أن يكون المقترض سوف ُيقدم 
على اإلفالس أو إعادة الهيلكة المالية؛ أو

 •  اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب 
صعوبات مالية.

ق بين قيمة  تمثل قيمة االنخفاض في القيمة الفر
ية والقيمة الحالية للتدفقات  الموجودات المالية الدفتر

النقدية المستقبلية المقدرة والتي تعكس الضمانات 
والرهونات، مخصومة بنسبة الفائدة األصلية.

ية للموجودات المالية مباشرًة  يتم تخفيض القيمة الدفتر
وض  بمقدار خسارة االنخفاض في القيمة، باستثناء القر

ية  والسلف للعمالء؛ حيث يتم تخفيض القيمة الدفتر
باستخدام حساب المخصص. وفي حال إعتبار القرض 

أو السلف للعمالء غير ممكن تحصيلها، يتم شطبها مقابل 
حساب المخصص. ويتم إضافة المبالغ المستردة عن ذمم 

تم شطبها في وقت سابق إلى حساب المخصص. ويتم 
ية لحساب المخصص  االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفتر

في بيان الدخل الموحد. 

إذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة، في فترة 
الحقة، واكن من الممكن أن يكون اإلنخفاض ذو صلة بشلك 

موضوعي بحدث وقع بعد اإلعتراف باإلنخفاض في القيمة، 
يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها في 

السابق وذلك من خالل بيان الدخل الموحد إلى الذي ال 
يخ  ية للموجودات المالية، في تار تتجاوز فيه القيمة الدفتر

عكس اإلنخفاض في القيمة، التلكفة المطفأة في حالة لم 
يكن قد تم االعتراف باإلنخفاض في القيمة.
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تقوم المجموعة بتقييم وجود أدلة موضوعية على انخفاض 
وض والسـلف المقيمة فرديًا للموجودات المالية  قيمة القر
وض والسـلف غير ذات  ذات األهمية الفردية وجماعيًا للقر

األهمية الفرديـة كما يلي: 

وض مقيمة فرديًا )i( قر
وض المؤسسية التي  وض المقيمة فرديًا غالبًا بالقر تتمثل القر
يتم تقييمها فرديًا من قبل وحدة المخاطر االئتمانية من أجل 

تحديد فيما إذا اكن هناك دالالت ومؤشرات موضوعية على 
وض. انخفاض قيمة القر

وض على أساس القيمة  ويتم تقييم انخفاض قيمة القر
يق  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة عن طر

خصمها بإستخدام نسبة الفائدة الفعلية للقرض أو القيمة 
السوقية الملحوظة في السوق، إن وجدت، أو القيمة العادلة 

وض معتمد لكيًا على الرهن. للرهن إذا اكن تحصيل القر

وض   يتم احتساب الخسارة من إنخفاض قيمة القر
ية من القيمة الحالية كما يتم  ح قيمة القرض الدفتر بطـر

إحتسابها أعاله.

يقة حساب القيمة الحالية للتدفقات المالية  تعكس طر
وض والسلف المضمونة التدفقات النقدية التي  المقّدرة للقر

ح التاكليف عند الحصول  قد تنتج من حجز الرهن بعد طر
 على الضمانات أو بيعها وسواء اكن حجز الرهن متوقعًا 

أو غير متوقع. 

وض مقيمة جماعيًا )ii( قر
وض المقيمة جماعيًا  تتضمن خسارة انخفاض قيمة القر

المخصصات التالية:

ى. وض أخر ية عاملة وقر وض تجار أ( قر

وض فردية ذات صفات مشتركة ُتصنف على أساس  ب(  قر
ية. وض الفردية غير جوهر المحفظة حيث أن قيمة القر

وض أخرى ية عاملة وقر وض تجار )أ( قر

وض المقيـمة فرديًا دون أن يوجد،   عندما يتم تقييم القر
 أو يكون قد تم تحديد أي مؤشر على وجود خسارة، يمكن 

 أن يكون هناك خسائر مستقبلية محتملة مبنية على 
أساس تصنيف المخاطر وخصائص الصناعة واالنتاج 

والتغّيرات المتوقعة.

تغطي انخفاض القيمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج 
وض العاملة الفردية التي انخفضت قيمتها في  من القر

ير ولكن لم يتم تحديدها بشلك خاص كمنخفضة  يخ التقر تار
في القيـمة إال في وقت الحق مستقباًل.

تقوم إدارة المجموعة باحتساب انخفاض القيمة المقدر للك 
وض على أساس الخبرة السابقة والتصنيف  ع من القر نو

االئتماني والتغّيرات المتوقعة باإلضافة للخسائر المتضمنة 
وف االقتصادية واالئتمانية  المقدرة والتي تنعكس عن الظر

مع األخذ بعين اإلعتبار متطلبات المصرف المركزي لدولة 
بية المتحدة. اإلمارات العر

أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(  -3
األدوات المالية )يتبـع(  10-3

الموجودات المالية )يتبـع(  1-10-3
إنخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبـع(

وض مقيمة جماعيًا )يتبـع(  قر
وض فردية ذات صفات مشتركة ُتصنف على أساس  ) ب( قر

ية وض فردية غير جوهر المحفظة وتتضمن قيم قر

•  يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة 
من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية 

إلنخفاص في القيمة على أساس التدفقات النقدية 
التعاقدية للموجودات في المجموعة وخبرة الخسائر 

السـابقة للموجودات ذات خصائص مخاطر إئتمانية 
ُمشابهة لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل خبرة الخسائر 

السابقة على أساس البيانات الملحوظة الحالية لتعكس 
وف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي تستند  آثار الظر

وف في الفترة  إليها خبرة الخسائر السابقة إلزالة آثار الظر
يخية التي ال وجود لها حاليا. التار

وض الفردية بتطبيق صيغة يتم  ُيحتسب انخفاض قيمة القر
فيها رصد مخصص بنسبة ٢5٪ من رصيد القرض الذي تجاوز 

يد على 90 يومًا، ومخصص بنسبة  موعد استحقاقه بما يز
50٪ من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه ألكثر 
وض عندما تتجاوز موعد  من ١٢0 يومًا. ويتم إعدام اكفة القر

يد عن ١٨0 يومًا. إن هذه المنهجيـة  استحقاها بمدة تز
تتماشى مع متطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات 

بية المتـحدة. العر

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي إال عند 

انتهاء الحق المتعاقد عليه المتعلق باستالم التدفقات النقدية 
من األصل المالي؛ أو عندما تقوم المجموعة بتحويل األصل 

ية  المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهر
ى. إذا لم تقم المجموعة بتحويل اكفة  إلى منشأة أخر

ية واستمرت  مخاطر ومزايا الملكية أو تحويلها بصورة جوهر
بالسيطرة على األصل المحولة ملكيته، تعترف المجموعة 

بالفوائد المحتجزة على األصل المالي والمطلوبات 
المصاحبة عن األموال التي قد تدفعها. أذا احتفظت 

ية باكفة مخاطر ومزايا ملكية األصل  المجموعة بصورة جوهر
المالي المحول فإن المجموعة تستمر باالعتراف باألصل 

المالي واالعتراف كذلك باالقتراض المضمون بالرهن عن 
العائدات المقبوضة. 

عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية بالتلكفة المطفأة، يتم 
ية لألصل ومبلغ المقابل  ق بين القيمة الدفتر االعتراف بالفر

المقبوض والمتوجب قبضه في بيان الدخل الموحد.

عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات بالقيمة العادلة من خالل 
باح أو  ، فال يعاد تصنيف مبلغ األر الدخل الشامل اآلخر

الخسائر المتراكمة المتكبدة سابقا في إحتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات في بيان الدخل الموحد، ولكن ُيعاد تصنيفه إلى 

باح المستبقاة. األر

النقد وما يعادله 
يضم النقد وما يعـادله النقد في الصندوق والحسابات غير 
ية والمبالغ المطلوبة من /  المقيدة لدى المصارف المركز
إلى البنوك عند الطلب أو التي لها موعد استحقاق أصلي 
يخ االستحواذ والتي تخضع  لمدة 90 يومًا أو أقل من تار

ية في القيمة العادلة وتستـخدمها  لمخاطر تغيرات غير جوهر
المجموعة في إدارة التـزاماتها قصيـرة األجل. 

ُيسجل النقد وما يعادله بالتلكفة المطفأة في بيـان المركز 
المالي المـوحد.
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3-      أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(
3-11 المطلوبات المالية وأدوات الملكية 

التصنيف كدين أو حقوق ملكية
يتم تصـنيف أدوات الدين والملكية المصدرة عن المجموعة 

إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر العملية 
يف المطلوبات المالية وأدوات  المتعاقد عليها في العقد وتعر

الملكية.

أدوات الملكية 
تعّرف أداة الملكية على أنها العقد الذي يثبت فائدة مستبقاة 

في األصول المالية للشركة بعد اقتطاع اكفة المطلوبات 
المترتبة عليها. تسجل أدوات الملكية التي تصدرها المجموعة 

ح صافي تلكفة  تحت بند صافي المبالغ المحّصلة بعد طر
اإلصدار. 

المطلوبات المالية
ى الحقًا بالتلكفة المطفـأة  ُتقاس المطلوبات المالية األخر

يقـة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من  باستخدام طر
باح أو الخسـارة. خالل األر

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
بـاح أو الخسائر األر

ُتصنف المطلوبات المالية المشتقة كـ »مطلوبات مالية 
ج  باح أو الخسائـر«، وُتدر بالقيمة العادلة من خالل األر

باح أو خسائر تنشأ من إعادة  بالقيـمة العادلة. ُتسجل أية أر
التصنيف على الفور في بيـان الدخل الشـامل.

المطلوبات المالية الُمقاسة الحقـًا بالتلكفة 
المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة 
باح  والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األر

والخسائر FVTPL بالتلكفة المطفأة عند نهاية الفترات 
ية للمطلوبات  المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفتر

المالية التي يتم الحقًا قياسها بالتلكفة المطفأة على أساس 
يقة الفائدة الفعلية. طر

يقة التي يتم فيها احتساب  يقة الفائدة الفعلية هي الطر طر
يف الفوائد  يع مصار التلكفة المطفأة للمطلوب المالي وتوز

على الفترات التي تخصها. نسبة الفائدة الفعلية هي 
تحديدًا النسبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر استالمه 

في المستقبل عبر المدة المتوقعة للمطلوب المالي أو، إن 
ية عند  ، إلى صافي القيمة الدفتر اكن مناسبًا، عبر فترة أقصر

االعتراف المبدئي.

باح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبيـة  أر
بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالعمالت األجنبية 

، يتم  ير والمقاسة بالتلكفة المطفأة عند نهاية لك فترة تقر
باح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية على  تحديد أر

أساس التلكفة المطفأة لألدوات ويتم اإلعتراف بها في بند 
ى« في بيان الدخل الموحد. »اإليرادات التشغيـلية أخر

يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية بالعمالت 
األجنبية بتلك العملة ويتم تحويلها على أساس السعر 

ير. بالنسبـة للمطلوبات المالية  ي في نهاية فترة التقر الفور
 ، بـاح أو الخسـائر الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األر

باح أو خسائر القيمة  يشلك مكون سعر الصرف جزءًا من أر
العادلة ويتم االعتراف به في بيـان الدخل الشـامل الموحد.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 
ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

إال عندما يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاؤها أو 
ية  ق بين القيمة الدفتر انتهاء صالحيتها. يتم اإلعتراف بالفر

للمطلوبات المالية التي تم إلغاء اإلعتراف بها والمقابل 
ع أو واجب الدفع، بما في ذلك الموجودات غير  المدفو

النقدية المحولة أو المطلوبات المتـكبدة في بيان الدخل 
الموحد.

تقاص األدوات المالية
تقاص الموجودات والمطلوبات المالية ويظهر الصافي 

في بيان المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني 
لتقاص القيم المعترف بها وعندما تنوي المجموعة القيام 

بالتسوية على أساس صافي القيمة أو عند استعادة األصل 
وتسديد االلتزام في نفس الوقت.

أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(  -3
المطلوبات المالية وأدوات الملكية )يتبـع(  11-3

ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتسـاب مخصص ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين 

في نهاية السنة وفقا لقانون العمل المعمول به في دولة 
ق الذي  بية المتحدة. وفي رأي اإلدارة فإن الفر اإلمارات العر

ي لن  سينتج فيما لو تم إعادة احتسابها على أساس إكتوار
يًا.  يكون جوهر

مخصص التقاعد والتأمين الوطني 
تقوم المجموعة بالمساهمة بنظام التقاعد والتأمين الوطني 

بية المتحدة  عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العر
وفقًا للقانون االتحادي رقم 7 لعام ١999، وبموجبه تقوم 

واتب  المجموعة بالمساهمة بما نسبته ١5٪ من إجمالي “الر
بية  الخاضعة” عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العر

المتحدة في نظام التقاعد، أما موظفي المجموعة من 
بية المتحدة فهم مطالبون  مواطني دولة اإلمارات العر

واتب  بدورهم بالمساهمة بنسبة 5٪ من إجمالي “الر
الخاضعة” عن مساهمتهم في هذا النظام. إن التزام 

المجموعة الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين الوطني 
هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط. يتم إظهار 
مساهمات المجموعة في نظام التقاعد والتأمين الوطني 

ضمن بيان الدخل الموحد.

عقود الضمان المالي
إن عقد الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المصدر 

القيام بدفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي 
خسارة يتكبدها من جراء إخفاق المدين في الوفاء بالدفعات 

عند استحقاقها وفقًا ألحاكم أداة الدين. تقوم المجموعة، في 
سياق العمل المعتاد، بمنح ضمانات مالية تتضمن اعتمادات 

مستندية، وضمانات وقبوالت بنكية.

وتقاس عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة بشلك 
مبدئي بقيمتها العادلة، وتطفئ القيمة العادلة المبدئيـة على 

مدى أعمار عقود الضمان. يتم قياس هذه العقـود الحقًا 
بالقيمة األعلى بيـن:

•  قيمة االلتزام بموجب العقد، طبقا للمعيار المحاسبي 
الدولي )IAS( رقم 37، المخصصات والمطلوبات الطارئة 

والموجودات الطارئة؛ و

•  القيمة المعترف بها مبدئيًا ناقص، إذا اكن مناسبًا، اإلطفاء 
المتراكم المعترف به طبقا لسياسات االعتراف بالدخل.

وض إعادة التفاوض على القر  12-3
وض  تسعى المجموعة، إن اكن ممكنًا، إلى إعادة هيلكة القر

بداًل من االستحواذ على الضمانات. وقد يتضمن ذلك تمديد 
وط جديدة لالقتراض. بعد  ترتيبات الدفع واالتفاق على شر

وط االقتراض، يتم قياس  االنتهاء من التفاوض حول شر
االنخفاض في القيمة باستخدام معّدل الفائدة الفعلية 

وض المعترف  وط. تظل القر المستخدم قبل تعديل الشر
بها في نفس فئـة مخاطر االئتمان بشلك مستقل عن األداء 
الُمرضي بعد إعادة الهيـلكة. تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة 
وض المعاد التفاوض بشأنها للتأكد من أنه تم االلتزام  القر

باكفة المعايير وأنه من المتوقع استالم الدفعات المستقبلية. 
وض خاضعة للتقييم الفردي أو الجماعي  تبقى القر

إلنخفاض القيمة.

متكبـدة ولم يتم تحديدها بـعد  13-3
إن الموجودات المالية المقيمة بشلك فردي المدرجة بالتلكفة 
المطفـأة والتي لم يتم تحديد دليل مخصص لخسارتها على 

أساس فردي يتم تجميعها وفقا لمخاطر االئتمان استنادًا 
وض والسلف  إلى قطاعها، المنتج أو تصنيف موجودات القر

لغرض إحتساب الخسائر المقدرة بشلك جـماعي. إن هذا 
يعكس خسائر إنخفاض القيمة التي اكن من الممكن أن 

ير والتي لم  يخ التقر تتكبدها المجموعة نتيجة أحداث قبل تار
يكن بوسع المجموعة تحديدها فرديًا، والتي يمكن تقديرها 

بشلك موثوق. عند تواجد المعلومات التي تحدد الخسائر 
المتعلقة بالموجودات المالية الفردية ضمن مجموعة العميل 

يتم حذف هذه الموجودات المالية من مجموعة العميل 
ويتم تقييمها إفراديًا إلنخفاض القيمة.
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أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(  -3
يف االعتراف باإليرادات والمصار  14-3

يتم االعتراف باإليرادات إلى المدى التي يحتمل معها 
أن تتدفق المنافع االقتصادية للمجموعة وأن يتم قياس 

يقة موثوقة. كما يجب االلتزام بمعايير االعتراف  اإليرادات بطر
المحددة التالية قبل االعتراف بأي إيرادات. 

يف الفوائد  إيرادات ومصار
يف الفوائد لاكفة األدوات  يتم االعتراف بإيرادات ومصار

المالية التي تخضع للفوائد، باستثناء المـوجودات المالية 
، باستخدام  باح أو الخسـائر بالقيمة العادلة من خالل األر
معّدل الفائدة الفعلية وهو المعّدل الفعلي لخصم قيمة 
المبالغ النقدية المتوقع استالمها أو دفعها في المستقبل 

على مدى الفترة الزمنية المتوقعة لألداة المالية أو لفترة أقل، 
ية لهذا األصل المالي أو  إن أمكن، إلى صافي القيمة الدفتر

المطلوب المالي عند االعتراف المبدئي. ويوقف االعتراف 
باإليراد عندما يكون هناك شك في استرداد الفـوائد أو المبلغ 

المتبقي. ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد من الموجودات 
باح أو الخسـائر على  المالية بالقيمة العادلة من خالل األر

أساس االستحقاق.

إيرادات الرسوم والعموالت 
يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت بشلك عام على 

أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة ذات الصـلة.

باح  يعات األر إيرادات توز
باح من االستثمارات  يعات األر يتم االعتراف بإيرادات توز

عندما ينشأ حق المجموعة في استالم دفعاتها. 

إيرادات عقود اإليجار 
سياسة المجموعة بخصوص اإلعتراف باإليرادات من عقود 

اإليجارات التشغيلية موضحة في البند 3-١5 أدناه.

اإليرادات من بيع الممتلاكت والعقارات 
يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من بيع الممتلاكت والعقارات 

ي  عندما ينتقل الحق اإلنصافي في العقار إلى المشتر
وط التالية:  وعندما تتوفر الشر

ي اكفة المخاطر والمنافع  ١  أن تنقل المجموعة للمشتر
ية لملكية العقارات؛  الجوهر

ية  ٢  أن ال تستمر المجموعة في ممارسة نشاطاتها اإلدار
المرتبطة بحقوق الملكية أو السيطرة الفاعلة على 

العقار المباع؛ 

يمكن قياس مبالغ اإليرادات بشلك موثوق؛   3

4  من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة المنافع 
االقتصادية المرتبطة بالمعاملة؛ و 

 5  يمكن قياس المبالغ المتكّبدة أو التي سيتم تكبدها 
بشلك موثوق. 

3-      أهم السياسات المحاسبية )يتبـع(
3-15  عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليجار إكيجارات تمويلية عندما تنص 
عقود اإليجار على تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى 
ى فيتم تصنيفها كعقود  المستأجر. أما أنواع اإليجارات األخر

إيجار تشـغيلية. 

المجموعة كمؤجر
يتم االعتراف بإيرادات عقود التأجير التشغيلية على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار المعني. تضاف 
التاكليف المباشرة المبدئيـة المتكبدة أثناء المفاوضات 

والترتيبات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية إلى القيمة 
ية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس  الدفتر

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمستأجر 
وف على  يتم تسجيل مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصر
، إال إذا اكن  أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

يع المنافع  هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئمة لتوز
االقتصادية من األصل المستأجر على فترة اإليجار. يتم 

ية المحتملة التي تظهر ضمن  االعتراف بااللتزامات اإليجار
وف في الفترة التي   عقود اإليجار التشغيلية كمصر

استحدثت بها.

في حالة استالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشغيلية، فإنه 
يتم االعتراف بتلك الحوافز كمطلوب. يتم االعتراف بإجمـالي 
وف اإليجار على أساس  المنافع من الحوافز كتخفيض لمصر

القسط الثابت، إال إذا اكن هناك أساس منهجي آخر أكثر 
يع المنافع االقتصادية من األصل المستأجر على  مالئمة لتوز

مدى فترة اإليجار.

ير القطاعات 3-16 تقار
يمثل القطاع عنصر مميز للبنك يشترك إما في تقديم 

المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، أو في تقديم 

المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة )قطاع 
جغرافي( ويخضع للمخاطر والماكفآت التي تختلف عن تلك 
يف  الخاصة ببقية القطاعات. تشتمل إيرادات القطاع ومصار

القطاع وأداء القطاع على التحويالت ما بين قطاعات األعمال 
ير   والقطاعات الجغرافية. راجع إيضاح ٢9 حول تقار

قطاعات األعمال.

3-17  القبوالت
يتم االعتراف بالقبوالت كمطلوبات مالية في بيان المركز 

المالي الموحد مع حق تعاقدي للسداد من العميل 
كموجودات مالية. ولذلك، فقد تم حصر االلتزامات فيما 

يتعلق بالقبوالت كموجودات ومطلوبات مالية.

3-18  المعامالت بالعمالت األجنبية
إن البيانات المالية الفردية للك وحدة في المجموعة يتم 

عرضها بالدرهم اإلماراتي والذي يمثل عملة البيئة االقتصادية 
السائدة التي تمارس فيها نشاطاتها )عملتها الوظيفية(. 

وبهدف توحيد البيانات المالية والنتائج والوضع المالي للك 
بية المتحدة  وحدة يتم عرض البيانات بدرهم اإلمارات العر

الذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك والبيانات المالية الموحدة.

يتم االعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة 
الوظيفية للمنشآت )العمالت األجنبيـة( بأسـعار الصرف 

يخ المعامالت. وفي نهاية لك فترة  السـائدة في تـوار
، ُتحول البـنود المالية السائدة بالعمالت األجنبية  ير تقر

يخ. يتم تحويل البنود غير  باألسـعار السائدة في ذلك التـار
المالية المسجلة بالقيمة العادلة السـائدة بالعمالت األجنبية 
يخ التي ُتحدد فيه القيمة العادلـة. ال يتم  باألسـعار في التـار
يخية ألي من  تحويل البـنود غير المالية المُقاسة بالتلكفة التار

وقات أسعار   العمالت األجنبيـة. يتم االعتراف بفر
الصرف في بيان الدخل المـوحد في الفترة التي تظهر فيها 

وقات. تلك الفر
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االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات   -4
غير المؤكدة

في طور تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والموضحة 
في إيضاح رقم 3، يتطلب من اإلدارة القيام بأحاكم، 

ية للموجودات  وتقديرات وافتراضات للقيمة الدفتر
ى مؤكدة. يتم تحديد  والمطلوبات لعدم وجود مصادر أخر
يخية  هذه التقديرات واالفتراضات على أساس الخبرة التار

ى ذات العالقة. إن النتائج الفعلية قد تختلف  والعوامل األخر
عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشلك مستمر. يتم 
اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة 
التي يتم فيها إعادة تقييم هذه التقديرات وذلك في حالة 

أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفترة 
فقط. أما في حالة كون التعديالت الناتجة عن إعادة تقييم 
التقديرات تؤثر في الفترة الحالية والفترات المستقبلية فيتم 

تسجيلها في الفترات الحالية والمستقبلية.

فيما يلي األمور المهمة التي استخدمت فيها المجموعة 
التقديرات، أو االفتراضات: 

تصنيف وقياس الموجودات المالية
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نموذج عمل 

اإلدارة إلدارة موجوداتها المالية وعلى خصائص التدفقات 
النقدية التعاقدية لتلك المـوجودات المقيمة. إن اإلدارة لديها 

قناعة بأن إستثمارات المجموعة في األوراق المالية قد تم 
تصنيفها وقياسها بشلك مناسب.

تحسينات على الممتلكـات المستـأجرة
حددت اإلدارة العمر االفتراضي وتاكليف االستهالك المتعلقة 

بها للتحسينات على الممتلاكت المستأجرة. ويعتمد هذا 
التقدير على افتراض أن المجموعة ستقوم بتجديد عقد 

اإليجار على مدى العمر االفتراضي. وقد تتغير هذه التقديرات 
بشلك كبير في حال لم يتم تجديد عقد اإليجار. ستقوم 

يادة تاكليف االستهالك في الحاالت التي يكون  المجموعة بز
فيها عمر األصل أقل من العمر االفتراضي السابق.

التقييم العادل لألدوات المالية
ُتقاس بعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة 
ير المالية، وقد أعدت اإلدارة عملية  ألغراض إعداد التقار

ية  تقييم تشتمل على أقسام إلجراء عمليات مصرفية استثمار
وتمويلية بغية تحديد تقنيات التقييم والمدخالت األكثر مالئمة 

لقياس القيمة العادلة.

ويستعين البنك، عند تحديد القيمة العادلة ألي من 
الموجودات أو المطلوبات، بالمدى المتـاح من البيانات 

السوقية الملحوظة. وفي غيـاب المدخالت المتعلقة 
بالمستوى ١، ُتحدد تلك المدخالت باتخاذ تقنيـات تقييم 

مختلفة تتضمن االستعانة بـالنماذج الحسابيـة، حيث تستمد 
تلك النماذج، قدر اإلمكـان، من البيانات السوقية الملحوظة. 

وفي حال عدم توفر تلك البيانات، يكون من المطلوب 
إنشاء قيم عادلة. وتتضمن األحكـام مراعاة جوانب السيولة 

ومدخالت النموذج، مثل معدالت خصم القيمة الحالية، 
وافتراضات الدفع المسبق ذات الصلة بـاألوراق المالية 

»المدعومة باألصل«.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية بالتلكفة 
المطفأة 

يوضح اإليضاح رقم 3 حول البيانات المالية المـوحدة 
السياسة المحاسبية للمجموعة بشأن الموجودات المالية 

بالتلكفة المطفأة منخفضة القيمة. يتم احتساب إنخفاض 
القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية المستقبلية 

وض العـاملة غير  المقدرة أو بتطبيق نسبة معينة للقر
المصنفة على أساس حركة السوق أو المؤشرات السابقة 

وض والُسلف لألفراد  للتخلف عن السـداد. أما بالنسبة للقر
فيتم إحتساب إنخفاض القيمة بناًء على معادالت ُتبنى على 

األقساط والدفعات التي تجاوزت موعد إستحقاقها.

وض بتحميلها على الدخل  يتم تكوين مخصص خسائر القر
يادة والنقصان  على شلك مخصص لخسارة القرض. إن الز

وض  في المخصص والناتجة عن التغيرات في تقييم القر
منخفضة القيمة يتم إظهارها ضمن مخصص خسارة 

وض والتي تؤثر طبقا لذلك على بيان الدخل. القر

االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات   -4
غير المؤكدة )يتبـع(

وض مقيمة فرديًا قر
وض المقيمة فرديًا يتم  إن خسائر انخفاض قيمة القر
تحديدها من خالل تقييم لك حالة على حدة. تنطبق 

ية والسلف المصنفة  وض التجار يقة على القر هذه الطر
ية أو غير خاضعة لمنهج التقييم  والتي تعتبر بمفردها جوهر

وض.  الجماعي للقر

يخ لك  وض المقيمة فرديًا بتار تقوم المجموعة بمراجعة القر
بيان مركز مالي للتأكد من وجوب تسجيل خسارة انخفاض 

في القيمة في بيان الدخل الموحد. وعلى األخص، يلزم 
تقدير اإلدارة في تقدير قيمة التدفقات النقدية ومواعيدها عند 
تحديد خسارة انخفاض القيمة. في تقدير التدفقات النقدية، 

تقوم المجموعة باالفتراضات التالية:

وض المـأخوذة من قبل العميل.  إجمالي القر  ١

٢  تصنيف مخاطر العميل، أي قدرة العميل على تنفيذ 
بحة وتحصيل نقد اكف لسداد المبلغ  تجارة مر

المقترض.

3  قيمة الرهن واحتمالية إعادة تملكه. 

تلكفة استرداد الدين.   4

ية ومنتظمة لمخصصات  إن سياسة البنك تتطلب مراجعة دور
انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية. 

وض متعثرة إال إذا تم إعادة  وض كقر يستمر تصنيف القر
ية واعتبر تحصيل الفائدة ومبلغ  وض جار تصنيفها كقر

القرض األساسي مرجحًا. 

وض مقيمة جماعيًا قر
وض المقيمة جماعيًا بناءًا  يتم إعداد مخصصات القر

وض الفردية ذات  على الخسائر التي تتكبدها محافظ القر
الصفات المشتركة وحيث يكون القرض بحد ذاته ذو قيمة غير 

ية. جوهر

وف  يخية السابقة والظر تقوم إدارة البنك وفقًا للخبرة التار
وض التي  االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقييم حجم القر

من الممكن أن تكون متعثرة والتي لم يتم تحديدها في 
ير. نهاية فترة التقر

ي ويتم  يتم إعادة تقيم مخصصات المحافظ بشلك دور
تعديلها وفقًا لذلك بناًء على افتراضات اإلدارة والتوجيهات 

بية  الواردة من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
المتـحدة.

يـة الممتلاكت والمعدات واالستثمارات العقار
يتم استهالك تلكفة الممتلاكت والمعدات واإلستثمارات 

ية على مدة الخدمة الفعلية المتوقعة التي يتم  العقار
تقديرها بناءًا على االستخدام المتوقع والتقادم والتي تعتمد 

على العوامل التشغيلية. لم تحتسب اإلدارة أي قيم متبقية 
ية. لألصل؛ على اعتبار أنها غير جوهر
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6- ودائع وأرصدة لدى البنوك

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

228,8116٢٫٢5٨ودائع تحت الطلب 
1,232,574357٫466ودائع ألجل 

1,461,3854١9٫7٢4
يخ تبلغ قيمة الودائع واألرصدة المطلوبة من البـنوك التي لها تار

استحقاق أصلي 90 يومًا أو أقل ما قيمته ١٫46١ مليـون درهم
)٢0١3: 4١٢ مليـون درهم(.

فيما يلي التحليل الجغرافي للودائع واألرصـدة المطلوبة من البنوك:
بية المتـحدة 1,232,703350٫0١٢داخل دولة اإلمارات العر
بية المتـحدة ج دولة اإلمارات العر 228,68269٫7١٢خار

1.461.3854١9٫7٢4

وض وسلف للعمالء 7 - قر

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

1,484,869١,٨59,304سحب على المكشوف
وض ٨,536,١93 10,249,780 قر

6١٨,340 919,751 خصم مستندات بنكية
739,9٨9 1,623,972 إيصاالت أمانة

4٢,١96 51,539 بطاقات ائتمان
ى 197,90749٫١١3أخر

14,527,818١١٫٨45٫١35
ح : مخصص االنخفاض في القيمة )١٫٢٢4٫٨9٢()1,430.542(يطر

13.097.276١0٫6٢0٫٢43

وض والسلف للعمالء:  فيما يلي التحليل الجغرافي للقر

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

بية المتـحدة 13,191,236١١٫47٨٫3٢٨داخل دولة اإلمارات العر
بية المتـحدة ج دولة اإلمارات العر 1,336,582366٫٨07خار

14,527,818١١٫٨45٫١35

وض والسلف للعمالء خالل السنة اكنت كما يلي : )أ( إن الحراكت على مخصص اإلنخفاض في قيمة القر

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

1,224,892١,055,047الرصيد كما في بداية السنة
375.310٢63,١0١مخصص إنخفاض القيمة للسنة )إيضاح ٢5(

١79,٢05 180,667فوائـد معلقة خالل السنة
)١99,6١٨()310,852(مبالغ مشطوبة خالل السنة

)7٢,٨43()39,475(التحصيالت خالل السنة )إيضاح ٢5(
1.430.542١,٢٢4,٨9٢الرصيد في نهاية السنة

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

1.220.248١,١١١,٢05انخفاض القيمة الفردي وفوائد معلقة

210,294١١3,6٨7انخفاض القيمة الجماعي 
1.430.542١,٢٢4,٨9٢

بية المتحدة نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر  - 5

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

84,08170٫٢7٢نقد في الصندوق 
بية المتحدة: أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر

ية  95,7206١٫3١9حسابات جار

593,972549٫73٢متطلبات إلزامية لنسب السيولة
773,7736٨١٫3٢3

بية المتحدة في ودائع االحتياطي اإللزامي  تتمثل المتطلبات اإللزامية لنسب السيولة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
وهي غير متاحة لالستخدام في عمليات المجموعة التي تنفذ بشلك يومي.
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وض وسلف للعمالء )يتبـع( 7 - قر

وض والسلف للعمالء حسب الفئـة: )ب( تحليل إجمالي القر

2014٢0١3

ألف درهـمألف درهم

11,092,892٨,66٨,0١5إقراض شراكت 

3,434,9263,١77,١٢0إقراض األفراد 

14,527,818١١,٨45,١35

وض والسلف للعمالء حسب األنشطة االقتصادية: )ج( تحليل إجمالي القر

2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم

٢,٢77,557 2,791,753 الخدمات

ق ١,76٨,734 2,393,054 تجارة الجملة والمفر

١,757,٨٢0 1,284,300 اإلنشاءات

٢,77١,9٢٨ 2,786,849 إقراض األفـراد

٢,400,7٨٢ 3,076,598 عقارات

357,٨55 696,476 الصناعة

٢63,١45 204,466 الحكومة

١59,694 929,388 النقل والمواصـالت

٨7,6٢0 364,934 المؤسسات المالية

14,527,818١١,٨45,١35

8 - موجودات مالية أخرى

2014٢0١3)أ(
ألف درهــــمألف درهــــم

الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر 
35,0134٨٫70١إستثمارات في أسهم مدرجة 

90,26294٫٨57إستثمارات في أسهم غير مدرجة 
ية غير مدرجة 54,16940٫٢٨3إستثمارات في صناديق استثمار

179,444١٨3٫٨4١

باح أو الخسائر  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األر
ية يديرها طرف ذو عالقة )إيضاح ٢7( ية غير اختيار 163,825١34٫5٢5محفظة استثمار

الموجودات المالية بالتلكفة المطفـأة
1,660,602٨7٨٫3٨٢إستثمارات في أدوات الدين )١(

2,003,871١٫١96٫74٨

 تحتفظ المجموعة بهذه السندات بمتوسط عائد من 3٪ إلى 9 ٪ سنويًا )2013: 6٪ إلى 8٪ سنويًا(. تعتبر السندات قابلة للسداد (1

يخ استحقاق متعددة من سنة 2015 إلى 2028 )2013: من سنة 2015 إلى 2020(. بسعر اإلصدار في توار

ى حسب التركيز الجغرافي: )ب( الموجودات المالية األخر
2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم

بية المتحدة 1.014.806٨٢3٫477- داخل دولة اإلمارات العر
بية المتحدة ج دولة اإلمارات العر 989.065373٫٢7١- خار

2.003.871١٫١96٫74٨

ى حسب القطاعات: )ج( فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخر
2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم
626,4566١٨٫70١القطاع الحكومي والعام

595,09445١٫3٨9قطاع التجارة واألعمال
782,321١٢6٫65٨المؤسسات المــالية

2,003,871١٫١96٫74٨
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ون العقاري المخز  - 9

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

280.218٢٨0٫٢١٨عقارات

ون  ي عقارات تحتفظ بها المجموعة لغرض بيعها في سياق العمل االعتيادي. اكنت الحراكت على المخز ون العقار يتضمن المخز

ي خالل السنة كما يـلي: العقار

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

280,2183٢3٫46٢الرصيد كما في بداية السنة

٨٫54٨-تحويل من الدفعات المقدمة لالستحواذ على عقارات 
ية )إيضاح ١١( )5١٫79٢(-تحويل إلى االستثمارات العقار

280,218٢٨0٫٢١٨الرصيد في نهاية السنة

ي عقارات بقيمة ٢١ مليون درهم )٢0١3: ٢١ مليون درهم( والتي تحتفظ المجموعة بشأنها باتفاقيات بيع  ون العقار يضم المخز

وشراء، غير أنها ال تمتلك سندات ملكيتها بعد.

بية المتـحدة. ي في دولـة اإلمارات العر ون العقار يقع جميع المخز

فوائد مستـحقة القبض وموجودات أخرى   -10

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

265,322٢97,074فوائد مدينة
يف المدفوعة مقدمًا 32,7993١,96٨ المصار

4,9734,١69 األدوات المالية المشتقة

1,263,004٨03,7٨6 قبوالت العمالء
5,740٢0,39١ ذمم الوسـاطة المدينة )١(

62,8456٢,٨45 الدفعات المقدمة لالستحواذ على عقارات )٢(

ى 103,837٨6٫544أخر
1,738,520١٫306٫777

ير والتي  يخ اإلستحقاق كما في نهاية فترة التقر تتضمن ذمم الوسـاطة المدينة مبالغ )أنظر أدناه لتحليل األعمار( تجاوزت تار  )١(

لم تقم المجموعة باالعتراف بمخصص للديون المشكوك في تحصيلها بسبب اعتقاد اإلدارة أن تلك الحسابات قابلة للتحصيل.

يخ االستحقاق ولكنها غير منخفضة القيمة: أعمار الذمم المدينة التي تجاوزت تار

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

5.740٢0٫39١أكثر من 365 يوم

إن الرصيـد أعاله مضـمون بالكـامل.

الحركة على ُمخصص إنخفاض القيمة

تظهر ذمم الوساطـة المدينة بصافي مخصص االنخفاض في القيمة بمبلغ 96 مليون درهم )٢0١3: ١٢3 مليون درهم(. فيما يلي 

الحركة على مخصص إنخفاض القيمة:

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

123,403١53,76٨الرصيد كما في بداية السنة
)٨,67٢()5,779(خسائر انخفاض القيمة المعكوسة للسنة )إيضاح ٢5(

)٢١٫693()21,825(حذوفات خالل السنة

95,799١٢3٫403الرصيد كما في نهاية السنة

أعمار حسابات الوساطة المستحقة المنخفضة القيمة:
2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم
95.799١٢3٫403أكثـر من 365 يوم

تظهر الدفعات المقدمة لالستحواذ على عقارات بصافي مخصص انخفاض القيمة بمبلغ ٢١ مليون درهم )٢0١3: ٢١   )٢( 

مليـون درهم(.
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ية استثمارات عقار  -11

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

التلكفة

143,7329١,940كما في ١ يناير
-46اإلضافات خالل السنة

ي )إيضاح 9( ون العقار 5١,79٢-تحويل إلى المخز
143,778١43,73٢كما في 3١ ديسمبر

االستهالك المتراكم
22,472١7,١7١كما في ١ يناير
7,1905,30١محمل للسنة

29,662٢٢,47٢كما في 3١ ديسمبر 
ية القيمة الدفتر

114,116١٢١,٢60كما في 31 ديسمبر 

ية بقيمة ١١ مليون درهم )٢0١3: ١١ مليون درهم( تحتفظ المجموعة باتفاقيات  ية عقارات بقيمة دفتر تتضمن اإلستثمارات العقار

بيع وشراء بشأنها، غير أنها ال تمتلك سندات ملكيتها بعد.

ية للمجموعة كما في 3١ ديسمبر ٢0١4 و 3١ ديسمبر ٢0١3 على أساس التقييمات  تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقار

التـي أجراها مقيمون مستقلون ال يتبعون المجموعة ممن لديهم المؤهالت والخبرات المناسبة بتقييـم العقارات في المواقع ذات 

الصلة. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المدعوم بعقود اإليجارات 

ية السوقية لعقارات مماثلة تقع في نفس الماكن. يعكس معدل الفائدة، المستخدم في خصم التدفقات  ية والقيم اإليجار السار

النقدية المستقبلية، التقديرات السوقية الحالية بشأن موعد التدفقات النقدية وعدم التأكد بشأنها.

ية للمجموعة والمعلومات المتعلقة بمستويات القيمة العادلة كما في 3١ ديسمبر ٢0١4 و 3١  فيما يـلي تفاصيل االستثمارات العقار

ديسمبر ٢0١3:

القيمة العادلةالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014
ية 147.350147.350--االستثمارات العقار

3١ ديسمبر ٢0١3
ية ١56٫000١56٫000--االستثمارات العقار

بية المتـحدة. ية في دولة اإلمارات العر تقع اكفة االستثمارات العقار

الممتلاكت والمعدات  -12

أراضي 
التملك 

المبانيالحر

تحسينات 
على 

ممتلاكت 
مستأجرة

أثات 
وتركيبات

معدات 
وأجهزة 

عسيارات الحاسوب المجمو

ألف درهـم
ألف 

درهـم
ألف 

درهـم
ألف 

درهـم
ألف 

درهـم
ألف 

درهـم
ألف 

درهـم

التلكفة أو قيمة معاد تقييمها

53,575١٢0,60039,١5٨١٢,6٢393,١5١٢,٢٢73٢١,334كما في 3١ ديسمبر ٢0١٢ 

١٨,6٨١-9,6١0657٨,4١4--إضافات

)957(-)١40()١36()6٨١(--استبعادات

53,575١٢0,6004٨,0٨7١3,١44١0١,4٢5٢,٢٢7339,05٨كما في 3١ ديسمبر ٢0١3

٢73١4,39٢١,765١0,٨٨٢304٢7,6١6-إضافات

)١,000(----٢٢5)١,٢٢5(إعادة تقييم*

)404()٢3٢()١53(-)١9(--استبعادات

52,350121,09862,46014,909112,1542,299365,270كما في 31 ديسمبر 2014 

االستهالك المتراكم

34,595١٢,١94٨١,6٢٢١,١47١٢9,55٨--كما في 3١ ديسمبر ٢0١٢

١١,7١33,5793555,96٨457٢٢,07٢-محمل للسنة

)93٨(-)١3٨()١١9()6٨١(--استبعادات

١١,7١337,493١٢,430٨7,45٢١,604١50,69٢-كما في 3١ ديسمبر ٢0١3

١3,١٢٨3,99546٢6,45933٨٢4,3٨٢-محمل للسنة

)٢3,6٨5(----)٢3,6٨5(-استبعاد عند إعـادة التقييم*

)404()٢3٢()١53(-)١9(--استبعادات

1,15641,46912,89293,7581,710150,985-كما في 31 ديسمبر 2014 

ية القيمة الدفتر

52,350119,94220,9912,01718,396589214,285كما في 31 ديسمبر 2014

53,575١0٨,٨٨7١0,5947١4١3,9736٢3١٨٨,366كما في 3١ ديسمبر ٢0١3
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ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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القيمة العادلةالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014
52.35052.350--أراضي تملك حر

119.942119.942--مبـاني

3١ ديسمبر ٢0١3
53٫57553٫575--أراضي تملك حر

١0٨٫٨٨7١0٨٫٨٨7--مبـاني

ية كمـا يلي: يخية، لاكنت قيمها الدفتـر إذا ما اكن قد تم قيـاس أراضي ومباني المجموعة على أساس التلكفة التار

2014٢0١3
ألف درهــــمألف درهــــم

33.42933٫4٢9أراضي تملك حر
21.044٢٢٫566مباني

54.47355٫995

رأس المال  –13

ع والصادر للبنك  ح به المدفو يتكون رأس المال المصّر

من ١٫654٫650٫5٢4 سهم بقيمة درهم واحد للك 

 سهم )٢0١3: ١٫575٫٨57٫64٢ سهم بقيمة درهم

للك سهم(.

الممتلاكت والمعدات )يتبـع(  -12

* تظهر أراضي التملك الحر ومباني المجموعة بالقيم 

يخ  المعاد تقييمها، وتمثل القيمة العادلة كما في تار

إعادة التقييم بعد خصم أي استهالك متراكم وأية 

ى  خسائر النخفاض القيمة متراكمة الحقة. أجر

مقيمون مستقلون ال يتبعون المجموعة قياسات 

القيمة العادلة ألراضي التملك الحر ومباني المجموعة 

كما في 3١ ديسمبر ٢0١4. يمتلك هؤالء المقيمون 

المؤهالت والخبرات المناسبة بقياس القيمة العادلة 

للعقارات في مواقعها المعنية.

ُحددت القمية العادلة ألراضي التملك الحر استنادًا إلى 

منهج القيمة العادلة لألراضي المشابهة في السوق، 

وافق المساهمون في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة 

يع أسهم منحة بنسبة 5٪ من  يخ ٢3 مارس ٢0١4 على توز بتـار

رأس المال المصدر كما في 3١ مارس ٢0١4.

يقة تعكس أسعار المعامالت الراهنة لعقارات  وهي طر

مماثلة. تم تحديد القيمة العادلة للمباني وفق القيمة العادلة 

بناًء على حساب القيمة الحالية لنظام التدفقات النقدية 

ية والقيم  المستقبلية المقدرة المدعوم بعقود اإليجارات السار

ية السوقية لعقارات مماثلة تقع في نفس الماكن.  اإليجار

يعكس معدل الفائدة، المستخدم في خصم التدفقات 

النقدية المستقبلية، التقديرات السوقية الحالية بشأن موعد 

التدفقات النقدية وعدم التأكد بشأنها.

فيما يـلي تفاصيل أراضي التملك الحر ومباني المجموعة 

والمعلومات المتعلقة بمستويات القيمة العادلة كما في 3١ 

ديسمبر ٢0١4 و 3١ ديس بر ٢0١3:

حقوق األطراف غير المسيطرة   – 15

2014٢0١3

ألـف درهـمألـف درهــم

48345١كما في ١ يناير

بح في الشركة التـابعة 4954حصة صافي الر

)٢٢()66(حصة احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

4664٨3كما في 3١ ديسـمبر

ودائع وأرصدة لدى البنوك  -16
2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم

201,79755,9١5ودائع تحت الطلب

1,043,960١,0٢١,٢56ودائع ألجل 

1,245,757١,077,١7١

تبلغ الودائع واألرصدة المستحقة للبنوك التي لها استحقاق أصلي بـ 90 يومًا أو أقل من ذلك 5١١ مليون درهم )٢0١3: 930 
مليون درهم(.

فيما يلي التحليل الجغرافي للودائع واألرصـدة لدى البنوك:

بية المتحدة 35,00045٨٫555داخل دولة اإلمارات العر

بية المتحدة ج دولة اإلمارات العر 1,210,7576١٨٫6١6خار

1.245.757١٫077٫١7١

االحتياطيات   -14

احتياطي قانوني

وفقًا للمادة ٨٢ من القانون االتحادي رقم ١0 لسنة ١9٨0 

 وعقد تأسيس البنك، يجب تحويل، على األقل، ما يعادل

باح السنوية إلى حساب احتياطي  ١0 ٪ من صافي األر

 إلزامي حتى يساوي قيمة االحتياطي 50٪ من رأس 

ع. المال المدفو

احتياطي عام 

وفقًا لعقد تأسيس البنك، يجب تحويل، على األقل، ما يعادل 

باح السنوية إلى حساب احتياطي العام  ١0٪ من صافي األر

في لك سنة حتى يساوي قيمة االحتياطي 50٪ من القيمة 

االسمية ألسهم رأس المال. 

احتياطي إعادة تقييم الممتلاكت 

ينتج احتياطي إعادة تقييم الممتلاكت من إعادة تقييم 

األراضي والمباني. عند بيع أراضي أو مباني معاد تقييمها، 

يحول مباشرة الجزء من احتياطي إعادة تقييم الممتلاكت 

باح المستبقاة. كما  المتعلق باألصل المعني، إلى األر

يحول فائض إعادة التقييم عند استخدام المجموعة لهذه 

ق  الممتلاكت. إن قيمة فائض إعادة التقييم المحولة هي الفر

ية المعاد تقييمها  بين االستهالك بناًء على القيمة الدفتر

للممتلاكت واالستهالك بناًء على السعر األصلي للممتلاكت.

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 

باح أو الخسائر  يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األر

المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

ودائع العمـالء  -17

2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم

ية 3,207,506٢٫306٫٨٨7حسابات جار

242,888١64٫5٨7حسابات توفير

10,695,2737٫744٫٨07ودائع ألجل

ى 393,050٢٨3٫036أخر

بية المتـحدة. 14,538,717١0٫499٫3١7جميع ودائع العمالء من عمالء داخل دولة اإلمارات العر

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  -18

2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم

7١,47٢ 85,008فوائد دائنة مستحقة 

١٢,49١ 41,809عموالت غير مكتسبة

٢7١ 2,069األدوات المالية المشتقة

37,٨٢7 56,317الشياكت والحواالت المستحقة

٨03,7٨6 1,263,004قبوالت العمالء

٢٨,١٨6 23,184مستحقات الوساطة

34,96٨ 40,689مخصص نهاية خدمة الموظفين )١(

2.4005٫000أتعاب مجلس اإلدارة )إيضاح ٢7 )ب((

ى 44,92453,٨9٨أخر

1.559.404١,047,٨99

اكنت الحراكت على مخصص نهاية خدمة الموظفين خالل السنة كما يلي:  )١

2014٢0١3

ألف درهــــمألف درهــــم

34,968٢3,١70  الرصيد كما في بداية السنة

10,472١4,697محمل للسنة

)٢,٨99()4,751(مدفوعات خالل السنة

34,96٨  40,689الرصيد كما في نهاية السنة

النقد وما يعادله  –19
يضم النقد وما يعادله المتضمن في بيان التدفقات النقدية الموحدة المبالغ التالية في بيان المركز المالي الموحد :

2014٢0١3
ألـف درهـمألـف درهـم

بية المتحدة )إيضاح 5( 773,7736٨١,3٢3النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
يخ استحقاق أصلي لمدة 90 يومًا أو أقل  ودائع وأرصدة مطلوبة من البنوك بتار

1,461,3854١٢,١4١)إيضاح 6(
يخ استحقاق أصلي لمدة 90 يومًا أو أقل )إيضاح ١6( )930,٢5١()511,157(ودائع وأرصدة لدى البنوك بتار

1,724,001١63,٢١3
بية المتحدة  ح : االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر يطر

)549,73٢()593,972()إيضاح 5(
1,130,029)3٨6,5١9(

إيرادات الفوائد  –20

2014٢0١3
ألـف درهـمألـف درهـم

وض والسحب على المكشوف 596,672543,945القر

881١,7٨7 اإليداع لدى البنوك

49,2284٢,060 خصم مستندات بنكية
62,23073,70٨فائدة على أوراق الدين 

709,01166١,500

يف الفوائد مصار  –21

2014٢0١3
ألـف درهـمألـف درهـم

153,933١٨6,0٨7ودائع العمالء
15,0566,4٨٨اقتراض من البنوك

ى 3,0864,676أخر
172,075١97,٢5١
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صافي إيرادات الرسوم والعموالت  -22

2014٢0١3
ألـف درهــــمألـف درهــــم

إيرادات الرسوم والعموالت
89,437١05,537رسوم معامالت التسهيالت المصرفية

70,1335١,9١3إيرادات العموالت
34,640٢7,67٨رسوم مصرفية
24,409٢٢,٨١9عموالت تأمين

7,5214,35٨رسوم متعلقة ببطاقات االئتمان
3,934٢,343إيرادات الوساطة

230,074٢١4,64٨
يف الرسـوم والعمالت مصار

يف العموالت  641٨69مصار
يف متعلقة ببطاقات االئتمان 7,5196,4١4مصار

ى 1,6706٢0أخر
9,8307٫903

220,244٢06٫745

إيرادات تشغيلية أخرى  -23

2014٢0١3
ألـف درهــــمألـف درهــــم

باح صرف العمالت األجنبية 27,357٢0,5٢9أر
بـاح األسهم 10.1007,0١٨إيرادات أر

بح / )الخسارة( من إعادة تقييم موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من  الر

باح أو الخسائر )٢٫١١7(29,300خالل األر
ى 7,7535٫354أخر

74.51030,7٨4

ية يف عمومية وإدار مصار  -24

2014٢0١3
ألـف درهــــمألـف درهــــم

يف ذات الصلة  واتب والمصار 241,075٢44,٢77الر
17,639١5,0١4 إيجار

24,382٢٢,07٢ استهالك الممتلاكت والمعدات )إيضاح ١٢(
ية )إيضاح ١١( 7,1905,30١ استهالك االستثمارات العقار

يف اإلدارة )إيضاح ٢7 )ج(( 3,2653,4٨6 مصار
ى 72,7967٨,664أخر

366,34736٨,٨١4

خسائر انخفاض القيمة والمخصصات  -25

2014٢0١3
ألـف درهـــمألـف درهـــم

وض والسلف للعمالء )إيضاح 7( 375.310٢63,١0١مخصص انخفاض القيمة على القر
)٨,67٢()5,779(خسائر انخفاض القيمة المعكوسة على ذمم الوساطة المدينة )إيضاح ١0(

وض والسلف منخفضة القيمة للعمالء )إيضاح 7( )7٢,٨43()39,475(مستردات مقابل القر
وض مشطوبة )3٢,93٨()10,300(مستردات مقابل قر

ديون مشطوبة
12,0647.678

331.820156.326

بح للسهم الر  -26
بح للسنة العائد لمالكي البنك صافي من أتعاب اإلدارة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية  بح للسهم بقسمة الر ُيحتسب الر

قيد اإلصدار على مدار السـنة، كـما يلي:

2014٢0١3

بح للسنة العائد إلى مالكي البنك )ألف درهم(  133.474١76,5٨4الر
)5٫000()2,400(أتعـاب أعضاء مجلس اإلدارة )ألف درهم( )إيضاح ٢7 )ج((

باح للسهم )ألف درهم( باح المستخدمة في احتساب األر 131,074١7١,5٨4األر
1,654,650,524١٫654٫650٫5٢4المعدل المرجـح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السـنة

باح األساسية والمخففة للسهم )درهم( 0.0790.104األر

تم تعديل المعدل المرجح لعدد األسهم العادية قيد 

اإلصـدار على مدار السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١3 لكي 

 تعكس أسهم المنحة المصدرة خالل السنة المنتـهية في

3١ ديسمبر ٢0١4.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -27
تبرم المجموعة معامالت مع شراكت ومنشآت  أ( 

يفها في المعيار  ج تحت أطراف ذات عالقة كما تم تعر تندر

المحاسبي الدولي رقم »٢4« اإلفصاح عن األطراف ذات 

العالقة. تتمثل األطراف ذات العالقة في شراكت تحت ملكية 

و/أو إدارة موحدة، كما تتضمن تلك األطراف ذات العالقة كبار 

وط  أعضاء اإلدارة. يقر المساهمون وأعضاء اإلدارة بنود وشر

المعامالت والخدمات المستلمة/المقدمة من/إلى األطراف 

ى.  ذات العالقة باإلضافة إلى تاكليف أخر
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبـع(  -27
فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة في نهاية السنة كما في بيان المركز المالي الموحد: ب( 

٢0١3 2014

ألـف درهــم ألـف درهــم

7,5٨4 - ى ودائع وأرصـدة مطلوبة من البنوك األخر

١٨0,09٢ 232,634 وض وسلف للعمالء قر

١34,5٢5 163,825
ية يديرها طرف ذو عالقة ومصنفة كموجودات مالية  محفظة استثمار غير اختيار

باح أو الخسـائر )إيضاح ٨( بالقيمة العادلة من خالل األر

367,300 771,330 ى ودائع وأرصـدة لدى البنوك األخر

5٫000 2.400 أتعـاب أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة )إيضاح ١٨(

٢6٢,١١٢ 250,630 ودائـع العمالء

١69,956 174,004 اعتمادات مستندية وضمانات وقبـوالت

فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السـنة: ج( 

٢0١3 2014

ألـف درهــم ألـف درهــم

٨,١٢3 ١0,٢63 إيرادات الفوائد

9,267 ١٢٫63٢ يف الفوائد مصار

5٫000 ٢٫400 أتعـاب أعضاء مجلس اإلدارة 

3,4٨6 3,٢65 يف اإلدارة )إيضاح ٢4( مصار

12.829 16.662 تعويضات أفراد اإلدارة العليـا*

* تتضمن تعويضات أفراد اإلدارة العليا منافع طويلة األجل تبلغ قيمتها 0٫9 مليون درهم )٢0١3: ١ مليون درهم(.

2014٢0١3
ألـف درهــمألـف درهـــم

3.139.500١٫9٨٢٫335ضمانات
1.080.6637١6٫3٨٢اعتمادات مستندية 

4.220.163٢٫69٨٫7١7

هيلك اإلستحقاق

يتمثل هيلك استحقاقات التزامات المجموعة فيما يلي:

31 ديسمبر 2014
أقل من 3 

أشهر
من 3 إلى 6 

أشهر
من 6 إلى 12 

شهر
 5 – 1

سنوات
5 سنوات
عوما فوق المجـــمو

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

1,626,391694,030675,516143,1064573,139,500ضمانات 

1,080,663-638,700272,848127,63841,477اعتمادات مستندية

ع 2,265,091966,878803,154184,5834574,220,163المجمو

3١ ديسمبر ٢0١3
أقل من 3 

أشهر
من 3 إلى 6 

أشهر
من 6 إلى ١٢ 

شهر
5 – ١

سنوات
5 سنوات
عوما فوق المجـــمو

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمضمانات

٨09,05554٨,٢05535,05٢٨9,54٨475١,9٨٢,335

7١6,3٨٢-53٨,3٢993,43٢٨,٨3075,79١اعتمادات مستندية

ع ١,347,3٨464١,637543,٨٨٢١65,339475٢,69٨,7١7المجمو

الحسابات الطارئة وااللتزامات  -28
تدخل المجموعة في التزامات ومطلوبات مختلفة غير 

قابلة لإللغاء لتلبية االحتياجات المالية للعمالء. وتتألف هذه 

االلتزامات من الضمانات المالية واالعتمادات المستندية 

وغيرها من التزامات اإلقراض غير المحسوب. ومع أن مثل 

هذه االلتزامات ال يتم االعتراف بها في بيان المركز المالي 

 الموحد إال أنها تعرض المجموعة لمخاطر ائتمانية 

وعليه فإنها تشلك جزءًا من إجمالي المخاطر التي تتعرض 

لها المجموعة. 

الحسابات الطارئة

 تلتزم المجموعة بموجب االعتمادات المستندية 

والضمانات )بما فيها االعتمادات المستندية المساندة( بدفع 

مبالغ بالنيابة عن عمالئه فيما يتعلق بأعمال معينة، وغالبًا 

ألغراض استيراد البضائع أو تصديرها. ينتج عن الضمانات 

واالعتمادات المستندية المساندة مخاطر مشابهة لتلك التي 

وض.  ترافق القر

إن المبالغ التعاقدية لاللتزامات مبينة في الجدول التالي 

حسب الفئة. المبالغ التي وردت في الجدول تمثل الحد 

يخ بيان  األقصى للخسارة التي يمكن االعتراف بها في تار

ى عن  المركز المالي الموحد إذا تخلفت األطراف األخر

وط التعاقدية. الشر
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الحسابات الطارئة وااللتزامات )يتبـع(  -28
االلتزامات

على المجموعة التزامات لتسهيل االئتمان في أي وقت. هذه 

وض التي تمت الموافقة  االلتزامات هي في شلك تسهيالت القر

التعاقدية عليها. المبالغ الواردة في الجدول أدناه لاللتزامات 

تفترض إن المبالغ بالاكمل تم تسهيلها للعمالء. 

2014٢0١3

ألـف درهـــمألـف درهـــم

وض 3,214,217٢٫١95٫٨١٨التزامات القر

21,577٢3٫٢٢3التزامات رأسمالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 3,235,794٢٫٢١9٫04١2014
األنشـطة البنكية

ينةأفرادشراكت عأخرىالخز عالعقاراتالوساطةالمجمو المجـمو

ألف درهـم

ألف 

درهـم

ألف 

درهـم

ألف 

ألف درهــمدرهــم

ألف 

درهــم

ألف 

ألف درهــمدرهــم
صــافي إيراد 

الفوائد من العمالء 

536,936 -   -   536,936 2,131 52,612 325,449156,744الخارجيين 
صافي إيرادات 

الفوائد بين 

-   )8,766(380 8,386 -8,386 القطاعات 
صافي إيرادات 

220,244 -   3,934 216,310 156 )210(57,794 158,570 الرسوم والعموالت 
إيرادات تشغيلية 

ى  9859,38874,510 64,137 -   42,251 2,736 19,150 آخر
خسائر انخفاض 

)331,820(-   5,733 )337,553(-   -   )58,942()278.611(القيمة
ية  يف إدار مصار

وعمومية باستثناء 

)334,775()3,285()4,608()326,882()148,172()6,240()131,346()41,124(االستهالك 
يف  مصار

)31,572()7,217()85()24,270()17,392()61()5,853()964(االستهالك 
بح للسنة 133.523)9.880(137.0646,339)163,277(190.85621,13388,352الر

ع  مجمو

11.241.2863,386,5764,423,741146,71319.198.31616,494468,63419.683.444موجودات القطاع
ع مطلوبات  مجمو

11,030,3284,281,6421,817,815186,46717,316,25224,7782,84817,343,878القطاع

تحليل قطاعات األنشطة )يتبـع(  -29

ير القطاعية هي نفس  )ب(  إن السياسات المحاسبية للتقار

السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو مفصح عنه 

في إيضاح 3 حول هذه البيانات المالية الموحـدة.

باح المكتسبة من لك قطاع.  باح القطاع األر )ج(  تمثل أر

يتم إبالغ هذا المقياس إلى صانع القرار التنفيذي 

 األعلى بغرض تخصيص الموارد وتقييم 

آداء القطاعات.

يعرض الجدول التالي معلومات قطاعات األنشطة المقدمة 

 إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة للقطاعات الواردة 

ير للسنـوات المنتـهيـة في 3١ ديسمبر ٢0١4 و 3١  بالتقر

ديسمبر ٢0١3:

تحليل القطاعات التشغيـلية  -29
ير  يف القطاعات التشغيلية على أساس التقار يتم تعر

الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها 

يًا من قبل صانعي القرارات المتعلقة بالعمليات وذلك  دور

لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

ألغراض العمليات، يتكون الهيلك التنظيمي للمجموعة من 

ثالثة قطاعات أعمال كما يلي: 

ير القطاعيـة أ( التقار

األنشطة المصرفية: تشمل مجموعة األنشطة المصرفية 

ينة البنك  للشراكت ومجموعة األنشطة المصرفية لألفراد وخز

ى. وأنشـطة أخر

أنشطة الوساطة: تمثل خدمات الوساطة فيما يتعلق بأسهم 

الملكية. 

أنشطة العقارات: تمثل الوساطة وخدمات التطوير فيما 

يتعلق بالعقارات.
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تحليل قطاعات األنشطة )يتبـع(  -29

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١3

األنشـطة البنكية

ينةأفرادشراكت ىالخز عأخر عالعقاراتالوساطةالمجـمو المجـــمو

ألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهــمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
صــافي 

إيراد الفوائد 
من العمالء 
464,٢49--464,٢49-     ٢49,679١4٨,٨5٢65,7١٨ الخارجيين 

صافي إيرادات 
الفوائد بين 

-   )١١,٢0٨(374 ١0,٨34 -   -   -   ١0,٨34 القطاعات 
صافي إيرادات 

الرسوم 
٢06,745 -   ٢,343 ٢04,40٢ ١0 )١53(47,١76 ١57,369 والعموالت 

إيرادات 
ى  30,7٨4 5,373 ١03 ٢5,30٨ ١١9 ١3,05١ ٢,0١0 ١0,١٢٨ تشغيلية آخر

خسائر 
انخفاض 

)١56,3٢6(-   9٫0١3)١65,339(-   -   )46,٢94()١١9,045(القيمة
يف  مصار

ية وعمومية  إدار
باستثناء 

)34١,44١()5,000()4,9٨0()33١,46١()١56,٢٢0()7,٨70()١٢4,69١()4٢,6٨0(االستهالك 
يف  مصار

)٢7,373()5,4٢4()45()٢١,904()١5,567()93()5,١4١()١,١03(االستهالك 

بح للسنة ١76,63٨ )١6,٢59(6,٨0٨ ١٨6,0٨9 )١7١,65٨(70,653 ٢١,9١٢ ٢65,١٨٢الر
ع  مجمو

موجودات 
١4,٨١4,659 474,٨١0 43,65١ ١4,٢96,١9٨ 377,707 ٢,475,3٨3 3,09٢,59١ ٨,350,5١7القطاع

ع  مجمو
مطلوبات 

١٢,6٢4,3٨7 3,003 ٢9,443 ١٢,59١,94١ ٢١١,666 ١,٢77,447 3,40٨,٨79 7,693,949القطاع

بية المتحدة، تمارس المجموعة اكفة نشاطاتها في دولة اإلمارات العر

بية المتحدة.  ج دولة اإلمارات العر وال يوجد للمجموعة أي نشاطات خار

عالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2014 المجمو

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

90,262125,275-35,013- أسـهم الملكية 

54,16954,169--- صناديق استثمارات 

4,973-4,973-- الموجودات المالية المشتقة 

163,825--163,825- أسهم الملكية

ع  198,8384,973144,431348,242المجمو

-   -2,069-المطلوبات المالية المشتقة 

القيمة العادلة لألدوات المالية   -30

يقة تحديد المجموعة  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول طر

للقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

المختلفة.

)أ( القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

ر للمجموعة الُمقاسة بالقمية العادلة على أسـاس متكر

ٌتقاس بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

، وُتحدد  يـر للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية لك فترة تقر

 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

كـما يلي:

تستند القيمة العادلة لاكفة استثمارات الملكية المدرجة   •

باح أو الخسائر  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األر

وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )إيضاح ٨( 

على أسعار العرض المدرجة في سـوق نشطة؛

ى  تعتمد القيمة العادلة لاكفة استثمارات الملكية األخر  •

غير المدرجة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل األخر )إيضاح ٨( باألساس على صافي قيمة أصل 

يخ القياس. إن صافي قيمة  المنشأة المستثَمرة في توار

األصل هي مدخالت غير ملحوظة، وقد حددت اإلدارة أن 

صافي قيمة األصل المسجل يمثل القيمة العادلة في نهاية 

ير. فترة التقر

ُتحتسب القيمة العادلة لاكفة مشتقات العمالت   •

األجنبية )إيضاح 3١( باستخدام التدفقات النقدية 

المخصومة، حيث يتم إجراء تحليل التدفقات المالية 

المخصومة باستخدام منحنى الناتج السائد على مدى فترة 

ية، ونماذج التسعير  األداة لعقود المشتقات غير االختيار

ية.  ُتقاس عقود  ية لعقود المشتقات االختيار االختيار

العمالت األجنبية اآلجلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة 

المحددة المدرجة ومنحنيات الناتج المبنية على أسعار فائدة 

يخ استحقاقات العقود.  محددة تطابق توار

يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية 

للمجموعة بناًء على مستويات القيمة العادلة:
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القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبـع(  -30
القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  )أ( 

ر )يتبـع( للمجموعة الُمقاسة بالقمية العادلة على أسـاس متكر

عالمستوى 3المستوى ٢المستوى 3١١ ديسمبر ٢0١3 المجمو
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

94,٨57١43,55٨-4٨,70١- أسـهم الملكية 
40,٢٨340,٢٨3--- صناديق استثمارات 

باح أو  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر
الخسائر  

4,١69-4,١69-- الموجودات المالية المشتقة 
١34,5٢5--١34,5٢5- أسهم الملكية

ع  ١٨3,٢٢64,١69١35,١403٢٢,535المجمو

باح  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األر
أو الخسائر 

٢7١-٢7١-المطلوبات المالية المشتقة 

لم تجر أية تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنتين المنتهيتين في 3١ ديسمبر ٢0١4 و ٢0١3.

تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية من المستوى الثالث 
2014٢0١3

ألف درهمألف درهم
135,140١45٫١50

باح أو الخسـائر: إجمالي األر
)١0٫0١0(9,291- في الدخل الشامل اآلخر 

144,431١35٫١40الرصيد االختتامي

ية القيمة العادلةالقيمة الدفتـر
ألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014
1.660.6021.707.633االستثمار في أدوات الدين

3١ ديسمبر ٢0١3
٨7٨٫3٨٢٨٨3٫4٨0االستثمار في أدوات الدين

القيمة العادلة
الموجبة

القيمة العادلة
القيم االسميةالسالبة

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر
إلى سنة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
2014

عقود صرف العمالت 
4,9732,069562,559468,23494,325األجنبية اآلجلة

٢0١3
عقود صرف العمالت 

-4٫١69٢7١5٨0٫05١5٨0٫05١األجنبية اآلجلة

القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبـع(  -30
)ب(  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتلكفة 

المطفـأة

ى أعضاء مجلس اإلدارة  باستثناء ما هو مفصل أدناه، ير

يـة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  أن القيم الدفتر

المعترف بها بالتلكفة المطفأة في البيانات المالية الموحـدة 

تقارب قيمها العـادلة.

جميع األدوات المالية أعاله هي أدوات مدرجة ومصنفة عند 

المستوى ١ من تسلسل القيمة العادلة. ُتحدد القيم العادلة 

باستخدام أسعار السوق المدرجة غير المعدلة.

المشتقات  -31
 يتم استخدام المشتقات وأدوات صرف العمالت األجنبية 

من قبل المجموعة بشلك أساسي لتلبية متطلبات عمالئها، 

كما يتم استخدامهم أيضًا بشلك محدود إلدارة تعرض 

المجموعة لمخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر 

ى. السوق األخر

إن أكثر األدوات المشتقة استخدامًا من قبل المجموعة هي 

عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة والتي يتم قياسها مبدئيًا 

بالقيمة العادلة ثم يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. إن 

باح والخسائر الناجمة عن األدوات المشتقة يتم تضمينها  األر

في بيان الدخل الموحد.

يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات 

المالية المشتقة، والتي تتساوى مع قيمها السـوقية، باإلضافة 

إلى القيم االسمية. إن القيم االسمية، التي تقدم مؤشرًا على 

حجم المعامالت تحت التسوية في نهاية السنة، ال تعكس 

ورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة.  بالضر

وبالتالي فإن تلك القيم االسمية ال تعتبر مؤشرًا على تعرض 

المجموعة للمخاطر االئتمانية أو لمخاطر السوق.

تم قياس المطلوبات المالية الحقًا فقط بالقيمة العادلة من 

المستوى الثاني، ال توجد أية مطلوبات مالية ُمقاسة بالقيمة 

العادلة من المستوى الثالث. 

باح والخسائر المتضمنة في الدخل الشامل  تتعلق جميـع األر

اآلخر بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر )المدرجة أو غير المدرجة( المحتفظ بها في 

 نهاية السنة كتغيرات في »احتياطي إعادة 

تقييم االستثمارات«. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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إدارة المخاطر المالية  -32

إن المجموعة معرضة للمخاطر الرئيسية التالية من جراء 

استخدامها لألدوات المالية:

· مخاطر االئتمان	

· مخاطر السيولة	

· مخاطر السوق	

· المخاطر التشغيلية	

فيما يـلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة كما هو مبين 

ق  أعاله، إضافة إلى أغراض المجموعة وسياساتها والطر

المستخدمة من قبلها في قياس وإدارة المخاطر:

، قامت المجموعة بتطبيق  كجزء من إدارة المجموعة للمخاطر

أنظمة إلدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة وإدارة 

الموجودات والمطلوبات. تشتمل هذه األنظمة على إنشاء 

وتحليل وتصنيف وتسعير واعتماد االئتمان. فيما يتعلق بقسم 

ينة  ينة، قامت المجموعة بحيازة أنظمة لغرفة الخز الخز

للتداول وغرفة المراقبة بغرض إدارة مخاطر السوق والسيولة 

وإدارة الموجودات والمطلـوبات بشلك فعال. أما بالنسبة 

 للمخاطر التشغيلية، قامت المجموعة بإعداد 

أدوات تسمح بتحليل وتحديد حجم واإلبالغ عن األحداث/ 

الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيلية لتتم مواجهتها في 

مستوياتها األولية. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة معرضة أيضًا لمخاطر 

ى تتم إدارتها جنبًا إلى جنب مع المخاطر الرئيسية ويتم  أخر

تحديد حجمها ومراقبتها واإلبالغ عنها كجزء من إطار عمل 

السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال. 

ى، على مخاطر  ، من بين مخاطر أخر وتشتمل تلك المخاطر

التركزات والمخاطر االستراتيجية ومخاطر األعمال ومخاطر 

االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

إطار عمل إدارة المخاطر

يعتبر مجلس اإلدارة )»المجلس«( مسؤواًل بالاكمل عن 

وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر للمجموعة. لقد 

قام المجلس بتكوين لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

)ALCO( ولجنة مخاطر االئتمان واللجنة التنفيذية واللجنة 

ية لتكون مسؤوليتهم تطوير ورقابة سياسات إدارة  اإلدار

مخاطر للمجموعة لك في مجال تخصصه. تتألف تلك 

اللجان من كبار موظفي المجموعة الذين يجتمعون بشلك 

ي لتقييم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة ومناقشة  دور

ى الخاصة بالمخاطر. إال أن مجلس اإلدارة يعتبر  األمور األخر

المسؤول النهائي عن اعتماد سياسات وإجراءات المخاطر 

وعن البنية التحتية وإدارة اكفة المخاطر الخاصة بالمجموعة.

تتم إدارة مخاطر االئتمان من قبل لجنة االئتمان بالمجموعة 

التي تشتمل مهامها على إجراء مراجعات مستمرة للحدود 

والسياسات واإلجراءات االئتمانية والموافقة على التركزات 

وض  االئتمانية المحددة والتقييم المستمر لمحفظة القر

وكفاية المخصصات الخاصة بها.

تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات )ALCO( بالرقابة 

والسيطرة على مخاطر السوق ومخاطر السيولة ويتم ذلك 

 بصورة رئيسية من خالل إجراء تحليل فجوة حساسية 

يخ استحقاق الموجودات والمطلوبات   فيما يتعلق بتوار

بشلك يومي.

ية وذلك  تتم إدارة المخاطر التشغيلية من قبل اللجنة اإلدار

ى  بمساعدة قسم إدارة المخاطر والوحدات / األقسام األخر

داخل المجموعة بما في ذلك قسم تكنولوجيا المعلومات.

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(   -32
إطار عمل إدارة المخاطر )يتبـع(

لقد تم وضع سياسات إلدارة مخاطر المجموعة لتحديد 

وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود 

المقبولة للمخاطر ونقاط التحكم فيها ولرقابة المخاطر 

وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة 

وف  سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظر

السوق والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها.

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض المجموعة لخسائر 

في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة 

مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تنشأ المخاطر االئتمانية 

وض والسلف )للمؤسسات واألفراد(  بصورة رئيسية من القر

والمطلوب من البنوك واالستثمارات لغير المتاجرة. كما قد 

تنشأ المخاطر االئتمانية من الضمانات المالية، واالعتمادات 

المستندية، والتظهيرات والقبوالت. وتشلك مخاطر االئتمان 

مصدر الخطر الوحيد األكبر ألعمالها، ولذلك، تتوخى اإلدارة 

الحذر في إدراتها لمخاطر االئتمان. 

، تتم إدارة مخاطر االئتمان الناجمة  ألغراض إدارة المخاطر

عن االستثمارات للمتاجرة بصورة منفصلة ولكن يتم بيانها 

أكحد عناصر التعرض لمخاطر السوق.

إدارة مخاطر االئتمان

قام مجلس اإلدارة بتحويل مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان 

إلى لجنة االئتمان بالمجموعة التي تعتبر مسؤولة عن 

اإلشراف على مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة 

وتشتمل مهامها على:

· وضع السياسات االئتمانية بالتشاور مع وحدات 	

األعمال، استيفاء متطلبات الضمان والتقييم االئتماني 

وتصنيف المخاطر واإلبالغ عنها واإلجراءات المستندية 

والقانونية وااللتزام بالمتطلبات النظامية والقانونية ،

· وضع هيلك وحدود التفويض فيما يتعلق باعتماد 	

وتجديد التسهيالت االئتمانية. لقد تم تحديد صالحيات 

اإلقراض في عدة مستويات باإلضافة إلى إطار عمل 

يقتضي الحصول على اعتمادات ائتمانية ثنائية/ متعددة 

من المخولين بمنح هذه الصالحيات. تتطلب التسهيالت 

كبيرة الحجم الحصول على موافقة لجنة االئتمان 

بالمجموعة و / أو مجلس اإلدارة، حسبما يقتضي األمر،

· تتم بصورة منتظمة مراجعة وتحديث عملية وضع 	

الحدود االئتمانية والمستوى الفعلي للتعرض للمخاطر 

االئتمانية من قبل لجنة االئتمان بالمجموعة أو من قبل 

مجلس اإلدارة حسبما يكون مناسبًا،

· الحد من تركزات المخاطر المتعلقة بالقطاعات 	

الصناعية أو المواقع الجغرافية أو األطراف المقابلة،

· إعداد واالحتفاظ بتصنيف المخاطر التي تتعرض لها 	

المجموعة في فئات وفقًا لدرجة مخاطر الخسائر المالية 

ولتركيز اإلدارة على المخاطر القائمة. يتم استخدام نظام 

ي  ور تصنيف المخاطر لتحديد فيما إذا اكن من الضر

تكوين مخصصات النخفاض القيمة مقابل تعرضات 

معيـنة للمخاطر االئتمانية. يشتمل إطار عمل تصنيف 

المخاطر الحالية على عشرة تصنيفات تعكس درجات 

مختلفة من المخاطر الناتجة عن توافر أو عدم توافر 

ى. تقع  الضامن أو الحد من مخاطر االئتمان األخر

مسؤولية وضع تصنيفات للمخاطر على عاتق اللجنة 

التنفيذية وتخضع لمراجعات منتظمة من قبل قسم إدارة 

المخاطر بالمجموعة،

· يتم تصميم إجراءات المراجعة االئتمانية لتحديد، في 	

، التعرضات للمخاطر التي تتطلب رقابة لصيقة  وقت مبكر

وتحتاج إلى مراجعة ،

· ، بحدود التعرض 	 مراجعة االلتزام، بشلك مستمر

المتفق عليها والمتعلقة باألطراف المقابلة والصناعات 

والبلدان باإلضافة إلى مراجعة الحدود وفقًا الستراتيجية 

إدارة المخاطر واالتجاهات السائدة في السوق، 
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إدارة المخاطر المالية )يتبـع(   -32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(

•  وباإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة قسم التدقيق الداخلي 

الذي يقوم بإجراء مراجعات مستمرة لوحدات األعمال 

يره  واإلجراءات االئتمانية الخاصة بالمجموعة ويقدم تقار

مباشرة إلى لجنة التدقيق.

ع  تقوم المجموعة بقياس تعرضها لمخاطر االئتمان بالرجو

إلى إجمالي القيمة للموجودات المالية ناقصًا الفوائد 

المعلقة وخسائر انخفاض القيمة.

يقة تصنيف المخاطر االئتمانية التي تتبعها  تتألف طر

المجموعة في الوقت الحالي من ١0 فئات كما هو مبين 

أدناه. إن الفئات من IA إلى IE تعكس الحسابات العاملة، 

في حين تعكس المرتبتين IIA و IIB الحسابات غير المنتظمة 

ى المذكورة بشلك خاص( بينما تعكس  وض األخر )القر

المرتبات من III إلى V الحسابات غير العاملة.

ية المخاطرفئة المخاطر جوهر
الحسابات العادية

IA ي الفئة ال تتعرض للخطر بشلك جوهر
IB الحد األدنى من المخاطر الفئة
IC خطر معتدلالفئة
ID خطر متوسطالفئة
IE أقل من الخطر المتوسطالفئة

)OLEM( وض األخرى المذكورة بشلك خاص القر
IIA تتطلب عناية وإهتمام اإلدارةالفئة
IIB ُمدرجة بقائمة الرقابةالفئة

III دون المستوىالفئة
IV مشكوك فيهاالفئة
V خسارةالفئـة

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(

يعرض الجدول التالي تصنيف لمخاطر الموجودات المالية وكذلك الحد األقصى من مخاطر االئتمان التي قد تتعرض لها 
المجموعة دون أخذ الضمانات في عين االعتبار:

وض والسلف االستثمارات بالتلكفة المطفأةالمطلوب من البنوكالقر
2014٢0١32014٢0١32014٢0١3

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
ية 13.097.276١0٫6٢0٫٢431,461,3854١9٫7٢41,660,602٨7٨٫3٨٢القيمة الدفتر

وض وسلف شراكت  قر
منخفضة القيمة

١,767,٢66 1,872,138الفئة III: دون المستوى
43٢,9١4 362,345الفئة IV: مشكوك فيه

1,047٢٢٫٢٢4الفئـة V: خسائر
٢,٢٢٢,404 2,235,530المبلغ اإلجمالي

)4٢١,404()470,347(فوائد معلقة
)6١5٫٨0٨()693.262(مخصص انخفاض القيمة

ية 1.071.921١٫١٨5٫١9٢القيمة الدفتر
وض وسلف أفراد  قر

منخفضة القيمة
٢0,٢30 13,081الفئـة III: دون المستوى

٢١,007 25,687الفئة IV: مشكوك فيه
90,464١١7٫6٨0الفئـة V: خسائر
129,232١5٨٫9١7المبلغ اإلجمالي

)١٨٫4٢6()12,069(فوائد معلقة

)55٫567()44,570(مخصص انخفاض القيمة
ية  72,593٨4٫9٢4القيمة الدفتر

مستحقة وغير منخفضة 
وض أخرى مذكورة  القيمة )قر

بشلك إستثنائي(
الفئـة IIA: تتطلب إهتمام 

229.874605٫0٢4وسيطرة اإلدارة
976.555٨١٢٫653الفئة IIB: ُمدرجة بقائمة المراقبة

ية 1.206.429١٫4١7٫677القيمة الدفتر
 غير مستحقة وغير 

منخفضة القيمة
:IE إلى IA المرتبات 

10,956,627٨,046,١371,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢حسابات منتظمة
10,956,627٨,046,١371,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢القيمة اإلجمالية

وض  المخصص الجماعي للقر
----)١١3,6٨7()210,294(غير منخفضة القيمة

ية 10,746,3337,93٢,4501,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢القيمة الدفتر
ية 13,097,276١0,6٢0,٢431,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢إجمالي القيمة الدفتر
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إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(
يظهر الجدول أعاله أسوأ احتماالت التعرض لمخاطر االئتمان 

للمجموعة كما في 3١ ديسمبر ٢0١4 و ٢0١3، دون األخذ 

باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها.

وض والسلف منخفضة القيمة القر

وض والسلف منخفضة القيمة بالموجودات  تتمثل القر

ر المجموعة أنها لن تتمكن، على األغلب، من  المالية التي تقر

تحصيل إجمالي مبلغها األصلي والفائدة المستحقة عليها 

وط االتفاق التعاقدية. وفقًا لشر

وض المستحقة وغير المدفوعة ولكنها لم تتعرض  القر

النخفاض القيمة

وض التي فات موعد دفع الفائدة التعاقدية  وهي القر

المستحقة عليها أو المبلغ األصلي لها لمدة تصل إلى ١٨0 

يومًا ولكن المجموعة تعتقد أنه من غير المناسب خفض 

قيمتها على أساس التأمين / الضمان المتوفر و/ أو مرحلة 

تحصيل المبلغ المستحق للمجموعة.

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(
وض سياسة شطب القر

تقوم المجموعة بشطب قرض / استثمار ) مع مخصصات 

ر لجنة االئتمان  انخفاض القيمة ذات الصلة( عندما تقر

وض / االستثمارات ال يمكن تحصيلها.  بالمجموعة أن القر

ويتم التوصل إلى هذا القرار بعد األخذ بعين االعتبار 

المعلومات مثل التراجع الحاد في المركز المالي للمقترض 

/ المصدر من ذلك إذا اكن المقترض / المصدر غير قادر على 

دفع االلتزامات المترتبة عليه أو أن المتحصالت الممكن 

تحصيلها من الضامن لن تكون اكفية لتغطية اكفة االلتزامات 

أو استنفذت اكفة الجهود الممكنة لتحصيل المبلغ.

وض  ترتكز القرارات الخاصة بشطب المبالغ الصغيرة على قر

األفراد على حالة موعد االستحقاق الفائت لمنتج معين.

الضمانات

وض والسلف  تمتلك المجموعة ضمانات مقابل القر

للعمالء على شلك مبالغ نقدية رهن أو حجز على عقارات 

ى على الموجودات. ترتكز تقديرات  أو أي ضمانات أخر

القيمة العادلة على قيمة الضمانات التي يتم تقييمها وقت 

ية. بشلك عام،  االقتراض وتتم مراقبتها بعد ذلك بصورة دور

ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل االستثمارات لغير المتاجرة 

والمبالغ المطلوبة من البنوك.

وض والسلف  فيما يلي القيمة المقدرة للضمانات عن القر

للعمالء بخالف األفـراد:

وفقًا لتقدير اإلدارة، فإن القيمة العادلة للضمانات والتأمينات 

وض والسلف المنخفضة  ى المحتفظ بها مقابل القر األخر

بلغت قيمتها بشلك فردي كما في ١3 ديسمبر 4١0٢ مبلغ ١04 

 مليون درهم )3١0٢: 6٨4 مليون درهم( والتي تحتوي 

وض والسلف التي يتم االحتفاظ بضمانات زائدة  على القر

في مقابلها.

وط المعاد التفاوض بشأنها وض ذات الشر القر
وط المعاد التفاوض بشأنها هي  وض ذات الشر القر

وض التي تمت إعادة هيلكتها بسبب تراجع الوضع المالي  القر

للمقترضين. ال تقدم المجموعة عادة أية تنازالت لمجرد 

مراعاة الوضع المالي للمقترض ولكنها تقوم فقط بإعادة 

هيلكة الجزء المتبقي من القرض بغرض تحسين احتمالية 

تحصيله. بمجرد إعادة جدولة القرض، يبقى في نفس الفئة 

التي تحددها منهجية المجموعة بشأن تصنيف االئتمان 

وحتى األداء المعقول بعد الهيلكة.

مخصصات انخفاض القيمة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخسائر انخفاض 

القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة في محفظة 

وض الخاصة بها. يتكون ذلك المخصص بصورة رئيسية  القر

من مكونات الخسارة المحددة ذات الصلة بالتعرض للمخاطر 

وض  الهامة بشلك فردي والمخصص الجماعي لخسائر القر

والذي يتم تكوينه لمجموعة من الموجودات المماثلة فيما 

يتعلق بالخسائر التـي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها على 

وض الخاضعة للتقييد الفردي النخفاض القيمة. القر

تحليل أعمار الموجودات المالية المستحقة وغير منخفضة القيمة
وض والسلف القر

2014٢0١3
ألف درهم ألف درهم 

1,060,0869٨6٫3٢4مستحقة حتى 30 يومًا

53,5736١٫33٢ مستحقة منذ 30 – 60 يومًا 
25,57655٫577 مستحقة منذ 60 – 90 يومًا 

67,1943١4٫444مستحقة منذ 90 – 180 يومًا 

ع  1,206,429١٫4١7٫677المجمو

2014٢0١3
ألف درهـمألف درهم

4,355,1933,٢76,356ممتلاكت ورهونات
1,760,667١,555,954ودائع وأسهم
46,47533,93٢سيارات وآالت

6,162,3354,٨66,٢4٢
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ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  - 32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(
تقوم المجموعة بمراقبة تركزات مخاطر االئتمان حسب قطاع األعمال وحسب الموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل لتركزات مخاطر 

ير: يخ التقر االئتمان كما في تار

وض والسلف االستثمارات بالتلكفة المطفأةودائع وأرصـدة لدى البنوكالقر

2014٢0١32014٢0١32014٢0١3

ألف درهـمألف درهـمألف درهــمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
ية و  القطاعات التجار

قطاعات األعمال:

-95,498--696,476357,٨55 التصنيع

73,89456,079--4,360,8984,١5٨,60٢ العقارات واإلنشاءات 

----2,393,054١,76٨,734 التـجارة

117,269١١7,٢5٨--929,388١59,694 النقل والمواصالت 

ى  ----2,791,753٢٫٢77٫557 االتصاالت وخدمات أخر

إجمالي قطاعات التجارة 
286,661١73,337--11,171,569٨,7٢٢,44٢وقطاعات األعمال

364,934٨7,6٢01,461,3854١9,7٢4747,485٨6,34٢ البنوك والمؤسسات المالية
الحكومة وشراكت القطاع 

626,4566١٨,703--204,466٢63,١45 العام

----2,786,849٢,77١,9٢٨ إقراض األفراد

14,527,818١١,٨45,١351,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢
ح: مخصص يطر
----)١,٢٢4,٨9٢()1,430,542(انخفاض القيمة

ية ع القيمة الدفتر 13,097,276١0,6٢0,٢431,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢مجمو

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  - 32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(

وض والسلف االستثمارات بالتلكفة المطفأةودائع وأرصـدة لدى البنوكالقر
2014٢0١32014٢0١32014٢0١3

ألف درهـمألف درهـمألف درهــمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
التركزات حسب 

الموقع الجغرافي :
بية المتحدة  1,232,703350,0١3883,721674,٨٨3 13,191,236١١,47٨,3٢٨ اإلمارات العر

دول مجلس التعاون 
١96,١53 ١0,60١287,940 25,902 365,١١3 960,764 الخليجي

ى بية األخر -   -   344 724 ١,٢٨7 655 الدول العر
وبا -   -   ١١,699 3,590 96 159,557 أور

الواليات المتحدة 
يكية -   -   45,0٨6 197,542 -   -   األمر

7,346 ١,١0١488,941 281 3١١ 202,413 أسيا 
ى -   -   ٨٨0 643 -   13,193 أخر

14,527,818١١,٨45,١351,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢
ح: مخصص  يطر

----)١,٢٢4,٨9٢()1,430,542(انخفاض القيمة
ية ع القيمة الدفتر 13,097,276١0,6٢0,٢431,461,3854١9,7٢41,660,602٨7٨,3٨٢مجمو

الحد األقصى 
للتعرض

الحد األقصى 
للتعرض

2014٢0١3
ألف درهـمألف درهم

بية المتـحدة 689,6926١١,05١النقد واألرصـدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
 4١9,7٢4 1,461,385الودائع واألرصـدة من البـنوك

وض وسـلف للعمالء  ١0,6٢0,٢43 13,097,276قر
 ٨7٨,3٨٢ 1,660,602موجودات مالية بالتـلكفة المطفـأة

ى  ١,٢١١,964 1,637,903فوائد مستـحقة القبض وموجودات أخر
18,546,858١3,74١,364

4,220,163٢,69٨,7١7مطلوبات محتـملة
ع 22,767,021١6,440,0٨١المـجمو

ُتقاس التركزات حسب الموقع الجغرافي فيما يتعلق بلك 
وض والسلف والمبالغ المطلوبة من البنوك اعتمادًا  من القر

على موطن المقترض، بينما يتم قياس التركزات حسب 
الموقع الجغرافي فيما يتعلق باالستثمارات لغير المتاجرة 

اعتمادًا على موقع الجهة المصدرة لألسهم. 

الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتـمانية 
بدون األخذ في االعتبـار أية ضمانات أو 

يزات االئتـمانية األخرى التعز

يبين الجـدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخاطر 
االئتمانية لمكونات بيـان المركز المالي، بما في ذلك 

المشتـقات. يظهر الحد األقصى للتعرضات موضـحة 
باإلجـمالي، قبل تأثير التخفيـف باستخدام التقاص 

واتفاقيات الضمانات.
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ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ي الدولي ش.م.ع.  البنك التجار
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  - 32
مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

إدارة مخاطر االئتمان )يتبـع(

مخاطر التسوية
قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى التعرض للمخاطر عند تسوية 

ية. تتمثل مخاطر التسوية  المعامالت أو الصفقات التجار

بمخاطر التعرض لخسارة ناجمة عن عدم قدرة الطرف 

المقابل على اإليفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو األوراق المالية 

ى المستحقة وفقًا لالتفاقيات التعاقدية.  أو الموجودات األخر

نادرًا ما يحدث تأخير في إجراء التسوية وتتم رقابة تلك 

 التأخيرات وتحديد حجمها كجزء من إطار عمل 

السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال وإدارة 

المخاطر التشغيلية.

بالنسبة ألنواع معينة من المعامالت، تقوم المجموعة بالحد 

يق إجراء التسويات من خالل وكيل  من ذلك الخطر عن طر

ية فقط  تسوية/ تصفية لضمان تسوية الصفقات التجار

عند استيفاء لكا الطرفين التزامات التسوية التعاقدية. تشلك 

حدود التسوية جزءًا من عملية الموافقة على االعتماد / الحد 

االئتماني المذكورة أعاله. إن قبول مخاطر التسوية على 

صفقات التسوية الحرة يتطلب اعتمادات خاصة بالمعاملة أو 

خاصة بالطرف المقابل من قسم إدارة المخاطر بالمجموعة.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة بالصعوبات التي قد تواجهها 

المجموعة لإليفاء بالتزاماتها ذات الصلة بالمطلوبات 

المالية. وتشتمل على المخاطر من عدم القدرة على تمويل 

يخ االستحقاق المناسبة وبالمعدالت  الموجودات في توار

المناسبة وعدم القدرة على تسييل أصل ما بسعر معقول 

وضمن إطار زمني مناسب باإلضافة إلى عدم القدرة على 

الوفاء بااللتزامات عندما تستحق. يمكن أن تنشأ مخاطر 

السيولة من تقلبات السوق أو تخفيض التصنيفات االئتمانية 

مما قد يؤدي إلى تالشي بعض مصادر التمويل.

إدارة مخاطر السيولة 
ينة وإدارة الموجودات والمطلوبات   يدير قسم الخز

مخاطر السيولة بما يتوافق مع السياسات واإلرشادات 

التنظيمية الداخلية.

يهدف منهج المجموعة في الحد من مخاطر السيولة 

إلى ضمان توافر التمويل الاكفي من مصادر متنوعة في 

لك األوقات وإن بإماكنها التصدي ألي صدمات في مركز 

السيولة الخاص بها. يتم الحصول على النقد باستخدام 

تشكيلة متنوعة من األدوات بما في ذلك ودائع العمالء 

ينة وإدارة  وأدوات سوق المال ورأس المال. يقوم قسم الخز

الموجودات والمطلوبات برقابة وضع سيولة الموجودات 

والمطلوبات المالية والتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة 

ينة بمحفظة  من األعمال الحالية والمستقبلية. تحتفظ الخز

موجودات سائلة قصيرة األجل وودائع فيما بين البنوك 

لضمان االحتفاظ بالسيولة الاكفية. تتم مراقبة وضع السيولة 

ق متعددة تغطي  اليومي ويتم إجراء اختبار خطورة بطر

وف السوق االعتيادية وغير االعتيادية. يتم وضع  لك من ظر

سياسة السيولة الخاصة بالمجموعة من قبل مجلس اإلدارة 

وتتم مراجعتها بصورة سنوية. تتم رقابة االلتزام بالسياسات 

من قبل قسم إدارة المخاطر ومن قبل لجنة الموجودات 

 .)ALCO( والمطلوبات

التعرض لمخاطر السيولة
إن المقاييس الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة 

لقياس مخاطر السيولة هي السلف في مصادر األموال 

المستقرة )التي تعتبر بمثابة مقياس نظامي( باإلضافة إلى 

ع الموجودات  نسبة صافي الموجودات السائلة أي مجمو

ع المطلوبات   بموجب االستحقاق مقابل مجمو

بموجب االستحقاق.

لقد تم إيجاز تفاصيل صافي الموجودات السائلة للمجموعة 

في الجدول التالي بموجب استحقاق موجودات ومطلوبات 

المجموعة اعتمادًا على ترتيبات السداد التعاقدية دون األخذ 

يخ  يخ االستحقاق الفعلية المحددة من واقع تار باالعتبار توار

يخ  االحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة. لقد تم تحديد توار

االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس 

يخ  يخ بيان المركز المالي حتى تار الفترة المتبقية من تار

االستحقاق التعاقدي.

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
التعرض لمخاطر السيولة )يتبـع(

اكن بيان استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 3١ ديسمبر ٢0١4 كما يلي:

 أقل من 3 
أشهر

 من 3 إلى 6 
أشهر 

من 6 أشهر 
أكثر من سنةإلى 12 شهر

ليس لها 
استحقاق 

اإلجماليثابت

ألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف 

المركزي لدولة اإلمارات 
بية المتـحدة 773,773----773,773العر

ودائع وأرصـدة لدى 
1,461,385-   -   -   -   1,461,385البـنوك

وض والسلف للعمالء 13,097,276-   3,911,623900,8381,095,5037,189.312القر
الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
179,444179,444-   -   -   -   الشامل اآلخر 

الموجودات المالية بالقيمة 
باح  العادلة من خالل األر

163,825163,825-   -   -   -   أو الخسـائر
الموجودات المالية 

1,660,602-   73,35218,3331,568,917-   بالتلكفة المطفأة 

ي ون العقار 280,218280,218-   -   -   -   المخز
فوائد مستحقة القبض 

ى 1,738,520-   -1,383,204348,6116,705وموجودات أخر

ية 114,116114,116-   -   -   -   االستثمارات العقار

214,285214,285-   -   -   -   الممتلاكت والمعدات

7,529,9851,322,8011,120,5418,758.229951,88819,683,444اإلجمالي

المطلوبات 
ودائع وأرصدة مطلوبة 

1,245,757-   734,600-   -511,157للبنوك 

14,538,717-   7,293,5984,159,7222,831.098254,299ودائع العمالء
فوائد مستـحقة الدفع

ى 1,559,404-   -1,204,088348,6116,705ومطلوبات أخر

17,343,878-   9,008,8434,508,3332,837,803988,899اإلجمالي

7,769.330951,8882,339,566)1,717,262()3,185,532()1,478,858(الفجوة في السيـولة

2,339,566ممثلة بحقوق الملكية
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إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  – 32

اكن بيان استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 3١ ديسمبر ٢0١3 كما يلي:

 أقل من 3 
أشهر

 من 3 إلى 6 
أشهر 

من 6 أشهر 
أكثر من سنةإلى 12 شهر

ليس لها 
استحقاق 

اإلجماليثابت

ألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف 

بية  المركزي لدولة اإلمارات العر
681,323----681,323المتـحدة

419,724 -   -   -   -   419,724 ودائع وأرصـدة لدى البـنوك

وض والسلف للعمالء 10,620,243 -   5,515,042 753,409 450,173 3,901,619 القر
الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 
183,841 183,841 -   -   -   -   اآلخر 

الموجودات المالية بالقيمة 
باح أو  العادلة من خالل األر

134,525 134,525 -   -   -   -   الخسـائر
الموجودات المالية بالتلكفة 

878,382 -   878,382 -   -   -   المطفأة 

ي ون العقار 280,218 280,218 -   -   -   -   المخز
فوائد مستحقة القبض 

ى 1,306,777 -   1,221 16,095 181,607 1,107,854 وموجودات أخر

ية 121,260 121,260 -   -   -   -   االستثمارات العقار

188,366 188,366 -   -   -   -   الممتلاكت والمعدات

908,21014,814,659 6,394,645 769,504 631,780 6,110,520 اإلجمالي

المطلوبات 

1,077,171 -   -   -   146,920 930,251 ودائع وأرصدة مطلوبة للبنوك 

10,499,317 -   16,142 1,572,929 2,198,346 6,711,900 ودائع العمالء
فوائد مستـحقة الدفع ومطلوبات 

ى 1,047,899 -   1,221 16,095 181,607 848,976أخر

12,624,387 -   17,363 1,589,024 2,526,873 8,491,127 اإلجمالي

2,190,272 908,210 6,377,282 )819,520()1,895,093()2,380,607(الفجوة في السيـولة

2.190.272ممثلة بحقوق الملكية

يخ  يظهر الجدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة في الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة على أساس أقرب تار

استحقاق تعاقدي.

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي المخاطر من أن تؤثر التغيرات في 

أسعار السوق، مثل معدالت الفائدة، وأسعار أدوات أوراق 

يع االئتمان  الملكية، وأسعار صرف العمالت األجنبية وتوز

على إيرادات المجموعة و / أو قيمة أدواتها المالية. تقوم 

المجموعة بإدارة مخاطر السوق بهدف تحقيق أعلى عائد 

ممكن من خالل االحتفاظ بالتعرض لمخاطر السوق ضمن 

الحدود المقبولة.

إدارة مخاطر السوق

لقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود المخاطر اعتمادا على 

تحليل االستجابة )الحساسية( والحدود االسمية التي تتم 

مراقبتها عن كثب من قبل قسم إدارة المخاطر كما يتم اإلبالغ 

يًا من  ر إلى اإلدارة العليا وتتم مناقشتها شهر عنها بشلك متكر

.)ALCO( قبل لجنة الموجودات والمطلوبات

يع تعرضها لمخاطر السوق بين  تقوم المجموعة بتوز

ى لغير المتاجرة  ية للمتاجرة وأخر المحافظ االستثمار

مع إلقاء المسؤولية الشاملة على عاتق لجنة الموجودات 

والمطلوبات )ALCO(. يعتبر قسم إدارة المخاطر مسؤواًل 

عن تطوير سياسات إدارة المخاطر التفصيلية وعن أعمال 

المراجعة اليومية الخاصة بتطبيقها وتخضع لمراجعة واعتماد 

 .)ALCO( لجنة الموجودات والمطلوبات

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية التي تحمل 

فائدة وتعكس احتمالية أن التغييرات في أسعار الفائدة 

سوف تؤثر سلبيًا على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات 

الصلة. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بصورة رئيسية من 

خالل مراقبة الفجوات في أسعار الفائدة وتوافق نماذج إعادة 

تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل وضع قيود على 

اعتماد إعادة التسعير. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات 

برقابة االلتزام بتلك الحدود ويساعدها في ذلك قسم إدارة 

المخاطر فيما يخص أعمال الرقابة اليومية.
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إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة )يتبـع(

يوضح الجدول التالي موقف حساسية أسعار الفائدة والفجوة في حساسية أسعار الفائدة على أساس إعادة تسعير الترتيبات 

التعاقدية كما في 3١ ديسمبر ٢0١4:

الفـجوة في حسـاسية أسـعار الفائدة:

أقل من 3 
أشهر

من 3 الى 6 
أشهر 

من 6 أشهر 
أكثر من سنةالى 12 شهر

ال حساسية 
اإلجماليللفائدة

ألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــم

الموجودات

نقد وأرصدة لدى المصرف 
بية  المركزي لدولة اإلمارات العر

773,773773,773----المتـحدة

228,8111,461,385-   --1,232,574ودائع وأرصـدة لدى البـنوك

وض والسلف للعمالء 3.510.221900,8381,095,5037,189,312401.40213,097,276القر

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

179,444179,444-   ---اآلخر 

الموجودات المالية بالقيمة 
باح أو  العادلة من خالل األر

163,825163,825-   ---الخسـائر

الموجودات المالية بالتلكفة 
1,660,602-  73,35218,3331,568,917-المطفأة 

ي ون العقار 280,218280,218-   ---المخز

الفوائد المستحقة القبض 
ى 1,738,5201,738,520-   ---وموجودات أخر

ية 114,116114,116-   ---االستثمارات العقار

214,285214,285-   ---الممتلاكت والمعدات

ع الموجودات 4.742.795974,1901,113,8368,758,2294.094.39419,683,444مجمو

المطلوبات وحقوق الملكية

734,600192,1501,245,757--319,007ودائع وأرصدة مطلوبة للبنوك

3,693,0424,159,7222,831,098254,2993,600,55614,538,717ودائع العمالء

الفوائد مستـحقة الدفع 
ى 1,559,4041,559,404----ومطلوبات أخر

ع حقوق الملكيـة 2,339,5662,339,566----مجمو

ع المطلوبات وحقوق  مجمو
4,012,0494,159,7222,831,098988,8997,691,67619,683,444الملكية

الفجوة في حساسية أسعار 
-)3,597.282(7.769.330)1,717,262()3,185,532(730,746الفائدة

الفجوة في حساسية أسعار 
--3.597.282)4,172,048()2,454,786(730,746الفائدة المتراكمة 

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة )يتبـع(

يوضح الجدول التالي موقف حساسية أسعار الفائدة والفجوة في حساسيـة أسعار الفائدة على أساس إعادة تسعير الترتيبات 

التعاقدية كما في 3١ ديسمبر ٢0١3:

الفـجوة في حسـاسية أسـعار الفائدة:

أقل من 3 
أشهر

من 3 الى 6 
أشهر 

من 6 أشهر 
أكثر من سنةالى 12 شهر

ال حساسية 
اإلجماليللفائدة

ألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــم
الموجودات

نقد وأرصدة لدى المصرف 
بية  المركزي لدولة اإلمارات العر

 6٨١,3٢3 6٨١,3٢3 - - - -المتـحدة
 4١9,7٢4  6٢,٢59  -    -    -    357,465 ودائع وأرصـدة لدى البـنوك

وض والسلف للعمالء  ١0,6٢0,٢43  3١9,900  5,5١5,04٢  753,409  450,١73  3,5٨١,7١9 القر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 ١٨3,٨4١  ١٨3,٨4١  -    -    -    -   من خالل الدخل الشامل اآلخر 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

باح أو الخسـائر  ١34,5٢5  ١34,5٢5  -    -    -    -   من خالل األر
الموجودات المالية بالتلكفة 

 ٨7٨,3٨٢  -    ٨7٨,3٨٢  -    -    -   المطفأة 
ي ون العقار  ٢٨0,٢١٨  ٢٨0,٢١٨  -    -    -    -   المخز

الفوائد المستحقة القبض 
ى  ١,306,777  ١,306,777  -    -    -    -   وموجودات أخر

ية  ١٢١,٢60  ١٢١,٢60  -    -    -    -   االستثمارات العقار
 ١٨٨,366  ١٨٨,366  -    -    -    -   الممتلاكت والمعدات

ع الموجودات  ١4,٨١4,659  3,٢7٨,469  6,393,4٢4  753,409  450,١73  3,939,١٨4 مجمو
المطلوبات وحقوق الملكية
 ١,077,١7١  55,9١5  -    -    ١46,9٢0  ٨74,336 ودائع وأرصدة مطلوبة للبنوك

 ١0,499,3١7  ٢,5٨٢,5٢0  ١6,١4٢  ١,57٢,9٢9  ٢,١9٨,346  4,١٢9,3٨0 ودائع العمالء
الفوائد مستـحقة الدفع 

ى  ١,047,٨99  ١,047,٨99  -    -    -    -   ومطلوبات أخر
ع حقوق الملكيـة  ٢,١90,٢7٢  ٢,١90,٢7٢  -    -    -    -   مجمو

ع المطلوبات وحقوق  مجمو
 ١4,٨١4,659  5,٨76,606  ١6,١4٢  ١,57٢,9٢9  ٢,345,٢66  5,003,7١6 الملكية

الفجوة في حساسية أسعار 
 -)٢,59٨,١37( 6,377,٢٨٢ )٨١9,5٢0()١,٨95,093()١,064,53٢(الفائدة

الفجوة في حساسية أسعار 
 -- ٢,59٨,١37 )3,779,١45()٢,959,6٢5()١,064,53٢(الفائدة المتراكمة 
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صافي المركز 
المركز اآلجلالحالي

اإلجمالي
2014

اإلجمالي
٢0١3

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

العملة

يكي )67,١33(2,238,561 )519,080(2,757,641 دوالر أمر

٢6,499 )33,272()33,217()55(جنية استرليني 

)799(108 -   108 ين ياباني

و 53,١34 93,567 93,599 )32(يور

ى  634,6٨0 625,088 461,397 163,691 عمالت أخر

إدارة رأس المال  -33

يعية الرئيسية للمجموعة، المتمثلة  تقوم الجهة التشر
بية المتحدة، بوضع  بالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العر

ومتابعة متطلبات رأس المال القانونية.

فيما يلي أهـداف المجموعة من إدارة رأس المال:

· حماية قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ 	
يادة عائدات المساهمين،  ية وز االستمرار

· يعية الموضوعة من 	 االلتزام بمتطلبات رأس المال التشر
بية المتحدة. قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر

لتطبيق المتطلبات الرأسمالية الحالية، تقوم المجموعة 
باحتساب معدل كفاية رأس المال وذلك وفقًا لإلرشادات 

بية  الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
المتحدة والتي تفيد بأن معدل كفاية رأس المال هو معدل 

رأس المال إلى موجودات المخاطر المرجحة.

رأس المال النظامي

بية المتحدة  يقوم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال المجموعة كلك.

بية المتحدة  قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر
ل ٢ )Basel ٢( لرأس المال في نوفمبر  بتطبيق نظام باز

٢009. يحتسب البنك معدل كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات 
بية المتحدة. حّدد  المصرف المركزي لدولة اإلمارات العر

المصرف المركزي الحد األدنى لرأس المال بنسبة ١٢٪ من 
الموجودات المرجحة حسب المخاطر والذي تم احتسابه 

على أساس التعليمات الصادرة من قبل المصرف المركزي.

تم تحليل رأس المال المجموعة النظامي إلى مستويين: 

· رأس المال من المستوى ١ )Tier ١ Capital(، والذي 	
باح المستبقاة  ع واألر يتضمن رأس المال المدفو

وق ترجمة العمالت األجنبية المتراكمة  واحتياطي فر
وحصص األطراف غير المسيطرة في حقوق الملكية في 
الشراكت التابعة غير المملوكة بالاكمل بعد اقتطاع الشهرة 

والموجودات غير الملموسة، إن وجدت. 

· رأس المال من المستوى ٢ )Tier ٢ Capital(، ويتضمن 	
المخصصات العامة )المخصص الجماعي لالنخفاض 

يد عن ١٫٢5٪ من الموجودات  في القيمة بنسبة ال تز
المرجحة حسب المخاطر(، والقرض المؤهل المساند 

وعنصر احتياطي إعادة تقييم الممتلاكت )45٪( واحتياطي 
يادة القيمة  إعادة تقييم االستثمارات )حد أقصى 45٪ لز
باح  ية( والمتعلق باألر السوقية عن صافي القيمة الدفتر

غير المحققة على االستثمارات المصنفة كموجودات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

تطبق حدود متنوعة على مكونات قاعدة رأس المال. فال 
 ٢ Tier( يد رأس المال المؤهل من المستوى ٢ يجوز أن يز
 ١ Tier( عن رأس المال المؤهل من المستوى ١ )Capital
وض  يد رأس المال المؤهل للقر Capital(، وال يجوز أن يز
 ١ Tier( المساندة عن 50٪ من رأس المال من المستوى ١

 Tier( يجب أن يشلّك رأس المال من المستوى ١ .)Capital
١ Capital( ما نسبته 7٪ من الموجودات المرجحة حسب 
 ٢ Tier( يد رأس المال من المستوى ٢ المخاطر وأن ال يز

 Capital( على 67٪ من رأس المال من المستوى ١
 .)Capital ١ Tier(

تقّيم الموجودات المرجحة حسب المخاطر الخاصة 
بالمجموعة بالقياس إلى المخاطر االئتمانية والسوقية 

والتشغيلية الخاصة بها. تتضمن المخاطر االئتمانية، المخاطر 
المدرجة في بيان المركز المالي الموحد وغير المدرجة فيه. 

تتمثل مخاطر السوق في الخسائر من المراكز المدرجة 
وغير المدرجة في بيان المركز المالي الموحد والناشئة عن 
الحركة على أسعار السوق وتتضمن مخاطر أسعار الفائدة 
ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر االستثمارات في حقوق 

الملكية ومخاطر السلع ومخاطر الخيارات. وتعّرف المخاطر 
التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير 

ية أو األنظمة أو  الاكفية أو غير الناجحة أو عن العناصر البشر
ية  يقة القياس المعيار عن األحداث الخارجية. يتبع البنك طر

لمخاطر االئتمان والسوق ومخاطر العمليات، وفقًا للدعامة 
 .)٢ BASEL( ل ٢ األولى )Pillar ١( من نظام باز

التزمت المجموعـة وعملياتها الفردية المنظمة بمتطلبات 
وضة خالل الفترة. رأس المال الخارجية المفر

ية في إدارة رأس المال  لم يكن هناك أي تغييرات جوهر
للمجموعة خالل السنة. 

إدارة المخاطر المالية )يتبـع(  -32
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة )يتبـع(

ية  يدار التعرض لمخاطر أسعار الفائدة للمحافظ االستثمار

ينة وقسم إدارة  ية بشلك عام من قبل قسم الخز غير التجار

الموجودات والمطلوبات والذي يستخدم االستثمارات في 

األوراق المالية وتسليف البنوك والودائع المطلوبة من البنوك 

واألدوات المشتقة إلدارة المركز العام الناتج عن األنشطة غير 

ية للمجموعة. التجار

مخاطر العمالت األجنبية

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في المخاطر من أن تتقلب 

قيمة األدوات المالية نظرًا للتغيرات في أسعار صرف العمالت 

األجنبية وتنشأ من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن 

العملة الرسمية للمجموعة هي درهم اإلمارات. لقد قام 

مجلس اإلدارة بوضع حدود على العقود بالعمالت األجنبية. 

تفرض رقابة مشدّدة على العقود إلبقاء هذه المخاطر ضمن 

الحدود الموضوعة. كما في 3١ ديسمبر اكن لدى المجموعة 

التعرضات الصافية التالية بالعمالت األجنبية:

مخاطر األسعار األخرى
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن 

االستثمار في األسهم. يتم إحتجاز استثمارات األسهم 

ألغراض استراتيجية وليس بغرض المتاجرة. المجموعة ال 

تتاجر بنشاط في هذه االستثمارات.

تحليل حساسية أسعار األسهم
تحليالت الحساسية أدناه تم تحديدها على أساس التعرض 

ير. لمخاطر أسعار األسهم في نهاية الفترة المشمولة بالتقر

إذا اكنت أسعار األسهم أعلى / أدنى بنسبة 5٪، فإن الدخل 

الشامل للسنة والدخل الشامل األخر كما في نهاية السـنة 

يدا / سينخفضا بمبلغ ٨ مليون درهم و 9 مليـون درهم  سيز

 على الترتيب )٢0١3 : 7 مليون درهم و 9 مليون درهم 

على الترتيب(.
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ير السنوي 2014 البيانات الماليةالتقر

إدارة رأس المال )يتبـع(   -33
رأس المال النظامي )يتبـع(

إن رأس المال النظامي للمجموعة هو كما يلي:

كـفاية رأس المال

2014٢0١3

ألـف درهــــمألـف درهــــم
ل 

ع 1,654,651١,575,٨5٨رأس المال الصادر والمدفو

205,157١9١,٨05االحتياطي القانوني واإللزامي

130,445١١7,093االحتياطي العام 

باح المستبقاة 328,116٢9١,5٨١األر

4664٨3األطراف غير المسيطرة

ع 2,318,835٢٫١76٫٨٢0المجمو

210,294١١3٫6٨7المخصص الجماعي النخفاض القيمة

)45٫06٨()44,239(احتياطي إعادة تقييم الموجودات

ع 166,0556٨٫6١9المجمو

2,484,890٢٫٢45٫439إجمالي قاعدة رأس المال                                     )أ(

18.040.122١3٫649٫٨55مخاطر االئتـمان

318,540١79٫334مخاطر السوق

1,281,991755٫464المخاطر التشغيـلية

19,640,653١4٫5٨4٫653إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر                       )ب(

١5٫40٪12.65%معدل موجودات المخاطر                                    ])أ(/) ب(×  100[

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  -34

يبين الجدول التالي تصنيف المجموعة للموجودات
ية كما في 3١ ديسمبر ٢0١4: والمطلوبات المالية وقيمها الدفتر

بالقيمة 
العادلة من 

باح  خالل األر
والخسائر

بالقيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
بالتلكفة المطفأة اآلخر 

إجمالي القيمة 
ية الدفتر

ألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــم

2014

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة 

بية المتـحدة 773,773773,773--اإلمارات العر

1,461,3851,461,385--ودائع وأرصدة لدى البنوك

وض وسلف للعمالء 13,097,27613,097,276--قر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

179,444-179,444-الدخل الشامل اآلخر 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

باح أو الخسـائر 163,825--163,825األر

1,660,6021,660,602--الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة 

ى  1,637,9031,642,876-4,973فوائد مستـحقة القبض وموجودات أخر

ع 168,798179,44418,630,93918.979.181المجمو

المطلوبات

14,538,71714,538,717--ودائع العمالء

1,245,7571,245,757--ودائع وأرصدة مطلوبة للبنوك

ى 1,474,8371,476,906-2,069فوائد مستـحقة الدفع ومطلوبات أخر

ع 17,259,31117,261,380-2,069المجمو
تخصيص رأس المال

تقوم المجموعة بشلك داخلي بتقييم متطلباتها الخاصة 

برأس المال مع األخذ بعين االعتبار متطلبات النمو وخطط 

األعمال كما تقوم بتحديد حجم متطلباتها النظامية 

ومتطلبات المخاطر / رأس المال االقتصادي ضمن إطار عمل 

السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال. تشلك 

بعض المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التركزات 

واختبار الخطورة والمخاطر االستراتيجية والمخاطر القانونية 

ومخاطر االلتزام ومخاطر السمعة جزءًا من إطار عمل 

السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال.

كما تقوم المجموعة باحتساب العائد وفقًا للمخاطر فيما 

يتعلق بطلبات االئتمان التي يتم تسعيرها على أساس 

المخاطر المعدلة.
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تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبـع(   -34

ية كما في 3١ ديسمبر ٢0١3: يبين الجدول التالي تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفتر

بالقيمة العادلة 
باح  من خالل األر

والخسائر

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

بالتلكفة المطفأة الشامل اآلخر 
إجمالي القيمة 

ية الدفتر

ألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــمألف درهـــم

٢0١3

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي 

بية المتـحدة 6٨١,3٢36٨١,3٢3-   -   لدولة اإلمارات العر

4١9,7٢4 4١9,7٢4 -   -   ودائع وأرصدة لدى البنوك

وض وسلف للعمالء ١0,6٢0,٢43 ١0,6٢0,٢43 -   -   قر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

١٨3,٨4١ -   ١٨3,٨4١ -   خالل الدخل الشامل اآلخر 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

باح أو الخسـائر ١34,5٢5 -   -   ١34,5٢5 خالل األر

٨7٨,3٨٢ ٨7٨,3٨٢ -   -   الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة 
فوائد مستـحقة القبض وموجودات 

ى  ١,٢١١,964 ١,٢07,795 -   4,١69 أخر

ع ١4,١30,00٢ ١3,٨07,467 ١٨3,٨4١ ١3٨,694 المجمو

المطلوبات

١0,499,3١7 ١0,499,3١7 -   -   ودائع العمالء

١,077,١7١ ١,077,١7١ -   -   ودائع وأرصدة مطلوبة للبنوك
فوائد مستـحقة الدفع ومطلوبات 

ى ١٫000,440 ١٫000,١69 -   ٢7١ أخر

ع ١٢,576,657١٢,576,9٢٨ -   ٢7١ المجمو

إعتماد البيانات المالية الموحدة  -35
اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة 

يخ ح بإصدارها بتار  المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١4 وصر

3 فبراير ٢0١5. 
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