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 خالل عام 2011، استطاع بنك أبوظبي التجاري تحقيق 
 أداء قوي وأرباح قياسية بالرغم من التغييرات 

الطارئة على القواعد التنظيمية.
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي



 بالنيابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، 
 يسرني أن أضع بين أيدكم  التقرير السنوي 

لبنك أبوظبي التجاري لعام 2011.

واجه النمو القت�صادي العاملي خالل عام 2011 

�صعوبات ب�صبب تزايد املخاوف حول الديون ال�صيادية 

يف منطقة اليورو واأماكن اأخرى. وظلت بيئة الأعمال 

امل�صرفية يف املنطقة تواجه حتديات خا�صة يف ظل 

الأو�صاع القت�صادية التي يلفها الغمو�س. لقد تاأثرت 

ربحية البنك ب�صبب التغيريات يف النظم واللوائح 

واجلهود احلثيثة وامل�صتمرة لإعادة هيكله حمفظة 

الأ�صول. وعلى الرغم من هذه التحديات وال�صعوبات 

 كان اأداء بنك اأبوظبـي التجـاري قـويـًا، وا�صتطـاع 

حتقيق اأرباح قيا�صية.

 جاء بيع ح�صة  بنك اأبوظبي التجاري  يف بنك 

اآر. ات�س. بي كابيتال بريهارد املاليزي ليمثل اأكرث 

الأحداث تاأثريًا يف النمو املحقق عام 2011، حيث 

اأدى هذا البيع اإىل حتقيق اأرباح جمزية وحت�صن 

م�صتويات كفاية راأ�س املال، ومكن البنك من الرتكيز 

على الأعمال الأ�صا�صية  يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. اإ�صافة اإىل ذلك، ا�صتمر البنك يف حت�صني 

م�صتويات ال�صيولة واإعادة هيكلة حمفظة الأ�صول، 

وقام بتنفيذ برنامج لتح�صني الأرباح ومراجعة 

وجتديد تطلعاته يف تقبل املخاطر، كما قام باإ�صدار 

اأول �صندات اإ�صالمية )�صكوك( واأطلق اخلدمات 

امل�صرفية اخلارجية )الأف�صور( عرب فرعه يف 

 »جري�صي«. ويلقي »تقرير الرئي�س التنفيذي«  

و»تقرير كبري امل�صوؤولني املاليني« املزيد من ال�صوء 

على هذه التطورات وغريها فيما يتعلق بالأداء املايل 

للبنك يف عام 2011.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

4



جاءت التطورات الآنفة الذكر من�صجمة مع 

الإ�صرتاتيجية التي و�صعها جمل�س الإدارة خالل 

ال�صنوات الأخرية . وبنهاية عام 2011 بداأ كل من 

جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف عملية تنقيح 

 لإ�صرتاتيجية البنك لعام 2012 والفرتة القادمة. 

وقد اإكتملت هذه العملية يف اأوائل عام 2012. 

ويف غ�صون ذلك وا�صل جمل�س الإدارة واإدارة البنك 

تركيز جهودهما على بناء ثقافة حوكمة موؤ�ص�صية 

را�صخة يف جميع اأنحاء البنك. وعلى م�صتوى جمل�س 

الإدارة، كان هناك تركيز على امل�صاركة والفعالية من 

خالل بذل جهود خمتلفة ت�صمل التقييم املنتظم 

والتطوير املهني وحت�صني الإجراءات واملمار�صات.

وركزت الإدارة على تعزيز وحت�صني هيكل احلوكمة 

والإجراءات. ومت بذل جهود متوا�صلة لبناء قدرات 

اإدارة املخاطر، مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�س 

و�صع برنامج لتطوير وغر�س »ثقافة ائتمان موحدة« 

لدى جمل�س اإدارة البنك واإدارته. ويت�صمن الق�صم 

املعنون »حوكمة ال�صركات« من هذا التقرير املزيد من 

التفا�صيل حول هذه اجلهود.

بالأ�صالة عن نف�صي وبالنيابة عن اأخواين اأع�صاء 

جمل�س الإدارة، اأود التعبري عن تقديرنا واإمتننانا 

العميق ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، واإىل  �صمو ال�صيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان، ويل العهد ونائب القائد 

الأعلى للقوات امل�صلحة واإىل  �صمو ال�صيخ من�صور بن 

زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 

الرئا�صة واإىل م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة 

املركزي  ولوزارة املالية ودائرة مالية اأبوظبي وم�صاهمي 

البنك وجمل�س اأبوظبي لال�صتثمار لدعمهم امل�صتمر 

لبنك اأبوظبي التجاري وجهودهم املخل�صة لتطوير 

وتنمية اقت�صاد الدولة. 

 كما اأود اأن اأعرب عن �صكري واإمتناين للدعم 

والولء اللذين اأبداهما عمالء البنك طوال ال�صنة 

ولأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا والعاملني 

للتزامهم وتفانيهم.

عي�سى حممد ال�سويدى

رئي�س جمل�س الإدارة

الركائز اال�سرتاتيجية:

دولة  يف  اأعمالنا  يف  التو�صع  خالل  من  •��النمو 
الإمارات العربية املتحدة.

حتقيق ال�صتدامة من خالل زيادة الودائع. �•
ثقافة الإمتياز والكفاءة يف كل ما نقدمه  •��تبني 

من خدمات. 

لإ�صرتاتيجيتنا. طبقًا  املخاطر  •��اإدارة 
•��حتقيق النجاح من خالل اجتذاب وتطوير 

وا�صتبقاء اأف�صل الكوادر الوظيفية. 

التقرير ال�صنوي والبيانات املالية لعام 2011
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تمثلت السمة الرئيسية ألدائنا خالل عام 2011 في التركيز 
 على األعمال األساسية  والفرص المتاحة في أسواق 

دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى جانب االستفادة من 
المبادرات اإلستراتيجية التي تبنيناها لمواجهة األزمة 

المالية العالمية والتعامل مع الظروف الصعبة التي 
سادت األسواق خالل السنوات األخيرة.

وكما هو وا�صح من النتائج التي حققناها خالل عام 

2011، بداأنا الآن يف جني الثمار حيث جاء حتقيق 

�صايف اأرباح بلغ 3.05 مليار درهم مقارنة باأرباح 

العام املا�صي البالغة 391 مليون درهم م�صحوبًا 

باإرتفاع يف ن�صبة كفاية راأ�س املال وحت�صن يف ال�صيولة 

ونوعية الأ�صول بالإ�صافة اإىل اإدارة من�صبطة للتكلفة.

لقد انعك�س الأداء القوي على جميع العمليات، مما اأدى 

اإىل و�صع معايري م�صاهاة جديدة مل�صتويات خدمة 

العمالء والبتكار يف املنتجات حيث توجت جهودنا  

باحل�صول على العديد من اجلوائز العاملية املرموقة 

خالل عام 2011  ومن اأبرزها جائزة »اأف�صل بنك 

للخدمات امل�صرفية لالأفراد يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة« للمرة الرابعة على التوايل من »اآ�صيان بانكر«. 

وخالل العام ا�صتثمرنا الكثري من اجلهد واملال يف تنمية  

قاعدة عمالئنا وتعزيز ريادة البنك مما مكننا من 

ح�صد جائزة » اأف�صل بنك جتاري« عالوة على جائزة 

»اأف�صل ح�صاب للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة« �صمن 

جوائز »ذا بانكر ميدل اإي�صت«.

وتتمثل بع�س اأهم اإجنازات البنك خالل عام 2011 

يف اإمتام عملية ال�صتحواذ على اخلدمات امل�صرفية 

لالأفراد واإدارة الرثوات واأعمال امل�صاريع ال�صغرية 

واملتو�صطة لدى رويال بنك اأوف �صكوتالند يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة واإجناز دمج اأنظمة 

العمليات بنجاح كامل. وكذلك، بيع ح�صتنا يف بنك 

اآر ات�س بي املاليزي بربح بلغ 1.3 مليار درهم مما 

اأدى اإىل  حت�صن م�صتويات راأ�س املال وال�صيولة لدى 

البنك ب�صفة عامة مما �صاهم يف رفع التقييم 

الئتماين لبنك اأبوظبي التجاري من قبل �صتاندرد اآند 

 .A/A-1  بورز اإىل

يف عام 2011، دخل البنك يف اإئتالف م�صرتك مع 

بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�س اأ�صبحنا من خالله 

قادرين على تقدمي جمموعة متكاملة من العمليات 

 امل�صرفية يف جميع اأنحاء العامل وذلك بالإ�صافة 

اإىل طرح اخلدمات امل�صرفية اخلارجية  )الأف�صور( 

من فرع جري�صي.

اإ�سرتاتيجية الرتكيز على االأعمال االأ�سا�سية توؤتي ثمارها

تقرير الرئيس التنفيذي

6



�صاهمت جمموعة اخلزينة وال�صتثمار بح�صة كبرية 

من الأرباح هذا العام بعد اأن اأ�صبحت تدار بالكامل 

بوا�صطة بنك اأبوظبي التجاري وقد ا�صتطاعت 

املجموعة حتقيق زيادة كبرية يف الدخل و�صايف 

الأرباح بينما �صجلت التكاليف الت�صغيلية للمجموعة 

اإنخفا�صًا ملحوظًا. كما جنحت املجموعة خالل العام 

يف طرح �صكوك بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي، وهو 

اإ�صدار ال�صكوك الأول من نوعه لبنك اأبوظبي 

التجاري والثاين فقط من جانب بنك تقليدي يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

قمنا موؤخرًا بطرح اخلدمات امل�صرفية املجانية 

لعمالئنا الكرام حيث األغيت الر�صوم على جمموعة 

كبرية من اخلدمات امل�صرفية لالأفراد، وبهذا نكون 

اأول بنك يقدم خدمات م�صرفية جمانية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة ونكون قد تخطينا متطلبات 

تعميم م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة 

املركزي ال�صادر موؤخرًا بخ�صو�س الر�صوم املفرو�صة 

على املعامالت امل�صرفية لالأفراد. وقد اأتت هذه 

اخلطوة الرائدة لتثبت التزامنا امل�صتمر بنهو�صنا 

مب�صوؤولياتنا جتاه املجتمع الذي نعمل فيه مع تركيز 

جهودنا على حت�صني منتجاتنا وخدماتنا بطريقة تعود 

بالنفع على املجتمع ككل. وكانت هذه اخلطوة عاماًل 

هامًا يف قدرتنا على اجتذاب عدد كبري من العمالء 

اجلدد خالل العام 2011.

اأثبتت منهجيتنا املتكاملة جتاه خدمات ال�صريفة 

الإ�صالمية جدواها. وبدًل من الزدواجية والتكرار 

بني العمليات الإ�صالمية والتقليدية، اختار البنك 

تقدمي خدمة م�صرتكة قائمة على اإتاحة جميع 

اخلدمات واملعامالت اإىل العمالء يف مكان واحد. لقد 

جاء النمو الذي حققته اأعمال ال�صريفة الإ�صالمية 

م�صجعًا جدًا حيث حققت وحدها ن�صبة كبرية من منو 

 اإيرادات جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�صركات 

وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

نحن ندرك اأن مراجعة اأداء البنك والطريقة التي 

نقيم بها اأدائنا متثل موؤ�صرًا هامًا لقيا�س مدى 

جناحنا مقارنة مبقايي�س امل�صاهاة املعيارية الدولية 

يف جمال ال�صناعة امل�صرفية. وقد قمنا بتكليف 

موؤ�ص�صتني  دوليتني متخ�ص�صتني يف هذا املجال 

باإجراء درا�صة للتاأكد من كفاءة عملياتنا يف قطاعات 

اخلدمات امل�صرفية لالفراد واخلدمات امل�صرفية 

لل�صركات واخلزينة وال�صتثمار، والتعرف على 

الفر�س املتاحة لتح�صني اأدائنا حيث اأظهر التحليل 

املتعمق اأن بنك اأبوظبي التجاري يطبق اأعلى املعايري 

الدولية ويتبنى اإ�صرتاتيجية منو ناجحة، ولذا فاإن 

بنك اأبوظبي التجاري يتمتع مبركز ممتاز ميكنه من 

الإ�صتفادة من كافة الفر�س امل�صتقبلية النا�صئة عن 

حت�صن املناخ القت�صادي، ونحن نبداأ عام 2012 

بال�صتمرار يف الرتكيز على اأهدافنا الإ�صرتاتيجية 

وعلى بناء م�صتقبل اأف�صل لبنك اأبوظبي التجاري 

بحيث ي�صبح اأكرث قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع 

كافة الظروف وامل�صتجدات.

لقد داأب البنك على تبني ثقافة التعاون والعمل بروح 

الفريق الواحد وحتقيق الإجنازات على اأ�صا�س 

التوا�صل امل�صتمر مع عمالئنا الكرام وتلبية 

اإحتياجاتهم  وم�صاعدتهم على حتقيق تطلعاتهم 

وطموحاتهم. وقد جاءت نتائج عام 2011 لتثبت مدى 

فعالية الإ�صرتاتيجية القائمة على اأ�صا�س قدرات 

واإمكانيات من الطراز العاملي الرفيع اأك�صبتنا اإحرتام 

كل من اجلهات التنظيمية وامل�صاهمني واملناف�صني 

على حد �صواء. والأهم، ثقة عمالئنا الكرام. 

واأخريًا ا�صمحوا يل، بالأ�صالة عن نف�صي وبالنيابة عن 

فريق الإدارة التنفيذية، اأن اأنتهز هذه الفر�صة لأعرب 

عن �صكرنا وامتناننا العميق اإىل  جميع م�صاهمينا 

واإىل  اأع�صاء جمل�س الإدارة لدعمهم امل�صتمر لنا واإىل  

عمالئنا الكرام على ولئهم امل�صتمر وثقتهم بنا واإىل 

موظفي بنك اأبوظبي التجاري على جهودهم ال�صادقة 

واملخل�صة التي جعلت عام 2011 عامًا ناجحًا على 

كافة الأ�صعدة وبكل املقايي�س.

عالء عريقات

الرئي�س التنفيذي

التقرير ال�صنوي والبيانات املالية لعام 2011
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

 اإىل ال�سادة امل�ساهمني

 بنك اأبوظبي التجاري - �سركة م�ساهمة عامة

اأبوظبي – الإمارات العربية املتحدة

التقرير حول البيانات املالية املوّحدة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوّحدة املرفقة لبنك اأبوظبي التجاري -  �سركة م�ساهمة عامة )ي�سار اإليه بـ »البنك«( و�سركاته التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ »املجموعة«(، 

والتي تتكون من بيان املركز املايل املوّحد كما يف 31 دي�سمرب 2011، والبيانات املوّحدة للدخل، والدخل ال�سامل، والتغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية لل�سنة 

املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة، واإي�ساحات تف�سريية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوّحدة

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

على اأنها �سرورية لتتمكن من اإعداد بيانات مالية موّحدة خالية من اأخطاء جوهرية، �سواًء كانت نا�سئة عن احتيال اأو خطاأ.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

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

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

يت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�ساحات يف البيانات املالية املوّحدة. ت�ستند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق 

احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوّحدة، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، ياأخذ 

مدقق احل�سابات يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمن�ساأة واملتعلقة بالإعداد والعـر�ض العادل للبيانات املالية املوّحدة، وذلك لغر�ض ت�سميم اإجراءات التدقيق 

املنا�سبة ح�سب الظروف، ولي�ض لغر�ض اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املن�ساأة. يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية 

التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للبيانات املالية املوّحدة. 

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

الـراأي

يف راأينـا، اأن البيانـات املاليـة املوّحدة املرفقة تظهـر ب�سورة عادلـة، من جميع النواحي اجلوهريـة، الو�سع املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2011 واأداءها املايل، 

وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

اأمر اآخر

مت تدقيق البيانات املالية املوّحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2010 من قبل مدقق ح�سابات اآخر والذي اأبدى راأي تدقيق غري متحفظ على تلك البيانات 

املالية يف 25 يناير 2011.

تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية اأخرى

اإ�سافة اإىل ذلك، وفيما يتعلق بالبنك، فاإنه وفقًا ملتطلبات القانون الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )8( لعام 1984 وتعديالته، نفيدكم باأننا ح�سلنا على كافة 

املعلومات التي اعتربناها �سرورية لأغرا�ض تدقيقنا؛ واأن البيانات املالية املوحدة تتفق ومن كافة النواحي اجلوهرية مع الأحكام ال�سارية للقانون الحتادي لدولة الإمارات 

العربية املتحدة رقم )8( ل�سنة 1984 وتعديالته، والنظام الأ�سا�سي للبنك؛ واأن البنك قد احتفظ ب�سجالت حما�سبية �سحيحة واأن البيانات املالية املوحدة تتوافق معها؛ 

واأنه مل يرد اإىل علمنا ما يجعلنا نعتقد باأن البنك قد اأخل باأي من الأحكام ال�سارية للقانون الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )8( ل�سنة 1984 وتعديالته اأو 

نظامه الأ�سا�سي ب�سكل ميكن اأن يوؤثر ب�سورة جوهرية على اأن�سطته اأو مركزه املايل كما يف 31 دي�سمرب 2011.

عن براي�س ووترهاو�س كوبرز

26 يناير 2012

 جاك فاخوري

 �سجل مدققي احل�سابات امل�ستغلني رقم 379

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2011

اإي�ساحات

2011

األف درهـم

2010

األف درهـم

2011

األف دولر اأمريكي

املوجـودات

56.629.9455٫887٫6301.805.049نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

620.839.93218٫397٫5345.673.818ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

4.289–715.755اأوراق مالية بغر�ض املتاجرة

8124.754.737122٫771٫87033.965.352قرو�ض و�سلفيات، �سايف

94.844.7643٫976٫9691.319.021اأدوات مالية م�ستقة

1015.052.1038٫263٫1384.098.041ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

1181.8175٫358٫19922.275ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

12396.912289٫192108.062ا�ستثمارات عقارية

1310.021.49412٫101٫1612.728.422موجودات اأخرى

14964.5181٫070٫321262.597ممتلكات ومعدات، �سايف

15123.653155٫18033.665موجودات غري ملمو�سة

183.725.630178٫271٫19450.020.591اإجمايل املوجودات

املطلوبـات

13.095–48.100اأر�سدة م�ستحقة للبنوك املركزية

163.090.3864٫841٫865841.379اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

17109.887.477106٫134٫18529.917.636ودائع العمالء

–29٫131–21اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر املطلوبات
1830.808.55721٫019٫6948.387.846قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

94.821.5683٫854٫3271.312.706اأدوات مالية م�ستقة

191.088.4528٫906٫109296.339قرو�ض طويلة الأجل

2011.903.56713٫912٫5353.240.830مطلوبات اأخرى

161.648.107158٫697٫84644.009.831اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

215.595.5974٫810٫0001.523.441راأ�ض املال

1.047.723–213.848.286عالوة اإ�سدار

3.309.3512٫704٫179900.994اإحتياطيات نظامية وقانونية

2.150.0002٫150٫000585.353اإحتياطي عام واإحتياطي طوارئ

)28.477()36٫677()104.595(24اأ�سهم خطة حوافز املوظفني، �سايف

)7.493(136٫676)27.521(اإحتياطي حتويل عمالت اأجنبية

)703()537٫904()2.581(اإحتياطي حتوط

)110.198(174٫799)404.758(التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة

–5٫630–اإحتياطيات اأخرى
3.708.2271٫524٫2011.009.590الأرباح امل�ستبقاة

254.000.0004٫000٫0001.089.028�سندات راأ�ض مال

–4٫633٫883–21اأوراق مالية اإلزامية التحويل - عن�سر حقوق امللكية
22.072.00619٫564٫7876.009.258حقوق امللكية للم�ساهمني يف ال�سركة الأم

5.5178٫5611.502حقوق امللكية غري امل�سيطرة

22.077.52319٫573٫3486.010.760اإجمايل حقوق امللكية

183.725.630178٫271٫19450.020.591اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

متت املوافقة على هذه البيانات املالية املوّحدة من قبل جمل�ض الإدارة و�سّرح باإ�سدارها بتاريخ 26 يناير 2012.

عي�سى ال�سويدي

رئي�ض جمل�ض الإدارة

عالء عريقات

الرئي�ض التنفيذي

ديباك كولر

املدير املايل

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان الدخل الموّحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

اإي�ساحات

2011

األف درهـم

2010

األف درهـم

2011

األف دولر اأمريكي

267.365.0907٫158٫8942.005.197اإيرادات الفوائد

)767.029()3٫507٫961()2.817.299(27م�ساريف الفوائد

4.547.7913٫650٫9331.238.168�سايف اإيرادات الفوائد

23351.073217٫54195.582اإيرادات من التمويالت الإ�سالمية

)57.471()186٫269()211.093(23توزيعات الأرباح الإ�سالمية

139.98031٫27238.111�سايف اإيرادات التمويالت الإ�سالمية

4.687.7713٫682٫2051.276.279�سايف اإيرادات الفوائد والتمويالت الإ�سالمية

28898.157956٫253244.530�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

29335.949308٫28491.464 )اأ(�سايف اأرباح املتاجرة

)3.240()116٫412()11.900(12انخفا�ض القيمة العادلة ل�ستثمارات عقارية

–)992(–خ�سائر ا�ستبعاد �سركة تابعة
29159.435170٫26843.407 )ب(اإيرادات عمليات اأخرى

6.069.4124٫999٫6061.652.440اإيرادات العمليات

)298.109()829٫541()1.094.956(تكاليف املوظفني

)40.661()101٫775()149.348(14اإ�ستهالكات

)8.583()7٫020()31.527(15اإطفاءات موجودات غري ملمو�سة

)214.374()710٫646()787.394(م�سروفات عمليات اأخرى

)561.727()1٫648٫982()2.063.225(تكاليف العمليات

4.006.1873٫350٫6241.090.713اأرباح العمليات قبل خم�س�سات انخفا�س القيمة

)566.937()2٫859٫578()2.082.360(39٫6�سايف خم�س�سات انخفا�ض القيمة على القرو�ض والت�سهيالت

)85.888()427٫493()315.468(30خم�س�سات اأخرى لالنخفا�ض يف القيمة

11158.658336٫29443.195ح�س�ض الربح من �سركات زميلة

357.831–111.314.315�سايف الربح من بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة

3.081.332399٫847838.914�سايف الربح قبل ال�سريبة

)9.861()9٫232()36.221(م�سروف �سريبة الدخل اخلارجية

3.045.111390٫615829.053�سايف اأرباح ال�سنة

عائدة اإىل:

3.025.865381٫001823.813حقوق امللكية للم�ساهمني يف ال�سركة الأم

19.2469٫6145.240حقوق امللكية غري امل�سيطرة

3.045.111390٫615829.053�سايف ربح ال�سنة

310.510٫040.14العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد )درهم/دولر اأمريكي(

310.500٫040.14العائد املخف�س على ال�سهم )درهم/دولر اأمريكي(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيـان الدخل الشامل الموّحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2011

األف درهـم

2010

األف درهـم

2011

األف دولر اأمريكي

3.045.111390٫615829.053�سايف اأرباح ال�سنة

40.196508٫44210.944فروقات ال�سرف الناجتة عن حتويل العمليات اخلارجية

)703(–)2.581(التغريات يف القيمة العادلة من التحوط للموجودات املالية

)18.122()430٫544()66.561(التغريات يف القيمة العادلة من �سايف ال�ستثمار يف حتوطات العمليات الأجنبية

)152.208(176٫744)559.061(التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع

52.785111٫47414.371التغريات يف القيمة العادلة مت عك�سها عند بيع/انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

–)5٫250(–مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة
)5.200(68٫460)19.098(احل�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل الآخر ل�سركة زميلة

108.715–399.309عك�ض اأر�سدة الإحتياطيات ذات ال�سلة عند بيع �سركة زميلة )اإي�ساح 11(

)16.077(–)59.050(عك�ض ح�سة الدخل ال�سامل الآخر يف بنود �سركة زميلة عند بيعها )اإي�ساح 11(

2.831.050819٫941770.773اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

عائدة اإىل:

2.811.804810٫327765.533حقوق امللكية للم�ساهمني يف ال�سركة الأم

19.2469٫6145.240حقوق امللكية غري امل�سيطرة

2.831.050819٫941770.773اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموّحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

راأ�س 

املال

األف درهم

عالوة 

اإ�سدار

األف درهم

اإحتياطي 

نظامي

األف درهم

اإحتياطي 

قانوين

األف درهم

اإحتياطي 

عـام

األف درهم

اإحتياطي 

طوارئ

األف درهم

اأ�سهم خطة

 حوافز

املوظفني،

 �سايف

األف درهم

اإحتياطي 

حتويل 

عمالت اأجنبية

األف درهم

اإحتياطي

 حتوط

األف درهم

التغريات

 املرتاكمة 

يف القيمة 

العادلة 

األف درهم

اإحتياطيات

 اأخرى

األف درهم

الأرباح 

امل�ستبقاة

األف درهم

�سندات 

راأ�س مال

األف درهم

الأوراق 

املالية 

اإلزامية

التحويل 

- عن�سر

حقوق امللكية

األف درهم

عائدة اإىل 

حقوق امللكية

للم�ساهمني 

يف ال�سركة الأم

األف درهم

حقوق امللكية 

غري امل�سيطرة

األف درهم

جممـوع 

حقوق امللكية

األف درهم

174.7995.6301.524.2014.000.0004.633.88319.564.7878.56119.573.348)537.904(136.676)36.677(1.374.4831.329.6962.000.000150.000–4.810.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2011

3.025.86519.2463.045.111––3.025.865–––––––––––�سايف اأرباح ال�سنة

40.196–40.196––––––40.196–––––––فروقات ال�سرف الناجتة عن حتويل العمليات اخلارجية

التغريات يف القيمة العادلة للتدفقات النقدية من التحوطات 

)2.581(–)2.581(–––––)2.581(––––––––للموجودات املالية

التغريات يف القيمة العادلة من �سايف ال�ستثمارات يف حتوطات 

)66.561(–)66.561(–––––)66.561(––––––––العمليات اخلارجية

)559.061(–)559.061(––––)559.061(–––––––––التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات عند للبيع

التغريات يف القيمة العادلة مت عك�سها عند بيع/انخفا�ض قيمة 

52.785 –52.785––––52.785–––––––––ا�ستثمارات متاحة للبيع

)19.098(–)19.098(–––211)20.072(–763–––––––احل�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل الآخر ل�سركة زميلة

399.309–399.309–––––604.465)205.156(–––––––عك�ض اأر�سدة الإحتياطيات ذات ال�سلة عند بيع �سركة زميلة )اإي�ساح 11(

)59.050(–)59.050(–––)5.841()53.209(–––––––––عك�ض ح�سة الدخل ال�سامل الآخر عند بيع �سركة زميلة )اإي�ساح11(

2.811.80419.2462.831.050––3.025.865)5.630()579.557(535.323)164.197(–––––––اإجمايل الإيرادات/)اخل�سائر( ال�ساملة لل�سنة

)22.290()22.290(–––––––––––––––توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

–––)4.633.883(–––––––––––785.5973.848.286اأ�سهم م�سدرة من حتويل الأوراق املالية اإلزامية التحويل )اإي�ساح 21(
)236.667(–)236.667(––)236.667(–––––––––––ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�ض مال )اإي�ساح 25(

)100.800(–)100.800(–––––––)100.800(––––––اأ�سهم م�سرتاة )اإي�ساح 24(

32.882–32.882–––––––32.882––––––اجلزء املكت�سب من الأ�سهم )اإي�ساح 24(

–––––)302.586(––––––––302.586––حمول اإىل الإحتياطي النظامي )اإي�ساح 48(
–––––)302.586(–––––––302.586–––حمول اإىل الإحتياطي القانوين )اإي�ساح 48(

22.072.0065.51722.077.523–3.708.2274.000.000–)404.758()2.581()27.521()104.595(5.595.5973.848.2861.677.0691.632.2822.000.000150.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

قدم اأع�ساء جمل�ض الإدارة اإقرتاحًا بتوزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 متثل 20% من راأ�ض املال املدفوع )اإي�ساح 22(.

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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راأ�س 

املال

األف درهم

عالوة 

اإ�سدار

األف درهم

اإحتياطي 

نظامي

األف درهم

اإحتياطي 

قانوين

األف درهم

اإحتياطي 

عـام

األف درهم

اإحتياطي 

طوارئ

األف درهم

اأ�سهم خطة

 حوافز

املوظفني،

 �سايف

األف درهم

اإحتياطي 

حتويل 

عمالت اأجنبية

األف درهم

اإحتياطي

 حتوط

األف درهم

التغريات

 املرتاكمة 

يف القيمة 

العادلة 

األف درهم

اإحتياطيات

 اأخرى

األف درهم

الأرباح 

امل�ستبقاة

األف درهم

�سندات 

راأ�س مال

األف درهم

الأوراق 

املالية 

اإلزامية

التحويل 

- عن�سر

حقوق امللكية

األف درهم

عائدة اإىل 

حقوق امللكية

للم�ساهمني 

يف ال�سركة الأم

األف درهم

حقوق امللكية 

غري امل�سيطرة

األف درهم

جممـوع 

حقوق امللكية

األف درهم

174.7995.6301.524.2014.000.0004.633.88319.564.7878.56119.573.348)537.904(136.676)36.677(1.374.4831.329.6962.000.000150.000–4.810.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2011

3.025.86519.2463.045.111––3.025.865–––––––––––�سايف اأرباح ال�سنة

40.196–40.196––––––40.196–––––––فروقات ال�سرف الناجتة عن حتويل العمليات اخلارجية

التغريات يف القيمة العادلة للتدفقات النقدية من التحوطات 

)2.581(–)2.581(–––––)2.581(––––––––للموجودات املالية

التغريات يف القيمة العادلة من �سايف ال�ستثمارات يف حتوطات 

)66.561(–)66.561(–––––)66.561(––––––––العمليات اخلارجية

)559.061(–)559.061(––––)559.061(–––––––––التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات عند للبيع

التغريات يف القيمة العادلة مت عك�سها عند بيع/انخفا�ض قيمة 

52.785 –52.785––––52.785–––––––––ا�ستثمارات متاحة للبيع

)19.098(–)19.098(–––211)20.072(–763–––––––احل�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل الآخر ل�سركة زميلة

399.309–399.309–––––604.465)205.156(–––––––عك�ض اأر�سدة الإحتياطيات ذات ال�سلة عند بيع �سركة زميلة )اإي�ساح 11(

)59.050(–)59.050(–––)5.841()53.209(–––––––––عك�ض ح�سة الدخل ال�سامل الآخر عند بيع �سركة زميلة )اإي�ساح11(

2.811.80419.2462.831.050––3.025.865)5.630()579.557(535.323)164.197(–––––––اإجمايل الإيرادات/)اخل�سائر( ال�ساملة لل�سنة

)22.290()22.290(–––––––––––––––توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

–––)4.633.883(–––––––––––785.5973.848.286اأ�سهم م�سدرة من حتويل الأوراق املالية اإلزامية التحويل )اإي�ساح 21(
)236.667(–)236.667(––)236.667(–––––––––––ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�ض مال )اإي�ساح 25(

)100.800(–)100.800(–––––––)100.800(––––––اأ�سهم م�سرتاة )اإي�ساح 24(

32.882–32.882–––––––32.882––––––اجلزء املكت�سب من الأ�سهم )اإي�ساح 24(

–––––)302.586(––––––––302.586––حمول اإىل الإحتياطي النظامي )اإي�ساح 48(
–––––)302.586(–––––––302.586–––حمول اإىل الإحتياطي القانوين )اإي�ساح 48(

22.072.0065.51722.077.523–3.708.2274.000.000–)404.758()2.581()27.521()104.595(5.595.5973.848.2861.677.0691.632.2822.000.000150.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

قدم اأع�ساء جمل�ض الإدارة اإقرتاحًا بتوزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 متثل 20% من راأ�ض املال املدفوع )اإي�ساح 22(.
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راأ�ض 

املال

األف درهم

اإحتياطي 

نظامي

األف درهم

اإحتياطي 

قانوين

األف درهم

اإحتياطي 

عـام

األف درهم

اإحتياطي 

طوارئ

األف درهم

اأ�سهم خطة

حوافز املوظفني،

 �سايف

األف درهم

اإحتياطي 

حتويل 

عمالت اأجنبية

األف درهم

اإحتياطي

 حتوط

األف درهم

التغريات

املرتاكمة يف 

القيمة العادلة 

األف درهم

اإحتياطيات

 اأخرى

األف درهم

الأرباح 

امل�ستبقاة

األف درهم

�سندات 

راأ�ض مال

األف درهم

الأوراق املالية

 اإلزامية 

التحويل

 - عن�سر 

حقوق امللكية

األف درهم

عائدة اإىل 

حقوق امللكية

 للم�ساهمني 

يف ال�سركة الأم

األف درهم

حقوق امللكية 

غري امل�سيطرة

األف درهم

جممـوع 

حقوق امللكية

األف درهم

1٫467٫9834٫000٫0004٫633٫88319٫021٫03269٫08719٫090٫119–)194٫279()107٫360()353٫736()13٫438(4٫810٫0001٫336٫3831٫291٫5962٫000٫000150٫000الر�سيد كما يف 1 يناير 2010

381٫0019٫614390٫615––381٫001––––––––––�سايف اأرباح ال�سنة

508٫442–508٫442––––––508٫442––––––فروقات ال�سرف الناجتة عن حتويل العمليات اخلارجية

)430٫544(–)430٫544(–––––)430٫544(–––––––التغريات يف القيمة العادلة من �سايف ال�ستثمارات يف حتوطات العمليات اخلارجية

176٫744–176٫744––––176٫744––––––––التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع

111٫474–111٫474––––111٫474––––––––التغريات يف القيمة العادلة مت عك�سها عند بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)5٫250(–)5٫250(––)5٫250(––––––––––مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة

68٫460–68٫460–––80٫8605٫630–)18٫030(––––––احل�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل الآخر ل�سركة زميلة

810٫3279٫614819٫941––369٫0785٫630375٫751)430٫544(490٫412––––––اإجمايل الأرباح/)اخل�سائر( ال�ساملة لل�سنة

)66٫562()66٫562(––––––––––––––توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

)243٫333(–)243٫333(––)243٫333(––––––––––ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�ض مال )اإي�ساح 25(

)47٫085(–)47٫085(–––––––)47٫085(–––––اأ�سهم م�سرتاة )اإي�ساح 24(

23٫846–23٫846–––––––23٫846–––––اجلزء املكت�سب من الأ�سهم )اإي�ساح 24(

–––––)38٫100(––––––––38٫100–حمول اإىل الإحتياطي النظامي )اإي�ساح 48(
–––––)38٫100(–––––––38٫100––حمول اإىل الإحتياطي القانوين )اإي�ساح 48(

)3٫578()3٫578(––––––––––––––بيع �سركة زميلة

174٫7995٫6301٫524٫2014٫000٫0004٫633٫88319٫564٫7878٫56119٫573٫348)537٫904(136٫676)36٫677(4٫810٫0001٫374٫4831٫329٫6962٫000٫000150٫000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010

ت�سمل الأرباح امل�ستبقاة مبلغ 80٫991 األف درهم ميثل احل�سة يف اأرباح �سركة زميلة مت حتويلها اإىل اإحتياطي وهي غري متاحة للتوزيع.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموّحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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راأ�ض 

املال

األف درهم

اإحتياطي 

نظامي

األف درهم

اإحتياطي 

قانوين

األف درهم

اإحتياطي 

عـام

األف درهم

اإحتياطي 

طوارئ

األف درهم

اأ�سهم خطة

حوافز املوظفني،

 �سايف

األف درهم

اإحتياطي 

حتويل 

عمالت اأجنبية

األف درهم

اإحتياطي

 حتوط

األف درهم

التغريات

املرتاكمة يف 

القيمة العادلة 

األف درهم

اإحتياطيات

 اأخرى

األف درهم

الأرباح 

امل�ستبقاة

األف درهم

�سندات 

راأ�ض مال

األف درهم

الأوراق املالية

 اإلزامية 

التحويل

 - عن�سر 

حقوق امللكية

األف درهم

عائدة اإىل 

حقوق امللكية

 للم�ساهمني 

يف ال�سركة الأم

األف درهم

حقوق امللكية 

غري امل�سيطرة

األف درهم

جممـوع 

حقوق امللكية

األف درهم

1٫467٫9834٫000٫0004٫633٫88319٫021٫03269٫08719٫090٫119–)194٫279()107٫360()353٫736()13٫438(4٫810٫0001٫336٫3831٫291٫5962٫000٫000150٫000الر�سيد كما يف 1 يناير 2010

381٫0019٫614390٫615––381٫001––––––––––�سايف اأرباح ال�سنة

508٫442–508٫442––––––508٫442––––––فروقات ال�سرف الناجتة عن حتويل العمليات اخلارجية

)430٫544(–)430٫544(–––––)430٫544(–––––––التغريات يف القيمة العادلة من �سايف ال�ستثمارات يف حتوطات العمليات اخلارجية

176٫744–176٫744––––176٫744––––––––التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع

111٫474–111٫474––––111٫474––––––––التغريات يف القيمة العادلة مت عك�سها عند بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)5٫250(–)5٫250(––)5٫250(––––––––––مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة

68٫460–68٫460–––80٫8605٫630–)18٫030(––––––احل�سة من بنود بيان الدخل ال�سامل الآخر ل�سركة زميلة

810٫3279٫614819٫941––369٫0785٫630375٫751)430٫544(490٫412––––––اإجمايل الأرباح/)اخل�سائر( ال�ساملة لل�سنة

)66٫562()66٫562(––––––––––––––توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

)243٫333(–)243٫333(––)243٫333(––––––––––ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�ض مال )اإي�ساح 25(

)47٫085(–)47٫085(–––––––)47٫085(–––––اأ�سهم م�سرتاة )اإي�ساح 24(

23٫846–23٫846–––––––23٫846–––––اجلزء املكت�سب من الأ�سهم )اإي�ساح 24(

–––––)38٫100(––––––––38٫100–حمول اإىل الإحتياطي النظامي )اإي�ساح 48(
–––––)38٫100(–––––––38٫100––حمول اإىل الإحتياطي القانوين )اإي�ساح 48(

)3٫578()3٫578(––––––––––––––بيع �سركة زميلة

174٫7995٫6301٫524٫2014٫000٫0004٫633٫88319٫564٫7878٫56119٫573٫348)537٫904(136٫676)36٫677(4٫810٫0001٫374٫4831٫329٫6962٫000٫000150٫000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010

ت�سمل الأرباح امل�ستبقاة مبلغ 80٫991 األف درهم ميثل احل�سة يف اأرباح �سركة زميلة مت حتويلها اإىل اإحتياطي وهي غري متاحة للتوزيع.
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بيان التدفقات النقدية الموّحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2011

األف درهـم

2010

األف درهـم

2011

األف دولر اأمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية

3.081.332399٫847838.914�سايف الربح قبل ال�سرائب وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

التعديالت:

149.348101٫77540.661ا�ستهالك ممتلكات ومعدات )اإي�ساح 14(

31.5277٫0208.583اإطفاء موجودات غري ملمو�سة )اإي�ساح 15(

)2.417()9٫400()8.879(اإيرادات توزيعات اأرباح

11.900116٫4123.240انخفا�ض القيمة العادلة ل�ستثمارات عقارية )اإي�ساح 12(

2.303.1063٫143٫047627.037خم�س�ض قرو�ض و�سلفيات م�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح 39-6(

)60.100()283٫469()220.746(ا�سرتداد قرو�ض و�سلفيات م�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح 39-6(

)48.248(–)177.216(اإطفاء اخل�سم )اإي�ساح 39-6(

204.438178٫31755.660خم�س�ض انخفا�ض قيمة مقاي�سة عدم ت�سديد الئتمان )اإي�ساح 30(

53.590249٫17614.590خم�س�ض انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )اإي�ساح 30(

15.638–57.440خم�س�ض انخفا�ض قيمة ممتلكات ومعدات، �سايف )اإي�ساح 30(

)9.892(4٫444)36.334(�سايف )الربح(/اخل�سارة من بيع ا�ستثمارات يف الأوراق املالية )اإي�ساح 29 اأ(

)7.931()79٫918()29.131(الفائدة املن�سوبة اإىل الأوراق املالية اإلزامية التحويل

)43.196()336٫294()158.658(ح�سة الربح يف �سركات زميلة )اإي�ساح 11(

)357.831(–)1.314.315(الربح من بيع �سركة زميلة )اإي�ساح 11(

–992–خ�سارة بيع �سركة تابعة
5.6735111.545اجلزء غري الفعال من التحوط )اإي�ساح 9(

1.520–5.584مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة

32.88223٫8468.952م�ساريف خطة حوافز اأ�سهم املوظفني )اإي�ساح 24(

3.991.5413٫516٫3061.086.725اأرباح العمليات قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة

)204.193(–)750.000(م�ستحق من بنوك مركزية

123.430)4٫293٫390(453.360)النق�ض(/الزيادة يف امل�ستحق من البنوك

20.826)20٫481(76.493النق�ض/ )الزيادة( يف �سايف م�ستقات مالية للمتاجرة

)1.058.538()9٫015٫356()3.888.011(الزيادة يف قرو�ض و�سلفيات

123.590)913٫920(453.947النق�ض/ )الزيادة( يف املوجودات الأخرى

)553.994()92٫267()2.034.819(الزيادة يف امل�ستحق اإىل بنوك

3.962.02919٫619٫1961.078.690الزيادة يف ودائع العمالء

)241.440(137٫490)886.812()النق�ض(/الزيادة يف املطلوبات الأخرى

1.377.7288٫937٫578375.096النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

)1.429(–)5.250(مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة املدفوعة

1.372.4788٫937٫578373.667�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية
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2011

األف درهـم

2010

األف درهـم

2011

األف دولر اأمريكي

الأن�سطة ال�ستثمارية

1.936.242–7.111.817بيع �سركة زميلة )اإي�ساح 11(

36.697133٫7019.991توزيعات اأرباح مقبو�سة من �سركات زميلة

–55٫148–بيع �سركة تابعة
8.8799٫4002.417توزيعات اأرباح مقبو�سة من ا�ستثمارات الأوراق املالية

)4.289(–)15.755(�سراء اأوراق مالية بغر�ض املتاجرة

9.892–36.334اأرباح بيع ا�ستثمارات

)2.043.127()6٫259٫523()7.504.405(�سراء ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

622.4872٫481٫098169.476�سايف عوائد بيع ا�ستثمارات اأوراق مالية متاحة للبيع

–)168٫900(–�سايف املبلغ املدفوع لال�ستحواذ على اأعمال
)27.494()167٫520()100.985(�سراء ممتلكات ومعدات

–4٫617–بيع ممتلكات ومعدات
)32.567()73٫583()119.620(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات عقارية

20.541)3٫985٫562(75.449�سايف النقد الناجت من/)امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)6.069()66٫562()22.290(توزيعات اأرباح مدفوعة اإىل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

407.618)7٫289٫093(1.497.179�سايف املتح�سالت/)املدفوعات( من قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة وطويلة الأجل

)64.434()243٫333()236.667(ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�ض مال

–)3٫578(–بيع حقوق ملكية غري م�سيطرة
)27.444()47٫085()100.800(مدفوعات متعلقة باأ�سهم خطة حوافز املوظفني

309.671)7٫649٫651(1.137.422�سايف النقد الناجت من/)امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

703.879)2٫697٫635(2.585.349الزيادة/)النق�س( يف النقد وما يعادله

16.676.28419٫373٫9194.540.235النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة

19.261.63316٫676٫2845.244.114النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة )اإي�ساح 33(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

الأن�سطـة  1

بنك اأبوظبي التجاري – �ض.م.ع. )»البنك«( هو �سركة م�ساهمة عامة حمدودة امل�سوؤولية م�سجلة يف اإمارة اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. يقدم البنك اخلدمات 

البنكية والتجارية والإ�سالمية وخم�س�ض اخلدمات املالية الأخرى من خالل �سبكة فروعه البالغ عددها ثمانية واأربعون فرعا واأربعة مكاتب للدفع يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة بالإ�سافة اإىل فرعني يف الهند وفرع يف جري�سي بالإ�سافة اإىل ال�سركات التابعة وال�سركات الزميلة. 

عنوان املكتب الرئي�سي امل�سجل للبنك هو مبنى بنك اأبوظبي التجاري، �سارع ال�سالم، قطعة ج -33، قطاع �سرق-11، �ض.ب. 939، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة.

البنك م�سجل ك�سركة م�ساهمة عامة طبقا لقانون ال�سركات التجارية الحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 وتعديالته.

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعّدلة  2

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة للفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف 1 يناير 2011  2-1

ل توجد معايري دولية للتقارير املالية اأو تف�سريات �سادرة عن جلنة التف�سريات �سارية للمرة الأوىل لل�سنة املالية التي تبداأ يف 1 يناير 2011 والتي كان لها تاأثري جوهري 

على البيانات املالية املوحدة للبنك.

معايري وتف�سريات كانت م�سدرة ومل يحن موعد تطبيقها  2-2

تبنى البنك مبكرًا املعايري اجلديدة والتف�سريات التالية ال�سادرة ولكن مل يحن موعد تطبيقها بعد:

معايري جديدة وتعديالت للمعايري:

�سارية للفرتات 

ال�سنوية اعتباراً من

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1، عر�ض البيانات املالية - اإعادة النظر يف طريقة عر�ض الدخل ال�سامل الآخر،

مع جتميع العنا�سر على اأ�سا�ض ما اإذا كان من املمكن اإعادة ت�سنيفها اإىل اأرباح وخ�سائر يف وقٍت لحق.

1 يوليو 2012

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7، الأدوات املالية: الإف�ساحات – اإن التعديالت على املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم 7 تقدم متطلبات الإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املالية التي يتم مقا�ستها يف بيان املركز 

املايل اأو اخلا�سعة لرتتيبات املقا�سة الرئي�سية اأو التفاقيات املماثلة.

1 يناير 2013

1 يناير 2012تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 12، �سرائب الدخل - تعديل حمدود النطاق عند ا�سرتداد املوجودات الأ�سا�سية.

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 19، منافع املوظفني – املعيار املعدل الناجت عن م�ساريع منافع ما بعد التوظيف 

واإنهاء عقود العمل، وتتطلب ت�سجيل التغيريات يف التزامات املنافع املحددة والقيمة العادلة ملوجودات اخلطة عند حدوثها، 

مع ت�سجيل جميع الأرباح واخل�سائر الكتوارية على الفور �سمن الدخل ال�سامل الآخر.

1 يناير 2013

املعيار املحا�سبي الدويل 27، البيانات املالية املنف�سلة )تعديل 2011( واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28، ال�ستثمارات 

يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة )تعديل 2011( - مراجعة ح�سبما تقت�سيه املعايري الدولية للتقارير املالية 

اأرقام 10، و11 و12.

1 يناير 2013

التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 32، الأدوات املالية: العر�ض- تو�سح التعديالت معايري املقا�سة يف املعيار 

املحا�سبي الدويل رقم 32 ملعاجلة عدم الت�ساق يف تطبيقها. و�سوف يكون للمن�ساأة حق قانوين ملزم باملقا�سة اإل اإذا كانت 

غري حمتملة بطبيعتها، و قابلة للتنفيذ يف �سياق الأعمال العتيادية و يف حالة الإع�سار اأو التخلف عن ال�سداد اأو الإفال�ض.

1 يناير 2014

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10، البيانات املالية املوحدة – يحل حمل جزء من املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27، 

البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة ويحل حمل التف�سري رقم 12 ال�سادر عن جلنة 

تف�سريات املعايري، التوحيد – املن�ساآت ذات الغر�ض اخلا�ض. مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10، فهناك 

اأ�سا�ض واحد فقط للتوحيد، وهو ال�سيطرة، وقد مت و�سع تعريف خا�ض به.

1 يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11، الرتتيبات امل�سرتكة – يحل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 31 احلقوق يف 

امل�ساريع امل�سرتكة، والتف�سري رقم 13 ال�سادر عن جلنة تف�سريات املعايري، املن�ساآت اخلا�سعة للرقابة امل�سرتكة - امل�ساهمات 

غري النقدية من قبل اأ�سحاب امل�ساريع. يتناول املعيار رقم 11 كيفية ت�سنيف الرتتيب امل�سرتك املكون من طرفني اأو اأكرث ممن 

لديهم �سيطرة م�سرتكة، وتتطلب احت�ساب امل�ساريع امل�سرتكة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية للمحا�سبة.

1 يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12، الإف�ساح عن احلقوق يف املن�ساآت الأخرى – يحل حمل املتطلبات املدرجة �سابقًا يف 

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27- البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة، واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 31 – احلقوق يف امل�ساريع

امل�سرتكة، واملعيار املحا�سبي الدويل 28 - ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة. وتعد متطلبات الإف�ساح يف املعيار الدويل للتقارير

املالية رقم 12 اأكرث �سموًل ب�سكٍل عام من تلك املوجودة يف املعايري احلالية.

1 يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13، قيا�ض القيمة العادلة - ميثل النتهاء من تنفيذ م�سروع م�سرتك لتحديد م�سدر واحد 

ملتطلبات كيفية قيا�ض القيمة العادلة مبوجب املعايري الدولية للتقارير املالية. يهدف املعيار اإىل حت�سني الت�ساق وتقليل التعقيد 

من خالل و�سع تعريف دقيق للقيمة العادلة وحت�سني �سروط الإف�ساح لال�ستخدام يف املعايري الدولية للتقارير الدولية.

1 يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�ض )يق�سد به ا�ستبدال كامل للمعيار املحا�سبي الدويل 

رقم 39 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 39(.

1 يناير 2015
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املتطلبات الرئي�سية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 هي كما يلي:

يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اأن يتم ت�سنيف كافة املوجودات املالية التي هي �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 الأدوات املالية: الت�سجيل 

والقيا�ض باأن يتم قيا�سها لحقًا اإما بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة. على وجه التحديد، ا�ستثمارات الدين املحتفظ بها �سمن منوذج الأعمال التي تهدف اإىل حت�سيل 

التدفقات النقدية التعاقدية، والتي حتتوي على التدفقات النقدية التعاقدية التي هي وحدها دفعات لأ�سل الدين والفائدة على املبلغ الرئي�سي امل�ستحق يتم قيا�سها عمومًا 

بالتكلفة املطفاأة يف نهاية الفرتات املحا�سبية الالحقة. يتم قيا�ض جميع ا�ستثمارات الدين الأخرى بقيمتها العادلة يف نهاية الفرتات املحا�سبية الالحقة.

تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية وهذه التعديالت يف البيانات املالية املوحدة لفرتة التطبيق الأويل عندما ت�سبح �سارية. وي�سري التقييم الأويل 

للتاأثري املحتمل اإىل اأنه لي�ض من املتوقع اأن يكون لتطبيق معظم هذه املعايري تاأثري هام على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة، ولكن من املتوقع اأن تكون هناك 

حاجة لإف�ساحات اإ�سافية. مل يقم البنك بعد بتقييم التاأثري الكامل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، خا�سة واأن النواحي املتعلقة بالتحوط وانخفا�ض القيمة لزالت 

معلقة يف املعيار، ويعتزم تبنيه يف الفرتة املحا�سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  3

اأ�سا�س الإعداد  3-1

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوّحدة على اأ�سا�ض مبداأ ال�ستمرارية ووفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية، ال�سادرة عن جمل�ض املعايري املحا�سبية الدولية، ومتطلبات 

القوانني ال�سارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ت�سمل املعايري الدولية للتقارير املالية املعايري ال�سادرة عن جمل�ض املعايري املحا�سبية الدولية وكذلك التف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية.

وفقًاً ملتطلبات هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبوجب التعميم رقم 2624/ 2008 بتاريخ 12 اأكتوبر 2008، فقد مت الإف�ساح عن ال�سيا�سات 

املحا�سبية املتعلقة بتعر�سات البنك من نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية، وودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك، واأوراق مالية للمتاجرة واأوراق مالية ا�ستثمارية خارج 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف الإي�ساحات املتعلقة بها. 

 اأُعيد ت�سنيف بع�ض البنود من البيانات املالية للبنك يف ال�سنة املالية ال�سابقة لتتوافق مع عر�ض ال�سنة احلالية، وحت�سني ال�سفافية يف بنود معينة. يرجى الرجوع 

اإىل اإي�ساح رقم 9 و13 و20 و43. بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأدت عملية اإعادة الت�سنيف هذه اإىل مزيد من التعديالت املقابلة على اإي�ساح رقم 40 و41 و42. عالوة على 

ذلك، يف بيان الدخل لل�سنة احلالية، مت عر�ض ح�سة البنك من اأرباح ال�سركات الزميلة بعد الأرباح الت�سغيلية بدًل من عر�سها كمكون من مكونات الإيرادات الت�سغيلية 

وفقًا لعر�ض عام 2010.

القيا�س  3-2

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، با�ستثناء املعدلة بوا�سطة اإعادة تقييم املوجودات واملطلوبات املالية )مبا يف ذلك امل�ستقات املالية( بالقيمة 

العادلة من خالل الربح واخل�سارة، واملوجودات املالية املتاحة للبيع وال�ستثمارات العقارية.

العملة الوظيفية وعملة العر�س  3-3

يتم اإعداد وعر�ض البيانات املالية املوّحدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة )درهم(، وهي عملة البنك الوظيفية وعملة العر�ض. تظهر املبالغ يف البيانات املالية املوّحدة 

بدرهم الإمارات العربية املتحدة مقّربة اإىل اأقرب األف درهم، اإل اإذا مت اإي�ساح غري ذلك. 

 يتم عر�ض املبالغ بالدولر الأمريكي يف اجلزء الأكرب من البيانات املالية للتي�سري على القارئ بتحويل اأر�سدة الدرهم با�ستخدام �سعر �سرف دولر اأمريكي موحد 

وثابت = 3٫673 درهم.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام  3-4

يتطلب اإعداد البيانات املالية املوحدة من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات والتي من �ساأنها التاأثري على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية والقيم املدرجة 

للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات. اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات ب�سكل م�ستمر. ويتم الأخذ بعني الإعتبار التعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي مت مراجعتها بها ويف الفرتات 

امل�ستقبلية التي تتاأثر بهذا التعديل. 

اإن املعلومات املتعلقة بالأحكام والتقديرات اجلوهرية واملادية خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية والتي لها تاأثري جوهري على املبالغ امل�سجلة بها �سمن البيانات 

املالية املوحدة مو�سحة يف اإي�ساح 4.

اأ�سا�س التوحيد  3-5

اإن البيانات املالية املوّحدة تت�سمن البيانات املالية لبنك اأبوظبي التجاري - �سركة م�ساهمة عامة و�سركاته التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ »بنك اأبوظبي التجاري« اأو »البنك«، 

كما هي مدرجة يف اإي�ساح 47. 

ال�سركات التابعة

ال�سركات التابعة، مبا يف ذلك املن�ساآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة، هي كافة املن�ساآت التي يتحكم البنك يف �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية لال�ستفادة من ن�ساط هذه املن�ساآت، 

وب�سفة عامة تكون باحل�سول على اأكرث من ن�سف من حقوق الت�سويت. يتم توحيد ال�سركات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل ال�سيطرة للبنك حتى تاريخ انتهاء 

�سيطرته عليها. 

يتم اإعداد البيانات املالية للكيانات املدرجة يف التوحيد لنف�ض الفرتة امل�سمولة بالتقرير مثل البنك، وذلك با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة وثابته. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

اأ�سا�س التوحيد تـابـع  3-5

ال�سركات التابعة تـابـع

يتم حتديد حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�سركات التابعة ب�سكٍل منف�سل عن حقوق امللكية يف البنك. ويتم قيا�ض حقوق امللكية غري امل�سيطرة وفقًا للح�سة التنا�سبية من 

احلقوق غري امل�سيطرة من القيمة العادلة ل�سايف املوجودات املحددة للم�سرتي. وتكون القيمة الدفرتية للحقوق امل�سيطرة بعد ال�ستحواذ مبثابة مبلغ تلك احلقوق عند الت�سجيل 

الأويل زائدًا ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة يف التغيريات الالحقة يف حقوق امللكية. ُيعزى اإجمايل الدخل ال�سامل للحقوق غري امل�سيطرة حتى اإذا اأدى ذلك اإىل وجود ر�سيد 

عجز يف احلقوق غري امل�سيطرة. 

اإن احلقوق غري امل�سيطرة متثل جزء من الربح اأو اخل�سارة لهذا العام وجزء من �سايف موجودات ال�سركات التابعة املوحدة غري اململوكة ب�سكٍل مبا�سر اأو غري مبا�سر من قبل 

البنك، ويتم حتديدها ب�سكٍل منف�سل حتت عنوان »احلقوق غري امل�سيطرة’ يف البيانات املالية املوحدة«.

املن�ساآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة

املن�ساآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة هي من�ساآت يتم اإن�ساوؤها لتحقيق هدف حمدد مثل توريق موجودات معينة، اأو تنفيذ معاملة اقرتا�ض اأو اإقرا�ض حمددة. واإذا مت توحيد 

املن�ساآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة، ا�ستنادًا اإىل تقييم م�سمون عالقتها مع البنك وخماطرها ومنافعها، فاإن البنك يبني اأنه يتحكم يف املن�ساآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة.

قد ت�سري الأحوال التالية اإىل وجود عالقة بجوهريتها يكون البنك فيها م�سيطر على من�ساآت ذات اأغرا�ض خا�سة وبالتايل يتم توحيد البيانات املالية لهذه املن�ساأة: 

�•���اأن جتري ن�ساطات املن�ساأة ذات الأغرا�ض اخلا�سة بالنيابة عن املن�ساة وفقًا لالحتياجات اخلا�سة لأعمالها وبحيث ينتفع البنك من عمليات املن�ساأة ذات 
الأغرا�ض اخلا�سة؛ 

•���اأن يكون للبنك �سالحيات �سنع القرارات للح�سول على اأغلبية منافع املن�ساأة ذات الأغرا�ض اخلا�سة اأو اأن يكون البنك مفو�سًا بهذه ال�سالحيات عن طريق و�سع 
اآلية »التوجيه الآيل«؛ 

•���اأن يكون للبنك احلق باحل�سول على غالبية منافع املن�ساأة ذات الأغرا�ض اخلا�سة، وبالتايل، قد يكون معر�سًا للمخاطر املتعلقة بن�ساطاتها؛ اأو
•���اأن يحتفظ البنك باأغلبية املخاطر املتبقية اأو خماطر امللكية املتعلقة باملن�ساة ذات الأغرا�ض اخلا�سة اأو موجوداتها بغر�ض النتفاع من اأن�سطتها. 

يتم تقييم اإذا ما كان هناك �سيطرة للبنك على املن�ساأة ذات الأغرا�ض اخلا�سة بتاريخ بدء تاأ�سي�ض اأو ن�ساط املن�ساأة وغالبًا ل يتم اإجراء اأي تقييمات اأخرى لل�سيطرة يف 

غياب تغيريات يف هيكل اأو �سروط املن�ساأة، اأو وجود معامالت اإ�سافية بني البنك واملن�ساأة، فيما عدا اإذا طراأ تغيري جوهري على طبيعة العالقة بني البنك واملن�ساأة ذات 

الأغرا�ض اخلا�سة. 

اإدارة ال�سناديق

يقوم البنك باإدارة وت�سيري موجودات حمتفظ بها يف �سناديق ال�ستثمارات امل�سرتكة بالنيابة عن امل�ستثمرين. ل يتم اإدراج البيانات املالية لهذه املن�ساآت يف البيانات 

املالية املوّحدة اإل اإذا كان البنك م�سيطرًا على املن�ساأة. اإن املعلومات املتعلقة ب�سناديق ال�ستثمار املدارة من قبل البنك مت بيانها يف اإي�ساح 46.

فقدان ال�سيطرة

يقوم البنك عند فقدان ال�سيطرة باإلغاء الت�سجيل للموجودات واملطلوبات لل�سركة التابعة، واأية حقوق غري م�سيطرة واملكونات الأخرى حلقوق امللكية املتعلقة بال�سركة 

التابعة. ويتم ت�سجيل اأي فائ�ض اأو عجز ناجم عن فقدان ال�سيطرة �سمن الربح اأو اخل�سارة. اإذا كان البنك يحتفظ باأية حقوق يف ال�سركة التابعة ال�سابقة، فاإنه يتم 

قيا�ض هذه احلقوق بالقيمة العادلة يف تاريخ فقدان ال�سيطرة. لحقًا يتم احت�سابها ك�سركة ا�ستثمار على طريقة ح�ساب حقوق امللكية اأو وفًقا لل�سيا�سة املحا�سبية للبنك 

بالن�سبة لالأدوات املالية ا�ستنادًا اإىل م�ستوى التاأثري املحتفظ به.

املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد الأر�سدة داخل املجموعة، والإيرادات والنفقات )با�ستثناء مكا�سب اأو خ�سائر معامالت العملة الأجنبية(، الناجتة عن املعامالت بني �سركات املجموعة، عند 

اإعداد البيانات املالية املوحدة. يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�ض طريقة املكا�سب غري املحققة، ولكن فقط اإىل املدى الذي ل يوجد معه دليل على انخفا�ض القيمة.

ال�سركات الزميلة

البيانات املالية املوحدة ت�سمل اأي�سا ح�سة نتائج واإحتياطيات وال�سركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية للمحا�سبة. يف البداية يتم الت�سجيل لال�ستثمارات يف 

ال�سركات الزميلة بالتكلفة.

العمالت الأجنبية  3-6

يتم قيا�ض البنود املدرجة يف البيانات املالية ملن�ساآت البنك با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التي تعمل املن�ساأة �سمنها )»العملة الوظيفية«(. يتم عر�ض 

البيانات املالية املوحدة للبنك بالدرهم، وهو عملة العر�ض للبنك. 

اإن املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها بالعملة الوظيفية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت 

الأجنبية اإىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ بيان املركز املايل. ويتم ت�سمني فروقات ال�سرف الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل. ويتم حتويل املوجودات 

واملطلوبات غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية اإىل العملة الوظيفية با�ستخدام �سعر ال�سرف يف تاريخ املركز املايل. ويتم حتويل املوجودات 

واملطلوبات غري النقدية وفقًا لأ�سعار ال�سرف التاريخية اأو اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة اإذا كان حمتفظ بها بالقيمة العادلة ح�سب القت�ساء. يتم ت�سجيل 

مكا�سب اأو خ�سائر �سرف العمالت الأجنبية يف اأي من بيان الدخل اأو حقوق امللكية تبعًا للمعاجلة املحا�سبية للربح اأو اخل�سارة على املوجودات اأو املطلوبات.
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يتم حتويل املوجودات يف البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك ال�سهرة، يف حالة وجودها، ومطلوبات الفروع وال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة وال�سركات الزميلة التي 

لها عملة وظيفية غري الدرهم، اإىل عملة العر�ض للبنك ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف بيان تاريخ املركز املايل. ويتم حتويل نتائج الفروع وال�سركات التابعة وامل�ساريع 

امل�سرتكة وال�سركات الزميلة التي لها عملة وظيفية غري الدرهم اإىل الدرهم وفقًا ملتو�سط   اأ�سعار ال�سرف يف الفرتة امل�سمولة بالتقرير. اإن فروقات ال�سرف النا�سئة عن 

اإعادة حتويل �سايف قيمة ال�ستثمارات بالعملة الأجنبية الفتتاحية، وفروقات ال�سرف النا�سئة عن اإعادة حتويل نتائج الأعمال يف الفرتة امل�سمولة بالتقرير من املعدل 

املتو�سط اإىل �سعر ال�سرف ال�سائد يف نهاية الفرتة، ويتم ت�سجيلها جميعًا يف الدخل ال�سامل الأخر، وُتدرج حتت بند حقوق امللكية يف »اإحتياطي حتويل عمالت اأجنبية«. 

عن ال�ستبعاد الكلي اأو اجلزئي )مثل ال�سركات الزميلة واملن�ساآت اخلا�سعة لل�سيطرة امل�سرتكة والتي ل تنطوي على تغيري يف اأ�سا�ض املحا�سبة( لعملية اأجنبية، فاإن فروق 

اأ�سعار ال�سرف املتعلقة بها واملعرتف بها �سابقًا يف الإحتياطيات يتم اأخذها اإىل بيان الدخل املوحد على اأ�سا�ض تنا�سبي، اإل يف حالة ال�ستبعاد اجلزئي )اأي عدم فقدان 

ال�سيطرة( ل�سركة زميلة تت�سمن عملية اأجنبية، فاإنه ُيعاد توزيع احل�سة الن�سبية من فروق اأ�سعار ال�سرف املرتاكمة اإىل احلقوق غري امل�سيطرة ول يتم اأخذها اإىل بيان 

الدخل املوحد. 

اإن تعديالت ال�سهرة والقيمة العادلة النا�سئة عن ال�ستحواذ على عملية اأجنبية يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات عملية اأجنبية ويتم حتويلها ب�سعر الإقفال. 

الأدوات املالية  3-7

)1(  تاريخ الت�سجيل

يتم ت�سجيل امل�سرتيات واملبيعات »العادية« للموجودات املالية على اأ�سا�ض تاريخ الت�سوية. تاريخ الت�سوية هو التاريخ الذي يتلقى البنك فيه املوجودات فعليًا اأو يقوم 

بتحويلها. اإن امل�سرتيات اأو املبيعات العادية هي تلك التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل الإطار الزمني املحدد ح�سب اللوائح اأو اتفاقيات ال�سوق. يتم ت�سجيل اأي تغيري 

جوهري يف القيمة العادلة للموجودات، التي التزم البنك ب�سرائها بتاريخ بيان املركز املايل املوحد، �سمن بيان الدخل املوحد للموجودات املحتفظ بها للمتاجرة، و�سمن 

بيان الدخل ال�سامل الأخر للموجودات امل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع. ول يتم ت�سجيل تعديالت بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة اأو التكلفة املطفاأة. 

القيا�ض الأويل لالأدوات املالية  )2(

يعتمد ت�سنيف الأدوات املالية عند الت�سجيل املبدئي على الغر�ض ونية الإدارة فيما يتعلق باإمتالك الأدوات املالية وخ�سائ�سها. ويتم قيا�ض كافة الأدوات املالية مبدئيًا 

بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة، ما عدا يف حالة املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. 

امل�ستقات  )3(

اإن الأداة املالية امل�ستقة هي عبارة عن عقد مايل بني طرفني تعتمد املدفوعات فيه على احلركات يف �سعر اأداة مالية اأ�سا�سية اأو �سعر مرجعي اأو موؤ�سر. 

اإّن الأدوات املالية امل�ستقة ُتقا�ض بالقيمة العادلة يف تاريخ العقد، ويتم لحقًا اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة. ويتم ت�سجيل جميع امل�ستقات بقيمتها العادلة كموجودات متى 

كانت القيم العادلة اإيجابية، وكمطلوبات متى كانت القيمة العادلة �سلبية. وتتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات امل�ستقة النا�سئة عن معامالت خمتلفة اإذا كانت املعامالت 

مع الطرف املقابل نف�سه، مع وجود حق قانوين باملقا�سة، ويعتزم الطرفان ت�سوية التدفقات النقدية على اأ�سا�ض ال�سايف.

يتم حتديد القيم العادلة امل�ستقة من الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة متى كان ذلك متاحًا. وعندما ل توجد �سوق ن�سطة لالأداة، فاإن القيمة العادلة ت�ستق من اأ�سعار 

مكونات امل�ستقات با�ستخدام مناذج ت�سعري اأو تقييم منا�سبة.

يعتمد اأ�سلوب الت�سجيل ملكا�سب وخ�سائر القيمة العادلة على ما اإذا كانت امل�ستقات حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة اأو خم�س�سة كاأدوات حتوط، واإذا كان هذا الأخري، فاإنه 

يعتمد على طبيعة املخاطر التي يتم التحوط منها. ويتم ت�سجيل جميع مكا�سب وخ�سائر التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املحتفظ بها للمتاجرة �سمن بيان الدخل 

املوحد حتت بند �سايف الأرباح الناجتة عن التعامل يف امل�ستقات.

الأوراق املالية ال�ستثمارية  )4(

ُتقا�ض الأوراق املالية ال�ستثمارية بالقيمة العادلة، بالإ�سافة اإىل تكاليف املعامالت الإ�سافية املبا�سرة، يف حالة مل تكن الأوراق املالية ال�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة، يتم املحا�سبة عنها يف وقت لحق تبعًا لت�سنيفها اإما حمتفظ بها حلني ال�ستحقاق، اأو بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، اأو متاحة للبيع.

 ُت�سنف الأوراق املالية ال�ستثمارية اإىل الفئات التالية، اعتمادًا على طبيعة وغر�ض ال�ستثمار:

ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  اأ( 

متاحة للبيع و  ب( 

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق ج( 

موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

يتم ت�سنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة عندما يكون حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة، اأو عندما تكون م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�سارة.

يتم ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية كمحتفظ بها للمتاجرة اإذا:

اأو الق�سري؛  املدى  على  بيعها  لغر�ض  رئي�سي  ب�سكل  امتالكها  •��مت 
•���عند الت�سجيل الأويل، اإذا كانت ُت�سكل جزًء من حمفظة موجودات مالية حمددة يديرها البنك معًا، وفيها دليل حقيقي على جني الأرباح على املدى الق�سري؛ اأو

حتوط. كاأدوات  وفّعالة  م�سنفة  غري  م�ستقات  •��كانت 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

الأدوات املالية تـابـع  3-7

موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة تـابـع

اإن املوجودات واملطلوبات املالية غري املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة ميكن ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة عند الت�سجيل الأويل يف احلالت التالية:

•���يوؤدي هذا الت�سنيف اإىل اإلغاء اأو التقليل ب�سكٍل ملحوظ من عدم تنا�سق القيا�ض اأو الت�سجيل الذي قد ين�ساأ عند قيا�ض املوجودات اأو املطلوبات على اأ�سا�ض خمتلف؛ اأو
•���ت�سكل جزءًا من جمموعة من املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية اأو كليهما، تتم اإدارتها وتقييم اأدائها على اأ�سا�ض القيمة العادلة، وفقًا ل�سيا�سة اإدارة املخاطر املوثقة 

اأو اإ�سرتاتيجية ال�ستثمار لدى البنك، ويتم توفري املعلومات حول هذه املجموعة داخليا على هذا الأ�سا�ض؛ اأو

•���ت�سكل جزءا من العقد يحتوي على واحد اأو اأكرث من امل�ستقات املدجمة، واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 الأدوات املالية: الت�سجيل والقيا�ض ي�سمح بت�سنيف العقد 
باأكمله جمتمعًا )موجودات اأو مطلوبات( بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

 يتم اإظهار املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة بالقيمة العادلة، مع ت�سجيل اأية مكا�سب اأو خ�سائر ناجتة عن اإعادة القيا�ض 

يف بيان الدخل.

حمتفظ بها حلني ال�ستحقاق

اإن ال�ستثمارات التي لديها مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد مع تواريخ ا�ستحقاق ثابتة، ولدى البنك النية الإيجابية والقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق، 

ُت�سنف على اأنها ا�ستثمارات حمتفظ بها حلني ال�ستحقاق.

اإن ال�ستثمارات املحتفظ بها حلني ال�ستحقاق يتم ت�سجيلها مبدئيًا بالقيمة العادلة بالإ�سافة اإىل اأي تكاليف للمعامالت تعزى اإليها مبا�سرة ويتم قيا�سها لحقا بالتكلفة 

املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناق�سًا اأي خ�سائر انخفا�ض يف القيمة، مع ت�سجيل الإيرادات على اأ�سا�ض معدل العائد الفعلي.

يتم احت�ساب التكلفة املطفاأة مع الأخذ بعني العتبار اأي خ�سومات اأو عالوات عند ال�ستحواذ با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم ت�سجيل اأي مكا�سب اأو خ�سائر 

مثل هذه ال�ستثمارات �سمن بيان الدخل املوحد عندما يتم اإلغاء الت�سجيل لال�ستثمار اأو انخفا�ض قيمته.

اإذا ما كان هناك دليل مو�سوعي على وجود انخفا�ض يف القيمة على ال�ستثمارات املحتفظ بها حلني ال�ستحقاق املحملة بالتكلفة املطفاأة، فاإن مبلغ خ�سارة انخفا�ض 

القيمة يتم ت�سجيله باعتباره الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية، خم�سومة وفقًا ملعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي 

لال�ستثمارات، مع اإدراج خ�سارة انخفا�ض القيمة الناجتة عن ذلك، اإن وجدت، يف بيان الدخل املوحد.

 اإن ال�ستثمارات امل�سنفة كا�ستثمارات حمتفظ بها حلني ال�ستحقاق ومل يقرتب تاريخ ا�ستحقاقها، ل ميكن عادة اأن تباع اأو يعاد ت�سنيفها دون التاأثري على قدرة 

 البنك على ا�ستخدام هذا الت�سنيف، ول ميكن تخ�سي�سها كبند حتوط فيما يتعلق ب�سعر الفائدة اأو خماطر الدفع امل�سبق، مما يعك�ض طبيعة هذه ال�ستثمارات 

على املدى الطويل.

متاحة للبيع

 اإن ال�ستثمارات غري امل�سنفة »بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة« اأو »حمتفظ بها حلني ال�ستحقاق« يتم ت�سنيفها على اأنها »متاحة للبيع«. 

اإن املوجودات املتاحة للبيع يتم الحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من الزمن وميكن بيعها لتلبية متطلبات ال�سيولة اأو التغريات يف اأ�سعار الفائدة اأو اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية 

اأو اأ�سعار الأ�سهم.

يتم ت�سجيل ال�ستثمارات املتاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة، بالإ�سافة اإىل اأي تكاليف للمعامالت تتعلق مبا�سرة بها، ويتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة. ت�ستند القيم 

العادلة للموجودات املالية املدرجة يف الأ�سواق الن�سطة على الأ�سعار احلالية. واإذا كان ال�سوق لالأ�سل املايل غري ن�سط، وبالن�سبة لالأوراق املالية غري امل�سعرة، فاإن البنك 

يحدد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم )مثل املعامالت على اأ�سا�ض جتاري، حتليل خ�سم التدفقات النقدية، واأ�ساليب التقييم الأخرى(، اإل يف حالت نادرة 

جدا حيث ل ميكن قيا�ض القيمة العادلة ب�سكٍل موثوق، فاإنه يتم ت�سجيل ال�ستثمارات ب�سعر التكلفة واختبارها لأي اإنخفا�ض يف القيمة، اإن وجد.

اإن الأرباح واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة يتم ت�سجيلها �سمن بيان الدخل ال�سامل الأخر، وت�سجيلها �سمن التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة با�ستثناء 

خ�سائر النخفا�ض يف القيمة، والفائدة التي مت ح�سابها با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية، واأرباح وخ�سائر ال�سرف الأجنبي على الأ�سول النقدية، حيث اإنه يتم ت�سجيلها 

مبا�سرة يف بيان الدخل املوحد. ومتى مت بيع ال�ستثمار اأو مت ت�سنيفه كمنخف�ض القيمة، فاإنه يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة ال�سابقة �سمن حقوق امللكية، يف التغريات 

املرتاكمة يف القيمة العادلة ويتم اأخذها اإىل بيان الدخل املوحد لل�سنة.

اإذا انخف�ست قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع، فاإن الفرق بني تكلفة ال�ستحواذ )�سايف من اأي مدفوعات رئي�سية واإطفاء( والقيمة العادلة احلالية، ناق�سًا خ�سارة النخفا�ض 

ال�سابق الذي مت ت�سجيله �سمن بيان الدخل املوحد، تتم اإزالته من حقوق امللكية وت�سجيله يف بيان الدخل املوحد. ومبجرد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف املوجودات املالية 

املتاحة للبيع، فاإن املعاجلة املحا�سبية للتغيريات الالحقة يف القيمة العادلة لتلك املوجودات تختلف تبعًا لطبيعة املوجودات املالية املتاحة للبيع:

بالن�سبة اإىل �سندات الدين املتاحة للبيع، فاإنه يتم ت�سجيل النخفا�ض الالحق يف القيمة العادلة لالأداة يف بيان الدخل عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على وجود مزيد من 

النخفا�ض نتيجة لنخفا�ض اآخر يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل املايل. 
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ويف حالة مل يكن هناك دليل اإ�سايف على النخفا�ض يف القيمة فاإنه يتم ت�سجيل النخفا�ض يف القيمة العادلة لالأ�سل املايل مبا�سرة �سمن حقوق امللكية. 

•���اإذا زادت القيمة العادلة ل�سندات الدين يف فرتة لحقة، وكانت هذه الزيادة متعلقة مو�سوعيًا بحدث وقع بعد ت�سجيل خ�سارة النخفا�ض يف بيان الدخل، فاإنه يتم 
عك�ض خ�سارة النخفا�ض يف القيمة من خالل بيان الدخل اإىل نطاق الزيادة ال�سابقة يف القيمة العادلة؛

•���بالن�سبة لأ�سهم حقوق امللكية املتاحة للبيع، فاإنه يتم التعامل مع كافة الزيادات الالحقة يف القيمة العادلة لالأداة كاإعادة تقييم وت�سجيلها �سمن بيان الدخل ال�سامل 
الآخر، املرتاكم يف حقوق امللكية. يتم ت�سجيل النخفا�سات الالحقة يف القيمة العادلة لأ�سهم حقوق امللكية املتاحة للبيع يف بيان الدخل، اإىل احلد الذي مت فيه تكبد 

اخل�سائر املرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة فيما يتعلق بتكلفة ال�ستحواذ على اأ�سهم حقوق امللكية.

الودائع والأر�سدة امل�ستحقة من البنوك والقرو�ض وال�سلف، �سايف

اإن الودائع والأر�سدة امل�ستحقة من البنوك »والقرو�ض وال�سلف، �سايف« ت�سمل موجودات مالية غري م�ستقة، �سادرة عن البنك اأو مملوكة له، مع مدفوعات ثابتة اأو قابلة 

للتحديد ول يتم تداولها يف �سوق ن�سطة، ويتوقع اأن يتم ا�سرتداد جميع ال�ستثمارات الأولية ب�سكل كبري فيما عدا حالة تدهور الئتمان. اإن الإيداعات بني البنوك متثل 

ودائع لأجل.

بعد القيا�ض الأويل بالقيمة العادلة زائدة اأي تكاليف معامالت مبا�سرة، يتم لحقًا قيا�ض مبالغ »الودائع والأر�سدة امل�ستحقة من البنوك« و»قرو�ض و�سلف، �سايف« 

بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي، ناق�سًا خم�س�ض انخفا�ض القيمة. ويتم احت�ساب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اأي خ�سم اأو عالوة 

لال�ستحواذ، والر�سوم والتكاليف التي هي جزء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم ت�سجيل اخل�سائر الناجمة عن انخفا�ض القيمة �سمن بيان الدخل املوحد.

الدين ال�سادر والأموال املقرت�سة الأخرى

اإن الأدوات املالية ال�سادرة عن البنك، غري امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، يتم ت�سنيفها كمطلوبات، حيث يوؤدي م�سمون نتائج الرتتيبات 

التعاقدية اإىل وجود التزام على البنك اإما بت�سليم النقد اأو اأ�سل مايل اآخر حلامل الأ�سل، اأو الوفاء باللتزام من خالل تبادل مبلغ ثابت من املال اأو اأ�سل مايل اآخر لعدد 

حمدد من اأ�سهم حقوق امللكية اململوكة، ويتم قيا�ض هذه الأدوات بالقيمة العادلة �سافية من اأي تكاليف معاملة.

بعد القيا�ض الأويل، يتم لحقًا قيا�ض الدين ال�سادر والقرو�ض الأخرى بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي. ويتم احت�ساب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني 

العتبار اأي خ�سم اأو عالوة على الإ�سدار، والتكاليف التي هي جزء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي.

يتم ف�سل مكون الأداة املالية املركبة الذي يت�سمن مطلوب ومكون حقوق م�ساهمني يف تاريخ الإ�سدار. ويتم تخ�سي�ض جزء من املتح�سالت ال�سافية اإىل مكون الدين يف 

تاريخ الإ�سدار على اأ�سا�ض القيمة العادلة )التي حتدد عادة على اأ�سا�ض اأ�سعار ال�سوق لأدوات الدين امل�سابهة(. ويتم تخ�سي�ض مكون حقوق امللكية للمبلغ املتبقي بعد 

خ�سم القيمة العادلة لالأداة بكامل املبلغ املحدد ب�سكل منف�سل عن عن�سر الدين. 

مطلوبات مالية اأخرى

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

يتم قيا�ض املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم حتميل م�ساريف الفوائد على اأ�سا�ض العائد الفعلي.

اإعادة ت�سنيف املوجودات املالية

اعتبارًا من 1 يوليو 2008، �سمحت املعايري املحا�سبية يف ظروف معينة باإعادة ت�سنيف املوجودات املالية غري امل�ستقة من فئة »املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة« اإىل فئة 

»املتاحة للبيع« اأو فئة »القرو�ض والذمم املدينة«، اأو فئة »املحتفظ بها حلني ال�ستحقاق«. ومنذ ذلك التاريخ، �ُسمح اأي�سًا، يف ظروف معينة، باإعادة الت�سنيف لالأدوات 

املالية من فئة »متاحة للبيع« اإىل فئة »القرو�ض والذمم املدينة«.

يتم ت�سجيل عمليات اإعادة الت�سنيف بالقيمة العادلة يف تاريخ اإعادة الت�سنيف، حيث يتم اإعتبارها كتكلفة اإطفاء جديدة.

بالن�سبة اإىل املوجودات املالية املعاد ت�سنيفها من فئة »املتاحة للبيع«، فاإن اأي مك�سب اأو خ�سارة �سابقة على الأ�سل �سمن حقوق امللكية، يتم اإطفاءه اإىل الربح اأو اخل�سارة على 

مدى العمر املتبقي لال�ستثمار با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم اأي�سًا اإطفاء اأي فرق بني التكلفة املطفاأة اجلديدة والتدفقات النقدية املتوقعة على مدى العمر املتبقي 

لالأ�سل با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي. واإذا تقرر لحقًا اأن املوجودات قد انخف�ست قيمتها، فحينها يتم تدوير املبلغ امل�سجل يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل. 

يجوز للبنك اإعادة ت�سنيف موجودات املتاجرة غري امل�ستقة من فئة »املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة« اإىل فئة »القرو�ض والذمم املدينة« اإذا كانت تتوافق مع تعريف 

القرو�ض والذمم املدينة، وكان لدى البنك النية والقدرة على الحتفاظ باملوجودات املالية يف امل�ستقبل املنظور اأو حتى تاريخ ال�ستحقاق. اإذا مت اإعادة ت�سنيف 

املوجودات املالية، واإذا قام البنك يف وقت لحق بزيادة تقديراته للمقبو�سات النقدية يف امل�ستقبل نتيجة لزيادة ا�سرتداد تلك املتح�سالت النقدية، فاإن تاأثري هذه 

الزيادة يتم ت�سجيله كتعديل على �سعر الفائدة الفعلي اإعتبارًا من تاريخ التغيري يف التقدير. 

اإن الإدارة خمرية فيما يتعلق باإعادة الت�سنيف، ويتم حتديده على اأ�سا�ض كل اأداة على حدة. ول يقوم البنك باإعادة ت�سنيف اأي اأداة مالية يف فئة القيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة بعد الت�سجيل الأويل. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

الأدوات املالية تـابـع  3-7

اإلغاء ت�سجيل املوجودات واملطلوبات املالية

)اأ(  موجودات مالية

يتم اإلغاء ت�سجيل املوجودات املالية )اأو، عند القت�ساء، جزء من املوجودات املالية، اأو جزء من جمموعة موجودات مالية م�سابهة( عند:

املوجودات. من  النقدية  التدفقات  ا�ستالم  حقوق  •��انتهاء 
•���قيام البنك بتحويل حقوقه يف احل�سول على التدفقات النقدية من املوجودات، اأو حتمل التزام بدفع التدفقات النقدية كاملة دون تاأخري جوهري اإىل طرف ثالث 

مبوجب ترتيبات نقل اللتزام؛ اأو عند:

    –   قيام البنك بتحويل جميع املخاطر واملكافاآت املوجودات ب�سكٍل جوهري؛ اأو

    –   عدم قيام البنك بتحويل اأو الحتفاظ بجميع املخاطر واملنافع للموجودات، لكنه قام بتحويل ال�سيطرة على املوجودات.

عند قيام البنك بتحويل حقوقه يف احل�سول على التدفقات النقدية من املوجودات اأو عند الدخول يف ترتيبات نقل اللتزام. ومل يقم بتحويل واإلغاء الحتفاظ فعليًا 

بجميع املخاطر ومنافع املوجودات، ومل يقم بتحويل ال�سيطرة عليها، فاإنه يتم ت�سجيل باملوجودات اإىل مدى امل�ساركة امل�ستمرة للبنك يف تلك املوجودات. ويف هذه احلالة، 

يلتزم البنك اأي�سًا بامل�سوؤولية املرتبطة بذلك. ويتم قيا�ض املوجودات املنقولة وامل�سوؤولية املرتبطة بها على اأ�سا�ض يعك�ض احلقوق واللتزامات التي احتفظ بها البنك.

اإن امل�ساركة امل�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على املوجودات املنقولة ُتقا�ض بالقيمة الأقل لأي من القيمة الدفرتية الأ�سلية للموجودات، واأق�سى قيمة ممكنة ميكن اأن 

يطلب من البنك �سدادها.

)ب(  املطلوبات املالية

يتم اإلغاء ت�سجيل املطلوبات املالية عندما ينتهي اللتزام مبوجب امل�سوؤولية اأو يتم اإلغاوؤه. ومتى ما مت ا�ستبدال مطلوبات مالية قائمة من جانب اآخر من نف�ض املقر�ض 

ب�سروط خمتلفة ب�سورٍة جوهرية، اأو مت تعديل �سروط مطلوبات مالية قائمة ب�سكٍل كبري، مثل معاملة تبادل اأو انق�ساء ال�سداد باعتباره اإلغاء لت�سجيل املطلوبات الأ�سلية 

وت�سجيل املطلوبات اجلديدة. يتم ت�سجيل الفرق بني القيمة الدفرتية الأ�سلية للموجودات املالية واملبلغ املدفوع �سمن الربح اأو اخل�سارة. 

املقا�سة

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية وبيان �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما يكون لدى البنك حق قابل للتنفيذ قانونيًا، مبقا�سة املبالغ امل�سجلة 

بها ويكون لديه النية لت�سوية املعامالت على اأ�سا�ض �سايف املبلغ، اأو لتح�سيل املوجودات وت�سوية املطلوبات ب�سكل متزامن. يتم عر�ض الإيرادات والنفقات على اأ�سا�ض 

ال�سايف فقط عندما ي�سمح بذلك وفقًا للمعايري املحا�سبية، اأو للمكا�سب واخل�سائر النا�سئة عن جمموعة من املعامالت املماثلة مثل ن�ساط التداول يف البنك.

يعد البنك طرفًا يف عدد من الرتتيبات، مبا يف ذلك التفاقات الرئي�سية للمقا�سة، التي تعطيه احلق يف مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية لكن ل تكون لديه النية يف 

ت�سوية املبالغ على اأ�سا�ض ال�سايف اأو يف وقت متزامن، وبالتايل يتم عر�ض املوجودات واملطلوبات املعنية على اأ�سا�ض الإجمايل.

اتفاقات اإعادة ال�سراء والبيع  3-8

اإن الأوراق املالية املباعة التي تخ�سع للتزام باإعادة ال�سراء ب�سعر حمدد �سلفًا يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )اتفاقيات اإعادة ال�سراء(، يتم ال�ستمرار يف ت�سجيلها �سمن 

بيان املركز املايل املوحد، وت�سجيل املطلوب فيما يتعلق باملبلغ املقبو�ض مبوجب القرو�ض ق�سرية ومتو�سطة املدى. اإن الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�سراء يعامل 

كم�سروف فائدة با�ستخدام طريقة العائد ملعدل الفائدة الفعلي على مدى فرتة التفاقية. ول يتم الت�سجيل للموجودات امل�سرتاة مع وجود التزام باإعادة بيعها يف تاريخ 

م�ستقبلي حمدد )اتفاقيات اإعادة ال�سراء العك�سي( �سمن بيان املركز املايل املوحد. ويتم اإدراج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه التفاقات �سمن بند »القرو�ض وال�سلفيات«. 

وُيعامل الفرق بني �سعر ال�سراء و�سعر البيع كم�سروف فائدة با�ستخدام طريقة العائد ملعدل الفائدة الفعلي على مدى فرتة التفاقية.

�سندات القرتا�س والإقرا�س  3-9

اإن معامالت �سندات القرتا�ض والإقرا�ض عادة ما يتم تاأمينها نقدًا اأو باأوراق مالية يدفعها املقرت�ض مقدمًا. ول يتم اإدراج ال�سندات املقرت�سة �سمن بيان املركز املايل 

ول يتم اإلغاء الت�سجيل لالأوراق املالية املقر�سة. ويتم التعامل مع ال�سمانات النقدية الواردة اأو ال�سادرة باعتبارها قر�ض اأو وديعة، ول يتم ت�سجيل ال�سمانات كودائع. 

ومع ذلك، متى ما مت حتويل ال�سندات املقرت�سة لأطراف ثالثة، فاإنه يتم ت�سجيل اللتزام باإعادة ال�سندات اإىل الطرف املقر�ض. اإن ترتيبات ن�ساط اقرتا�ض واإقرا�ض 

الأوراق املالية عادة ما يتم اإدراجها �سمن جمموع عقود عوائد املقاي�سات.

النقد وما يعادله  3-10

ي�سمل النقد وما يعادله، النقد يف ال�سندوق، والأر�سدة غري املقيدة املحتفظ بها لدى البنوك املركزية، والودائع والأر�سدة امل�ستحقة من امل�سارف، وامل�ستحقة 

للم�سارف، والبنود قيد التح�سيل من اأو التحويل اإىل بنوك اأخرى، واملوجودات ذات ال�سيولة العالية بتواريخ ا�ستحقاق اأ�سلية اأقل من ثالثة اأ�سهر من تاريخ ال�ستحواذ، 

والتي تخ�سع ملخاطر غري هامة من حيث التغري يف القيمة العادلة، وت�ستخدم من قبل البنك يف اإدارة اللتزامات ق�سرية الأجل. ويتم عر�ض النقد وما يعادله بالتكلفة 

املطفاأة يف بيان املركز املايل.

انخفا�س قيمة القرو�س  3-11

ُيرجى الرجوع اإىل اإي�ساح اإدارة خماطر الئتمان )اإي�ساح رقم 39(.
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قيا�س التكلفة املطفاأة  3-12

اإن التكلفة املطفاأة للموجودات واملطلوبات املالية هي عبارة عن املبلغ الذي يتم من خالله قيا�ض املوجودات واملطلوبات املالية عند الت�سجيل الأويل، ناق�سًا املدفوعات 

الرئي�سية، زائدًا اأو ناق�سًا الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بني املبلغ الأويل امل�سجل ومبلغ ال�ستحقاق، مطروحًا منه اأي تخفي�ض نتيجة 

النخفا�ض يف القيمة. اإن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�سم بال�سبط الدفعات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خالل العمر املتوقع للمطلوبات املالية، اأو، عند 

القت�ساء، خالل فرتة اأق�سر اإىل �سايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية.

قيا�س القيمة العادلة  3-13

اإّن القيمة العادلة هي عبارة عن املبلغ الذي ميكن مبادلة الأ�سل به اأو ت�سوية التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة يف عملية جتارية بحتة يف تاريخ القيا�ض. يقي�ض البنك 

القيمة العادلة لالأداة با�ستخدام الأ�سعار املعلنة يف �سوق ن�سطة لهذه الأداة، عندما تكون متاحة، ويعترب ال�سوق ن�سطًا اإذا كانت الأ�سعار املعلنة جاهزة ومتاحة بانتظام 

ومتثل معامالت فعلية ومنتظمة يف ال�سوق على اأ�سا�ض جتاري.

اإذا مل يكن �سوق الأداة املالية ن�سطًا، ف�سيقوم البنك حينها بتحديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم. وت�سمل اأ�ساليب التقييم ا�ستخدام املعامالت التي متت على 

اأ�سا�ض جتاري بني اأطراف مطلعة وراغبة )اإن وجدت(، والرجوع اإىل القيمة العادلة احلالية لأدوات اأخرى م�سابهة ب�سورٍة كبرية، وحتليالت التدفقات النقدية 

املخ�سومة، ومناذج ت�سعري اخليارات. ولفئات معينة من املوجودات، ي�ستعني البنك بخرباء تقييم ذوي �سمعة دولية ل�ستخدام تقنيات التقييم من اأجل حتديد القيم 

العادلة. ويعمل اأ�سلوب التقييم على ال�ستفادة الق�سوى من مدخالت ال�سوق، ويعتمد على اأقل قدر ممكن من التقديرات املحددة للبنك، ويت�سمن جميع عوامل ال�سوق اأو 

التي ميكن اأن ي�ستخدمها امل�ساركون يف حتديد ال�سعر، ويت�سق مع املنهجيات القت�سادية املقبولة لت�سعري الأدوات املالية. ومتثل مدخالت تقنيات التقييم توقعات ال�سوق 

على نحٍو معقول واإجراءات عوامل عوائد املخاطر الكامنة يف الأدوات املالية. ويعمل خرباء التقييم على ا�ستخدام اأ�ساليب التقييم واختبارها للتاأكد من �سحتها 

با�ستخدام اأ�سعار معامالت ال�سوق احلالية القابلة للمالحظة يف الأداة نف�سها، اأو بناًء على بيانات ال�سوق الأخرى املتاحة والقابلة للمالحظة.

اإن اأف�سل دليل على القيمة العادلة لالأداة املالية عند الت�سجيل املبدئي يتمثل يف �سعر املعاملة، اأي القيمة العادلة للمقابل ال�سادر اأو املقبو�ض، ما مل يدل على القيمة 

العادلة لتلك الأداة باملقارنة مع غريها من معامالت ال�سوق احلالية القابلة للمالحظة من نف�ض الأداة، اأي من دون تعديل اأو اإعادة جتميع، اأو ا�ستنادًا اإىل اأ�سلوب تقييم 

ي�سمل متغريات البيانات فقط من اأ�سواق ميكن مالحظتها. عندما يوفر �سعر املعاملة اأف�سل دليل على القيمة العادلة عند الت�سجيل املبدئي، فاإنه يتم قيا�ض الأدوات 

املالية مبدئيًا ب�سعر املعاملة يف وقت لحق، وت�سجيل اأي فرق بني هذا ال�سعر والقيمة التي مت احل�سول عليها يف البداية من منوذج التقييم يف الربح اأو اخل�سارة على 

اأ�سا�ض منا�سب على مدى العمر الزمني لالأداة، ولكن لي�ض يف وقت لحق عندما يكون التقييم مدعومًا ببيانات �سوقية قابلة للمالحظة بالكامل اأو اأن املعاملة يكون قد مت 

اإغالقها. اإن اأي فرق بني القيمة العادلة عند الت�سجيل املبدئي واملبلغ الذي �سيتم حتديده يف ذلك التاريخ با�ستخدام اأ�سلوب التقييم، يف احلالة التي يكون التقييم فيها 

معتمدًا على معلمات غري قابلة للمالحظة، ل يتم ت�سجيل الربح اأو اخل�سارة مبا�سرًة، ولكن يتم ت�سجيله على مدى العمر الزمني لالأداة على اأ�سا�ض منا�سب، اأو عندما يتم 

ا�ستبدال الأداة اأو نقلها اأو بيعها، اأو عندما ت�سبح القيمة العادلة قابلة للمالحظة.

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية على وجه اخل�سو�ض كما يلي:

•���يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ذات الأحكام وال�سروط املوحدة، واملتداولة يف اأ�سواق ن�سطة ذات �سيولة، بالإ�سارة اإىل اأ�سعار ال�سوق املعلنة؛ 
•���يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى )با�ستثناء الأدوات املالية امل�ستقة( وفقًا لنماذج الت�سعري املتعارف عليها، على اأ�سا�ض حتليل التدفقات 

النقدية املخ�سومة، با�ستخدام اأ�سعار معامالت ال�سوق احلالية القابلة للمالحظة واأ�سعار التداول لالأدوات املماثلة؛ 

•���يتم احت�ساب القيمة العادلة لالأدوات امل�ستقة با�ستخدام الأ�سعار املدرجة يف البور�سات. ومتى كانت هذه الأ�سعار غري متوفرة، فاإنه يتم ا�ستخدام حتليل التدفقات 
النقدية املخ�سومة با�ستخدام منحنى العائد املطبق خالل فرتة الأدوات للم�ستقات اخلالية من اخليارات، ومناذج ت�سعري اخليارات للم�ستقات امل�ستملة على خيارات؛

•���يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات النقدية املتاحة للبيع، واملقومة بالعملة الأجنبية، بتلك العملة الأجنبية وحتويلها مبعدل ال�سعر الفوري كما يف تاريخ املركز 
املايل. اإن التغري يف القيمة العادلة الذي يعزى اإىل فروقات التحويل الناجتة عن التغري يف التكلفة املطفاأة لالأ�سل يتم ت�سجيله �سمن بيان الدخل املوحد، كما يتم 

ت�سجيل التغريات الأخرى يف حقوق امللكية.

حما�سبة التحوط  3-14

اإّن امل�ستقات املعينة كتحوطات ت�سنف اإما: )1( حتوطات للتغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات اأو اللتزامات الثابتة )»حتوطات القيمة العادلة«(؛ )2( 

حتوطات للتقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية التي ُتعزى اإىل خماطر معينة مرتبطة باملوجودات اأو املطلوبات، اأو معاملة متوقعة للغاية قد توؤثر على �سايف الدخل 

امل�ستقبلي املعلن )»حتوط التدفقات النقدية«(؛ اأو )3( حتوط ل�سايف ال�ستثمار يف عملية اأجنبية )»حتوطات �سايف ال�ستثمار«(. يتم تطبيق حما�سبة التحوط على 

امل�ستقات املعينة بنف�ض الطريقة، ب�سرط ا�ستيفاء معايري معينة.

عند بدء عملية عالقة التحوط، من اأجل تاأهيل حما�سبة التحوط يقوم البنك بتوثيق العالقة بني اأدوات التحوط وبنود التحوط بالإ�سافة اإىل هدف البنك يف اإدارة 

املخاطر، واإ�سرتاتيجية للقيام بالتحوط. يتطلب البنك اأي�سا تقييمًا موثقًا، يف بداية التحوط وعلى اأ�سا�ض م�ستمر، و�سواء كانت اأدوات التحوط، امل�ستقات املالية ب�سكل 

رئي�سي، امل�ستخدمة يف معامالت التحوط فعالة للغاية يف مقا�سة التغيريات العائدة اإىل املخاطر املحوطة يف القيم العادلة اأو التدفقات النقدية من البنود املحوطة. ويتم 

ت�سمني الفائدة على حتوطات موؤهلة معينة �سمن »�سايف اإيرادات الفوائد«.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

حما�سبة التحوط تـابـع  3-14

حتوطات القيمة العادلة

متى ما مت ت�سنيف عملية عالقة حتوط على اأنها حتوط للقيمة العادلة، فاإنه يتم تعديل البند املحوط للتغيري يف القيمة العادلة فيما يتعلق باملخاطر املحوطة. يتم ت�سجيل 

املكا�سب اأو اخل�سائر املتعلقة باجلزء غري الفعال عن التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات وبند التحوط العائد اإىل خماطر التحوط يف بيان الدخل املوحد، ويتم تعديل 

القيمة الدفرتية لبند التحوط وفقًا لذلك. اإذا انتهت الأداة املالية امل�ستقة، اأو مت بيعها، اأو مت اإنهاوؤها، اأو مل تعد تفي مبعايري القيمة العادلة ملحا�سبة التحوط، اأو مت اإلغاء 

الت�سنيف، فاإنه يتم اإيقاف حما�سبة التحوط. ويتم اإطفاء اأي تعديل اإىل مدى القيمة الدفرتية لبند التحوط الذي ي�ستخدم طريقة الفائدة الفعلية، يف بيان الدخل املوحد 

كجزء من اإعادة ح�ساب معدل الفائدة الفعلي على مدى الفرتة حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو اإلغاء العرتاف.

حتوطات التدفقات النقدية

اإن اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات التي مت تعيينها وتاأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية، يتم ت�سجيله �سمن الدخل ال�سامل الآخر ويرتاكم 

�سمن حقوق امللكية. ويتم ت�سجيل املكا�سب اأو اخل�سائر املتعلقه باجلزء غري الفعال مبا�سرة �سمن بيان الدخل املوحد. ويتم اإعادة ت�سنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق 

امللكية من الدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الدخل املوحد يف الفرتات التي يوؤثر فيها بند التحوط على الربح اأو اخل�سارة، متا�سيًا مع بيان الدخل املوحد، كبند حتوط 

حمقق. ومع ذلك، بالن�سبة اإىل املعاملة املتوقعة، فيما يتعلق بنتائج التحوط عند ت�سجيل املوجودات غري املالية اأو املطلوبات غري املالية، فاإنه يتم حتويل الأرباح اأو 

اخل�سائر املرتاكمة املوؤجلة �سابقًا �سمن حقوق امللكية من الأ�سهم وُتدرج مبدئيًا �سمن القيا�ض الأويل لتكلفة املوجودات اأو املطلوبات غري املالية. يتم اإيقاف حما�سبة 

التحوط عندما يلغي البنك عالقة التحوط، وعندما تنتهي اأداة التحوط اأو يتم بيعها اأو اإلغاوؤها اأو عند عدم ا�ستيفاء التحوط ملعايري حما�سبة التحوط.

اإن املكا�سب اأو اخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها �سمن حقوق امللكية �ستبقى يف حقوق امللكية حتى يتم الت�سجيل لتوقعات املعاملة، يف حالة املوجودات اأو املطلوبات غري 

املالية، اأو حتى توؤثر توقعات املعاملة على بيان الدخل املوحد. اإذا مل يعد من املتوقع حدوث توقعات املعاملة، فاإن املكا�سب اأو اخل�سائر املرتاكمة املوؤخوذة �سمن حقوق 

امللكية يتم نقلها على الفور اإىل بيان الدخل املوحد من الدخل ال�سامل الآخر.

�سايف حتوط ال�ستثمار

اإن حتوطات �سايف ال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية حتت�سب بطريقة م�سابهة لتحوطات خماطر التدفقات النقدية. ويتم ت�سجيل الربح اأو اخل�سارة على اجلزء الفعال لأداة 

التحوط يف الدخل ال�سامل الآخر و�سمن �سايف اإحتياطي حتوط ال�ستثمار. ويتم ت�سجيل املكا�سب اأو اخل�سائر التي تتعلق باجلزء غري الفعال على الفور يف بيان الدخل املوحد. 

ويتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب واخل�سائر املرتاكمة يف الدخل ال�سامل الآخر واإدراجها �سمن حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد عند ا�ستبعاد العملية الأجنبية.

اختبار فعالية التحوط

للتاأهل ملحا�سبة التحوط، يتطلب البنك يف بداية عملية التحوط وخالل دورة حياتها، باأنه يتوجب اأن يتوقع من كل عملية حتوط اأن تكون فّعالة للغاية )فعالية حمتملة(، 

وتثبت فعالية حقيقة )فعالية باأثر رجعي( على اأ�سا�ٍض م�ستمر.

اإن توثيق كل عالقة حتوط يحدد كيف يتم تقييم فعالية التحوط. يعتمد الأ�سلوب الذي ي�ستخدمه البنك لتقييم فعالية التحوط على اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر.

لتحقيق الفعالية املرتقبة، يجب اأن يتوقع اأن تكون اأداة التحوط فّعالة اإىل حد كبري يف تعوي�ض التغيريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية التي تعود اإىل املخاطر 

املتحوط لها يف الفرتات التي يتم فيها حتديد التحوط. لتحقيق الفعالية احلقيقية، فاإن التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية يجب اأن تقابل كٍل منهما الأخرى 

يف حدود 80 يف املئة اإىل 125 باملئة. يتم ت�سجيل عدم فعالية التحوط يف بيان الدخل املوحد حتت بند »�سايف الربح يف التعامل مع امل�ستقات �سمن �سايف اأرباح املتاجرة«.

امل�ستقات التي ل تخ�سع ملحا�سبة التحوط 

يتم ت�سجيل جميع املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف القيم العادلة للم�ستقات التي ل تخ�سع ملحا�سبة التحوط على الفور �سمن بيان الدخل املوحد يف �سايف 

الربح يف التعامل مع امل�ستقات �سمن بند »�سايف اأرباح املتاجرة«.

اأدوات حقوق امللكية  3-15

يتم ت�سنيف اأدوات الديون وحقوق امللكية اإما كمطلوبات مالية اأو كحقوق م�ساهمني وفقًا مل�سمون التفاق التعاقدي.

اإن اأداة حقوق امللكية هي عبارة عن اأي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات اأي من�ساأة بعد خ�سم جميع مطلوباتها. ويتم اإدراج اأدوات حقوق امللكية التي ي�سدرها البنك 

يف املتح�سالت الواردة، �سافية من تكاليف الإ�سدار املبا�سرة. 

يتم ت�سنيف الأدوات املالية كحقوق م�ساهمني اإذا مت الوفاء بال�سرطني )اأ( و )ب( معًا. 

)اأ( عدم ت�سمن الأداة لأي التزام تعاقدي:

نقدية اأو موجودات مالية اأخرى ملن�ساأة اأخرى؛ اأو مبالغ  •��تقدمي 
•���تبادل املوجودات اأو املطلوبات املالية مع اأي من�ساأة اأخرى يف ظل ظروف يحتمل اأن تكون غري منا�سبة للبنك.

)ب( اإذا كانت الأداة �سيتم اأو يحتمل اأن يتم ت�سويتها يف اأدوات حقوق امللكية لدى البنك، فاإنها تكون:

•��اأداة غري م�ستقة ل تت�سمن اأي التزام تعاقدي للبنك لت�سليم عدد متغري من اأدوات حقوق امللكية لديه؛ اأو
•���اأداة م�ستقة �سيتم ت�سويتها فقط عن طريق قيام البنك بتبادل مبلغ ثابت من املال اأو موجودات مالية اأخرى مقابل عدد حمدد من اأدوات حقوق امللكية لديه.
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اأ�سهم اخلزينة والعقود على اأ�سهم البنك  3-16

اإن اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة يف البنك والتي ميتلكها البنك اأو اأي من �سركاته التابعة )اأ�سهم اخلزينة( يتم خ�سمها من حقوق امللكية واحت�سابها على اأ�سا�ض متو�سط   

التكلفة املرجح. ويتم ت�سجيل املبالغ املدفوعة اأو املقبو�سة، عند �سراء اأو بيع اأو اإ�سدار اأو اإلغاء اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة يف البنك، مبا�سرة يف حقوق امللكية.

ل يتم ت�سجيل باأي مك�سب اأو خ�سارة يف بيان الدخل عند �سراء اأو بيع اأو اإ�سدار اأو اإلغاء اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة. 

اإّن عقود الأ�سهم اخلا�سة التي تتطلب ت�سوية مادية لعدد حمدد من الأ�سهم اخلا�سة مقابل مبلغ ثابت يتم ت�سنيفها كحقوق م�ساهمني واإ�سافتها اأو خ�سمها من حقوق 

امللكية. ت�سنف عقود الأ�سهم اخلا�سة التي تتطلب الت�سوية النقدية ال�سافية اأو توفر خيار الت�سوية بو�سفها اأدوات تداول ويتم الإعالن عن التغيريات يف القيمة العادلة 

لها �سمن بيان الدخل املوحد.

ال�سمانات املالية  3-17

اإن ال�سمانات املالية هي عبارة عن عقود تتطلب من البنك تقدمي مدفوعات حمددة لتعوي�ض حامل ال�سمان عن اخل�سارة التي يتكبدها ب�سبب اإخفاق طرف معني يف 

الوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها وفقًا لل�سروط التعاقدية.

يتم ت�سجيل عقود ال�سمانات املالية مبدئيًا بقيمتها العادلة، والتي من املرجح اأن ت�ساوي العالوة امل�ستلمة عند الإ�سدار. ويتم اإطفاء العالوة امل�ستلمة على مدى عمر 

ال�سمانات املالية. ويتم يف وقت لحق ت�سجيل مطلوب ال�سمان )املبلغ النظري( وفقًا لأعلى قيمة ملبلغ الإطفاء والقيمة احلالية لأي مدفوعات متوقعة )عند احتمال وجود 

مبلغ واجب الدفع مبوجب ال�سمان(. ويتم ت�سمني العالوة امل�ستلمة على هذه ال�سمانات املالية �سمن املطلوبات الأخرى.

اأوراق قبول  3-18

مت التعامل مع اأوراق القبول �سمن نطاق املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 الأدوات املالية: الت�سجيل والقيا�ض، ويتم ت�سجيلها كمطلوب مايل يف بيان املركز املايل املوحد، 

كما يتم ت�سجيل احلق التعاقدي لل�سداد من العميل كاأ�سل مايل. وعليه، فقد مت اإدراج اللتزامات يف ما يتعلق بالقبول كموجودات ومطلوبات مالية.

بيع ال�سمانات املعلقة  3-19

ي�ستحوذ البنك اأحيانًا على عقارات وغريها من ال�سمانات لت�سوية بع�ض القرو�ض وال�سلفيات. ويتم اإظهار تلك املوجودات باأقل قدر من القيمة البيعية. يتم ت�سجيل 

املكا�سب اأو اخل�سائر الناجتة عن البيع واخل�سائر غري املحققة من اإعادة التقييم �سمن بيان الدخل املوحد.

20-3 ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة

اإن ال�سركة الزميلة هي عبارة عن من�ساأة لدى البنك تاأثري جوهري عليها ولي�ست �سركة تابعة اأو حقوق ملكية يف م�سروع م�سرتك. ويتمثل التاأثري الكبري يف القدرة على 

امل�ساركة يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها، والتي عادة ي�ساحبها الحتفاظ بن�سبة م�ساهمة متثل بني 20% اإىل50% من حقوق 

الت�سويت، ولكن لي�ض بال�سيطرة اأو ال�سيطرة امل�سرتكة على تلك ال�سيا�سات.

يتم اإدراج النتائج واملوجودات واملطلوبات لل�سركات الزميلة يف هذه البيانات املالية با�ستخدام طريقة حقوق امللكية للمحا�سبة، با�ستثناء عندما يتم ت�سنيف ال�ستثمارات 

كمحتفظ بها للبيع، ويف هذه احلالة يتم احت�ساب ذلك وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة. ومبوجب 

طريقة حقوق امللكية، يتم حتميل ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة املعدلة لتغريات ما بعد ال�ستحواذ يف ح�سة البنك من �سايف 

موجودات ال�سركة الزميلة، ناق�سًا اأي انخفا�ض يف قيمة ال�ستثمارات الفردية وح�سة التغيريات يف بيان التغريات يف حقوق امللكية. اإّن خ�سائر ال�سركة الزميلة التي 

تتجاوز حقوق البنك يف تلك ال�سركة الزميلة )وتت�سمن اأي حقوق طويلة الأجل ت�سكل، من حيث اجلوهر، جزًء من ال�ستثمار ال�سايف للبنك يف ال�سركة الزميلة( يتم 

ت�سجيلها فقط اإىل احلد الذي يتكبد فيه البنك التزامات قانونية مو�سوعية اأو مدفوعات نيابة عن ال�سركة الزميلة. اإن اأي زيادة يف تكلفة ال�ستحواذ تزيد على ح�سة 

البنك يف �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات املحتملة لل�سركة الزميلة يتم اإدراجها يف تاريخ ال�ستحواذ ك�سهرة. يتم ت�سمني اأي �سهرة �سمن القيمة 

الدفرتية لال�ستثمار والذي يتم تقييمها لنخفا�ض القيمة �سنويًا على الأقل، كجزء من هذا ال�ستثمار. 

ويتم ت�سجيل اأي زيادة يف ح�سة البنك من �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات املحتملة على تكلفة الإ�ستثمار على الفور �سمن الربح اأو اخل�سارة.

يف حال تعامل �سركة تابعة للبنك اأو �سركة زميلة اأخرى مع �سركة زميلة للبنك فاإنه يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر وفقًا حلقوق البنك يف ال�سركة الزميلة ذات ال�سلة.

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية  3-21

يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد، يقوم البنك مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن هذه املوجودات قد تعر�ست اإىل 

خ�سائر انخفا�ض القيمة. اإذا كانت هناك اأي اإ�سارة من هذا القبيل، فاإنه يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات من اأجل حتديد مدى خ�سارة النخفا�ض يف القيمة 

)اإن وجد(. ومتى تعذر تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات الفردية، يقوم البنك بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لوحدة تكوين النقد التي ينتمي اإليها الأ�سل.

اإّن املبلغ القابل لال�سرتداد هو عبارة عن اأعلى قيمة عادلة ناق�سًا تكاليف البيع والقيمة قيد ال�ستخدام. ولتقدير القيمة قيد ال�ستخدام، فاإنه يتم خ�سم التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�سريبة الذي يعك�ض تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�سة بالأ�سل.

اإذا مت تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل )اأو وحدة تكوين النقد( باأقل من قيمته الدفرتية، فاإنه يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لالأ�سل )وحدة تكوين النقد( اإىل القيمة 

القابلة لال�سرتداد. ويتم ت�سجيل خ�سارة النخفا�ض يف بيان الدخل املوحد، ما مل يتم حتميل املوجودات ذات ال�سلة بقيمة اإعادة التقييم. ويف هذه احلالة يتم التعامل مع 

خ�سارة انخفا�ض القيمة كانخفا�ض اإعادة التقييم.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية تـابـع  3-21

فيما لو انعك�ست خ�سارة النخفا�ض يف وقٍت لحق، فاإنه يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل )وحدة تكوين النقد( اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد، وبالتايل لن تتجاوز 

القيمة الدفرتية التي مت زيادتها للقيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها فيما مل يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف قيمة الأ�سل )وحدة تكوين النقد( يف ال�سنوات 

ال�سابقة. ويتم الت�سجيل بعك�ض خ�سارة النخفا�ض يف بيان الدخل املوحد، اإل اإذا مت حتميل املوجودات ذات ال�سلة بقيمة اإعادة التقييم، ويف هذه احلالة ُيعامل عك�ض خ�سارة 

النخفا�ض كزيادة يف اإعادة التقييم.

تاأجري  3-22

اإّن حتديد ما اإذا كان الرتتيب يعد اإيجارًا اأم ل، اأو اإذا كان يحتوي على اإيجار، فاإنه ي�ستند اإىل م�سمون الرتتيب ويتطلب اإجراء تقييم ملعرفة ما اإذا كان الوفاء بالرتتيب يعتمد 

على ا�ستخدام موجودات حمددة اأو موجودات، وما اإذا كان الرتتيب ينقل احلق يف ا�ستخدام املوجودات.

البنك كم�ستاأجر - اإن عقود الإيجار التي ل تنقل ب�سكٍل جوهري كافة املخاطر واملنافع العر�سية مللكية البنود امل�ستاأجرة اإىل البنك تعد اإيجارات ت�سغيلية. ويتم ت�سجيل 

دفعات الإيجار الت�سغيلي كم�سروف يف بيان الدخل على اأ�سا�ض الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. ويتم ت�سجيل الإيجار املحتمل واجب الدفع كم�سروف يف الفرتة 

التي يتم تكبده فيها.

البنك كموؤجر - اإن عقود الإيجار التي ل يقوم البنك فيها بتحويل جميع املخاطر والفوائد املرتتبة على ملكية املوجودات ب�سكل جوهري ت�سنف على اأنها اإيجارات 

ت�سغيلية. وت�ساف التكاليف املبا�سرة الأولية املتكبدة خالل التفاو�ض على عقود التاأجري الت�سغيلي اإىل القيمة الدفرتية لالأ�سل املوؤجر، ويتم ت�سجيلها على مدى فرتة 

التاأجري على اأ�سا�ض نف�ض اإيرادات الإيجار.

يتم ت�سجيل الإيجارات املحتملة كاإيرادات يف الفرتة التي يتم اكت�سابها فيها.

ا�ستثمارات عقارية  3-23

ال�ستثمارات العقارية هي عبارة عن عقارات حمتفظ بها اإما لك�سب اإيرادات اإيجارية اأو ملكا�سب راأ�سمالية اأو كليهما، ولكن لي�ست للبيع يف �سياق الأعمال العادية، وت�ستخدم 

يف اإنتاج اأو توريد ال�سلع اأو اخلدمات اأو لأغرا�ض اإدارية. ويتم عك�ض ال�ستثمارات العقارية يف التقييم على اأ�سا�ض القيمة العادلة يف تاريخ بيان املركز املايل. القيمة العادلة 

هي املبالغ التقديرية التي ميكن تبادل العقار بها يف تاريخ التقييم بني م�سرتي وبائع على ا�ستعداد وراغبني يف اإمتام عملية جتارية بحتة. يتم حتديد القيمة العادلة ب�سورة 

منتظمة من قبل خرباء تثمني مهنني وم�ستقلني. يتم اإدراج تعديالت القيمة العادلة على ال�ستثمارات العقارية يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي تن�ساأ املكا�سب اأو 

اخل�سائر فيها.

اإّن ال�ستثمارات العقارية حتت التطوير والتي يجري بناوؤها اأو تطويرها ل�ستخدامها يف امل�ستقبل كا�ستثمارات عقارية يتم قيا�سها مبدئيًا بالتكلفة، مبا يف ذلك جميع 

التكاليف املبا�سرة التي ُتعزى اإىل ت�سميم وبناء العقارات �ساملة تكاليف املوظفني ذات ال�سلة. بعد الت�سجيل املبدئي، يتم قيا�ض ال�ستثمارات العقارية قيد التطوير بالقيمة 

العادلة. ويتم اإدراج املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية قيد التطوير �سمن الربح اأو اخل�سارة خالل الفرتة التي تن�ساأ فيها. 

وعند النتهاء من البناء اأو التطوير، يتم نقل هذه العقارات اإىل ال�ستثمارات العقارية.

املمتلكات واملعدات  3-24

اإن املمتلكات واملعدات )مبا يف ذلك املمتلكات واملعدات يف اإطار عقود الإيجار الت�سغيلي التي يكون فيها البنك هو املوؤجر( يتم اإظهارها ب�سعر التكلفة ناق�سًا ال�ستهالك 

املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة، اإن وجدت. وت�سمل التكلفة النفقات التي ُتعزى مبا�سرة اإىل ال�ستحواذ على الأ�سل. ويتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املتوقع 

من خالل تغيري فرتة اأو طريقة ال�ستهالك، ح�سب القت�ساء، واعتبارها تغيريات يف التقديرات املحا�سبية.

يتم اإدراج ال�ستهالك يف بيان الدخل املوحد وذلك بتخفي�ض املبلغ القابل لال�ستهالك اخلا�ض باملمتلكات واملعدات على مدى العمر الإنتاجي املقدر با�ستخدام طريقة 

الق�سط الثابت. املبلغ القابل لال�ستهالك هو تكلفة الأ�سل ناق�سًا قيمته املتبقية. ل يتم ا�ستهالك الأرا�سي. 

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات مبنية على النحو التايل:

15 اإىل 25 �سنةعقارات ذات ملكية عقارية خال�سة

5 اإىل 10 �سنواتحت�سينات على مباين م�ستاأجرة وعقارات

3 اإىل 5 �سنواتاأثاث ومعدات ومركبات

3 اإىل 10 �سنواتاأجهزة كمبيوتر واإك�س�سوارات

يتم اإلغاء الت�سجيل باملمتلكات واملعدات عند ال�ستبعاد اأو عند عدم توقع تدفق منافع اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستخدامها. يتم حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن 

ا�ستبعاد اأو تقاعد الأ�سل على اأ�سا�ض الفرق بني ح�سيلة املبيعات والقيمة الدفرتية للموجودات يف ذلك التاريخ، ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املوحد.

اندماجات الأعمال وال�سهرة  3-25

يتم ا�ستخدام طريقة ال�سراء للمحا�سبة عن ال�سركات التابعة للبنك. يتم قيا�ض تكلفة ال�ستحواذ بالقيمة العادلة للمبلغ املعني يف تاريخ الإندماج. يتم قيا�ض املوجودات 

املمتلكة واملطلوبات واملطلوبات الطارئة بقيمها العادلة يف تاريخ ال�ستحواذ. ويتم ت�سجيل اأي زيادة يف تكلفة ال�ستحواذ على القيمة العادلة حل�سة البنك يف املوجودات 

واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املمتلكة ك�سهرة. اإذا كانت تكلفة ال�ستحواذ اأقل من القيمة العادلة حل�سة البنك يف املوجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة لالأعمال 

املمتلكة، فاإنه يتم ت�سجيل الفرق مبا�سرة يف بيان الدخل املوحد.
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 يتم حتميل ال�سهرة املمتلكة من اندماجات الأعمال بالتكلفة كما هو حمدد يف تاريخ ال�ستحواذ على هذه الأعمال، ناق�سًا خ�سائر النخفا�ض املرتاكم من القيمة، 

اإن وجدت.

لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة، فاإنه يتم تخ�سي�ض ال�سهرة لكل وحدة من وحدات تكوين النقد لدى البنك والتي يتوقع اأن ت�ستفيد من الندماج.

يتم اختبار وحدة تكوين النقد التي مت تخ�سي�ض ال�سهرة لها �سنويًا، اأو على نحٍو متكرر، عندما تكون هناك اإ�سارة اإىل احتمال انخفا�ض قيمة الوحدة. واإذا كان املبلغ 

القابل لال�سرتداد لوحدة تكوين النقد اأقل من قيمته الدفرتية، فاإنه يتم توزيع خ�سائر انخفا�ض القيمة اأوًل لتخفي�ض القيمة الدفرتية لأي �سهرة موزعة على الوحدة، ثم 

اإىل املوجودات الأخرى للوحدة بالتنا�سب وفقًا للقيمة الدفرتية لكل اأ�سل يف الوحدة. يتم ت�سجيل اأي خ�سارة انخفا�ض يف قيمة ال�سهرة مبا�سرًة يف الربح اأو اخل�سارة يف 

بيان الدخل املوحد. ل يتم عك�ض خ�سارة النخفا�ض املعرتف بها لل�سهرة يف فرتات لحقة.

عند ا�ستبعاد وحدة تكوين النقد ذات ال�سلة، فاإنه يتم ت�سمني املبلغ العائد اإىل ال�سهرة يف حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ال�ستبعاد.

اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ  3-26

اإّن الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ يتم اإظهارها ب�سعر التكلفة. حينما ُي�سبح الأ�سل جاهزًا لال�ستخدام، فاإنه يتم حتويل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ اإىل فئة 

املمتلكات واملعدات املنا�سبة ويتم ا�ستهالكها وفقًا ل�سيا�سات البنك.

تكاليف القرتا�س  3-27

اإن تكاليف القرتا�ض التي تتعلق مبا�سرة ب�سراء اأو بناء موجودات راأ�سمالية، وهي املوجودات التي تاأخذ عادة فرتة طويلة من الوقت لت�سبح جاهزة لالإ�ستخدام املق�سود 

منها، ُت�ساف اإىل تكلفة تلك املوجودات، اإىل اأن يحني الوقت الذي ت�سبح فيه املوجودات جاهزة اإىل حد كبري لال�ستخدام املق�سود منها.

يتم ت�سجيل كافة تكاليف القرتا�ض الأخرى يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

ودائع العمالء والقرو�س ق�سرية ومتو�سطة املدى  3-28

ودائع العمالء والقرو�ض متو�سطة وق�سرية الأجل ُتقا�ض مبدئيًا بالقيمة العادلة، والتي عادة ما تكون املقابل املقبو�ض، و�سايف التكاليف املبا�سرة املتكبدة للمعامالت، ثم 

يتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الأوراق املالية اإلزامية التحويل  3-29

اإن الأجزاء املكونة لالأوراق املالية القابلة للتحويل الإلزامي ال�سادرة عن البنك ُت�سنف ب�سكٍل منف�سل كحقوق م�ساهمني ومطلوبات مالية وفقًا مل�سمون التفاقية 

التعاقدية. يف تاريخ الإ�سدار، تقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات با�ستخدام الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق عن �سعر اأداة غري قابلة للتحويل مماثلة. يتم ت�سجيل هذا املبلغ 

كمطلوب على اأ�سا�ض التكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية حتى تنطفئ عند التحويل، اأو يف تاريخ ا�ستحقاق الأداة. يتم حتديد مكون حقوق امللكية عن طريق 

خ�سم مبلغ مكون املطلوبات من القيمة العادلة لالأوراق املالية القابلة للتحويل ككل. ويتم اإدراجه وت�سجيله كعن�سر منف�سل �سمن البيان املوحد للتغريات �سمن حقوق 

امللكية، ول يعاد قيا�سها لحقًا.

منافع املوظفني  3-30

1(  مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يقدم البنك مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيه املغرتبني. وي�ستند احلق يف احل�سول على هذه املكافاآت على طول خدمة املوظف واإكمال احلد الأدنى من فرتة اخلدمة. يتم 

اإدراج التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة العمل.

بالن�سبة اإىل ا�سرتاكات معا�سات التاأمني الوطني ملواطني دولة الإمارات العربية املتحدة ومواطني دول جمل�ض التعاون، فاإن البنك يقوم بتحويلها اإىل �سندوق 

معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة  اأبوظبي وفقًا للقانون الحتادي الإماراتي رقم 7 ل�سنة 1999.

2(  ا�ستحقاقات اإنهاء اخلدمة

يتم ت�سجيل ا�ستحقاقات اإنهاء اخلدمة كم�سروف عندما يكون لدى البنك التزام وا�سح، دون وجود اإمكانية واقعية لالن�سحاب منه، جتاه خطة ر�سمية مف�سلة لإنهاء 

عقد العمل قبل تاريخ التقاعد العادي، اأو لتقدمي ا�ستحقاقات اإنهاء اخلدمة نتيجة لعر�ض مقدم لت�سجيع املوظفني على ترك العمل طوعًا. يتم ت�سجيل ا�ستحقاقات اإنهاء 

اخلدمة للت�سريح الطوعي اإذا كان البنك قد قدم عر�سًا لذلك، ويكون من املحتمل قبول هذا العر�ض، وميكن تقدير عدد القابلني لذلك ب�سكٍل �سحيح. اإذا كان املنافع 

واجبة الدفع لأكرث من 12 �سهرًا من تاريخ التقرير، فحينها يتم خ�سمها حتى قيمتها احلالية. 

3(  منافع املوظفني ق�سرية الأجل

اإن التزامات منافع املوظفني على املدى الق�سري ُتقا�ض على اأ�سا�ض غري خم�سوم ويتم دفعها عند تقدمي اخلدمة ذات ال�سلة. يتم ادراج باملطلوب املتعلق باملبلغ املتوقع دفعه 

مبوجب مكافاأة نقدية ق�سرية الأجل، اأو خطط تقا�سم الأرباح، اإذا كان البنك لديه التزام قانوين اأو ا�ستدليل لدفع هذا املبلغ نتيجة خلدمات �سابقة قدمت من قبل 

املوظف، وبالإمكان تقدير اللتزام على نحٍو موثوق به.

4(  اأ�سهم خطة حوافز املوظفني

اإن قيمة املدفوعات امل�سواة نقدًا على اأ�سا�ض الأ�سهم يتم اإثباتها كم�سروف على مدى فرتة ال�ستحقاق، بناء على تقدير البنك لأدوات حقوق امللكية التي �سوف مينحها. 

يف نهاية كل فرتة تقرير، يقوم البنك مبراجعة تقديراته لعدد اأدوات حقوق امللكية املتوقع منحها. يتم تعديل اأثر مراجعة التقديرات الأ�سلية، اإن وجدت، �سمن بيان 

الدخل املوحد على مدى الفرتة املتبقية للمنح، مع اإجراء تعديل م�ساحب لذلك على اإحتياطي خطة حوافز املوظفني.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

منافع املوظفني تـابـع  3-30

4(  اأ�سهم خطة حوافز املوظفني تـابـع

عند تعديل بنود املكافاآت امل�سواة على اأ�سا�ض الأ�سهم، فاإن احلد الأدنى من امل�سروف يتم ت�سجيله كم�سروف كما لو مل يتم تعديل اأي بنود. يتم ت�سجيل م�سروف اإ�سايف 

لأي تعديل يزيد من القيمة الإجمالية العادلة لرتتيب الدفع على اأ�سا�ض الأ�سهم، اأو يكون مفيدًا للموظف وفقًا للقيا�ض يف تاريخ التعديل.

عند اإلغاء املكافاآت امل�سواة على اأ�سا�ض الأ�سهم، فاإنه يتم التعامل معها كما لو اأنها ممنوحة يف تاريخ الإلغاء، ويتم ت�سجيل اأي م�سروف للمكافاآت مل يتم ت�سجيله م�سبقًا 

على الفور. وهذا الأمر ي�سمل اأي مكافاآت مل يتم الوفاء بها فيما يتعلق بغري �سروط املنح داخل �سيطرة املن�ساأة اأو الطرف املقابل. ومع ذلك، اإذا مت ا�ستبدال املكافاآت 

امللغاة مبكافاآت جديدة، و�سميت مبكافاآت بديلة يف تاريخ املنح، فاإن املكافاآت امللغاة واملكافاآت اجلديدة يتم التعامل معها كما لو كانت جمرد تعديل على املكافاآت 

الأ�سلية، كما هو مو�سح يف الفقرة ال�سابقة.

اإن الأثر املخف�ض لأ�سهم خطة احلوافز املعلقة يتم عك�سه يف ح�ساب الأرباح املخف�سة لل�سهم الواحد )اإي�ساح 31(.

خم�س�سات والتزامات طارئة  3-31

يتم اأخذ املخ�س�سات عندما يكون لدى البنك التزام قانوين اأو ا�ستدليل نتيجة لأحداث �سابقة ومن املحتمل اأن يتطلب تدفق خارجي ملوارد تت�سمن منافع اقت�سادية 

لت�سوية اللتزام، وميكن و�سع تقدير موثوق ملبلغ اللتزام. عندما يتم قيا�ض املخ�س�ض با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة لت�سوية اللتزام احلايل، فاإن قيمته الدفرتية 

هي القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

يتم اأخذ املخ�س�سات املتعلقة بعقود معينة عندما تكون املنافع املتوقعة للبنك من العقد اأقل من التكلفة التي ل ميكن جتنبها لتلبية التزاماته مبوجب العقد. ُيقا�ض 

املخ�س�ض بالقيمة احلالية لأقل قدر من التكلفة املتوقعة لإنهاء العقد، و�سايف التكلفة املتوقعة لال�ستمرار يف العقد. قبل ر�سد املخ�س�ض، ي�سجل البنك اأي خ�سارة نتيجة 

لنخفا�ض يف قيمة املوجودات املرتبطة بهذا العقد.

عندما يكون من املتوقع ا�سرتداد بع�ض اأو كل املنافع القت�سادية املطلوبة لت�سوية املخ�س�ض من طرف ثالث، فاإنه يتم ت�سجيل ذمة مدينة كاأ�سل فقط اإل اإذا كان يف حكم 

املوؤكد انه �سيتم تلقى ال�سداد، واأن مبلغ الذمة املدينة ميكن قيا�سه على نحٍو موثوق به.

اإن املطلوبات الطارئة، التي ت�سمل بع�ض ال�سمانات هي التزامات حمتملة تن�ساأ عن اأحداث ما�سية يتم تاأكيد وجودها بحدوث اأو عدم حدوث، واحد اأو اأكرث من الأحداث 

امل�ستقبلية غري املوؤكدة ولي�ست خا�سعة كليًا ل�سيطرة البنك، اأو هي التزامات حالية ن�ساأت عن اأحداث املا�سي ولكن ل يتم ت�سجيلها لأنه لي�ض من املحتمل اأن يتطلب 

ت�سويتها تدفقًا للمنافع القت�سادية، اأو لأنه ل قيمة لاللتزامات ميكن قيا�سها ب�سكٍل موثوق به. ل يتم ت�سجيل اللتزامات املحتملة يف البيانات املالية املوحدة، بل يتم 

الإف�ساح عنها �سمن الإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة، اإل اإذا كانت بعيدة وغري ذات �سلة.

الأن�سطة الئتمانية  3-32

يقوم البنك بدور الأمني/املدير وب�سفات اأخرى توؤدي اإىل الحتفاظ مبوجودات اأو اإيداعها نيابة عن ائتالف �سركات اأو موؤ�س�سات اأخرى. ل يتم ت�سمني هذه املوجودات 

والإيرادات النا�سئة عنها يف البيانات املالية املوحدة للبنك لأنها لي�ست من موجودات البنك.

التقارير القطاعية  3-33

اإن القطاع هو عبارة عن مكون متميز للبنك يعمل اإما يف جمال توفري منتجات اأو خدمات )قطاع الأعمال(، اأو يف منتجات اأو خدمات �سمن بيئة اقت�سادية معينة 

)القطاع اجلغرايف(، ويخ�سع ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك اخلا�سة بالقطاعات الأخرى. ُيرجى الرجوع اإىل اإي�ساح رقم 36 حول تقارير قطاع الأعمال.

ال�سرائب  3-34

يتم ر�سد خم�س�ض لل�سرائب وفقًا ملعدلت حمددة اأو معينة مو�سوعيًا يف تاريخ بيان املركز املايل على اأرباح الفروع اخلارجية وال�سركات التابعة اخلا�سعة لل�سريبة وفقًا 

للوائح املالية للبلدان التي يعمل البنك فيها. حتت�سب ال�سرائب املوؤجلة بالكامل جلميع الفروق املوؤقتة بني القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو املطلوب لأغرا�ض املحا�سبة والقيمة 

الدفرتية لالأغرا�ض ال�سريبة. ل يتم ت�سجيل املوجودات ال�سريبية املوؤجلة اإل اإذا كان من املحتمل ا�سرتدادها. يتم ت�سجيل �سريبة الدخل يف بيان الدخل املوحد، با�ستثناء ما 

يتعلق بالبنود التي يتم اإدراجها مبا�سرة �سمن بنود الدخل ال�سامل الآخر اأو حقوق امللكية، ويف هذه احلالة يتم اإدراجها يف الدخل ال�سامل الآخر اأو حقوق امللكية على التوايل.

املوجودات غري امللمو�سة  3-35

اإن املوجودات غري امللمو�سة للبنك، بخالف ال�سهرة، ت�سمل املوجودات غري امللمو�سة املمتلكة من اندماجات الأعمال. 

يتم ت�سجيل املوجودات غري امللمو�سة فقط عندما ميكن قيا�ض تكلفتها ب�سكٍل موثوق ويكون من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية م�ستقبلية اإىل البنك. يتم قيا�ض املوجودات 

غري امللمو�سة املمتلكة ب�سكل منف�سل عند الت�سجيل املبدئي بالقيمة العادلة ثم لحقًا بالتكلفة ناق�سًا الإطفاء املرتاكم واخل�سارة الناجتة عن انخفا�ض القيمة.
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 اإن املوجودات غري امللمو�سة املمتلكة من اندماج الأعمال وم�سجلة ب�سكل منف�سل عن ال�سهرة يتم اإدراجها بالقيمة العادلة يف تاريخ ال�ستحواذ باعتبارها 

جزء من تكلفتها.

اإن الأعمار الإنتاجية للموجودات غري امللمو�سة اإما اأن تكون حمدودة اأو غري حمدودة. يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية املحدودة طوال فرتة 

عمرها القت�سادي املفيد. تتم مراجعة فرتة الإطفاء وطريقة الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية املحدودة على الأقل يف نهاية كل �سنة مالية. يتم 

احت�ساب التغريات املتوقعة اأو النمط املتوقع ل�ستهالك املنافع القت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة يف املوجودات من خالل تغيري فرتة اأو طريقة الإطفاء، عند القت�ساء، 

ويتم التعامل معها باعتبارها تغيريات يف التقديرات املحا�سبية. يتم ت�سجيل م�سروف الإطفاء على املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غري املحدودة �سمن 

بيان الدخل يف فئة النفقات، مبا يتفق مع وظيفة املوجودات غري امللمو�سة. اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة وطريقة ال�ستهالك تتم مراجعتها يف نهاية كل فرتة تقرير �سنوي، 

مع املحا�سبة عن تاأثري اأي تغيريات يف التقدير على اأ�سا�ض م�ستقبلي.

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة هي على النحو التايل:

3 �سنواتعالقات عمالء بطاقات الئتمان

4 �سنواتعالقات عمالء اإدارة الرثوات

5 �سنواتالودائع الأ�سا�سية غري امللمو�سة

ت�سجيل الإيرادات وامل�ساريف  3-36

يتم ت�سجيل واإدراج الإيرادات اإىل املدى الذي يكون فيه من املحتمل تدفق املنافع القت�سادية اإىل البنك وميكن قيا�ض الإيرادات ب�سكٍل موثوق، مع الوفاء باملعايري املحددة 

التالية قبل ت�سجيل الإيرادات.

1( الفوائد والإيرادات وامل�سروفات

بالن�سبة جلميع الأدوات املالية التي تقا�ض بالتكلفة املطفاأة، واملوجودات املالية والتي حتمل فائدة وامل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع والأدوات املالية امل�سنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، واإيرادات الفائدة اأو الإيرادات امل�سابهة اأو امل�سروف فاإنه يتم ت�سجيل اإيرادات اأو م�سروفات الفوائد با�ستخدام �سعر الفائدة 

الفعلي، وهو املعدل الذي يقوم بال�سبط بخ�سم املدفوعات النقدية امل�ستقبلية اأو الإي�سالت من خالل العمر املتوقع لالأداة املالية اأو لفرتة اأق�سر، عند القت�ساء، اإىل 

�سايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. تاأخذ عملية احل�ساب بعني العتبار جميع ال�سروط التعاقدية لالأداة املالية وت�سمل اأي ر�سوم اأو تكاليف اإ�سافية 

ُتتعلق مبا�سرة بالأداة والتي ُت�سكل جزًء ل يتجزاأ من �سعر الفائدة الفعلي، ولكن ل توجد خ�سائر لالئتمان يف امل�ستقبل.

يتم تعديل القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية اإذا كان البنك ي�ستلم تقديراته للمدفوعات اأو املقبو�سات. ويتم ح�ساب القيمة الدفرتية املعدلة على اأ�سا�ض 

معدل الفائدة الفعلي الأ�سلي.

مبجرد تخفي�ض القيمة امل�سجلة لأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية امل�سابهة نتيجة خل�سارة انخفا�ض القيمة، فاإن اإيرادات الفوائد ي�ستمر ت�سجيلها با�ستخدام 

�سعر الفائدة امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية، وذلك لغر�ض قيا�ض اخل�سارة الناجتة عن النخفا�ض.

2( اإيرادات توزيعات الأرباح

يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح عندما يثبت حق البنك يف احل�سول على هذه التوزيعات.

3( الر�سوم والعمولت

يك�سب البنك اإيرادات من الر�سوم والعمولت من جمموعة متنوعة من اخلدمات التي يقدمها لعمالئه. وميكن تق�سيم الدخل من الر�سوم اإىل فئتني كما يلي:

 )اأ( اإيرادات ر�سوم حمققة من اخلدمات التي يتم تقدميها على مدى فرتة زمنية معينة

حُت�سب الر�سوم املح�سلة لقاء اخلدمات املقدمة على مدى فرتة من الوقت خالل تلك الفرتة. وتت�سمن هذه الر�سوم العمولت واإدارة املوجودات والو�ساية ور�سوم خدمات 

اإدارية وا�ست�سارية اأخرى.

اإن ر�سوم التزامات القر�ض للقرو�ض التي يحتمل �سحبها ور�سوم القرو�ض املوؤجلة الأخرى ذات ال�سلة )مع اأي تكاليف اإ�سافية(، يتم ت�سجيلها كتعديل ل�سعر الفائدة 

الفعلي على القر�ض. وعندما يكون من غري املحتمل �سحب قرو�ض، فاإنه يتم ت�سجيل ر�سوم التزامات القر�ض على مدى فرتة اللتزام على اأ�سا�ض الق�سط الثابت.

 )ب( اإيرادات ر�سوم من تقدمي خدمات املعامالت 

اإّن الر�سوم النا�سئة عن التفاو�ض اأو امل�ساركة يف التفاو�ض عن املعاملة ل�سالح طرف ثالث، مثل ترتيب �سراء اأ�سهم اأو اأوراق مالية اأخرى، اأو ا�ستحواذ اأو بيع �سركات، يتم 

ت�سجيلها عند النتهاء من املعاملة الأ�سا�سية. يتم ت�سجيل الر�سوم اأو مكونات الر�سوم التي ترتبط باأداء معني بعد ا�ستيفاء معايري و�سروط املعاملة.

4( �سايف اإيرادات املتاجرة

اإن النتائج الناجمة عن الأن�سطة التجارية ت�سمل جميع املكا�سب واخل�سائر النا�سئة عن التغريات يف القيمة العادلة واإيرادات الفوائد اأو امل�ساريف ذات ال�سلة وتوزيعات 

الأرباح اأو املوجودات واملطلوبات املالية »املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة«. ويت�سمن اأي�سًا اأي عدم فعالية للتحوط م�سجلة يف معامالت التحوط.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة تـابـع  3

التمويل الإ�سالمي  3-37

 ميار�ض البنك اأن�سطة م�سرفية اإ�سالمية متوافقة مع ال�سرعية الإ�سالمية من خالل الأدوات الإ�سالمية املختلفة مثل املرابحة، والإجارة، وال�َسَلم، وامل�ساربة، 

وال�سكوك، والوكالة.

متويل املرابحة

عقد بيع يقوم البنك مبوجبه ببيع �سلع وموجودات اأخرى اإىل العمالء بن�سبة اأرباح متفق عليها على التكاليف. يقوم البنك ب�سراء املوجودات بناًء على وعد من العمالء 

ب�سراء هذا البند الذي مت �سراوؤه وفقًا ل�سروط وظروف معينة.

تعد اأرباح املرابحات قابلة للقيا�ض الكمي يف بداية املعامالت. ويتم ت�سجيل هذه الإيرادات عند ا�ستحقاقها على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي 

على الر�سيد غري امل�سدد. 

الإجارة التمويلية

الإجارة التمويلية هي عبارة عن اتفاقية يقوم البنك )املوؤجر( مبوجبها بتاأجري اأو بناء اأحد املوجودات بناًء على طلب العميل )امل�ستاأجر( ويعد بتاأجري الأ�سل لفرتة 

حمددة مقابل اأق�ساط اإيجار حمددة. وميكن اإنهاء الإجارة عند نقل ملكية الأ�سل اإىل امل�ستاأجر يف نهاية مدة الإيجار. عالوة على ذلك، يقوم البنك ب�سكل جوهري 

بتحويل جميع املخاطر واملكافاآت املتعلقة مبلكية الأ�سل املوؤجر اإىل امل�ستاأجر.

يتم ت�سجيل اإيرادات الإجارة با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على الر�سيد غري امل�سدد.

امل�ساربة

هي عبارة عن عقد بني البنك والعميل، يقوم مبوجبه اأحد الأطراف بتوفري املال )رب املال(، ويقوم الطرف الآخر )امل�سارب( با�ستثمار الأموال يف م�سروع اأو ن�ساط 

معني، ويتم توزيع اأية اأرباح بني الطرفني وفقًا لأرباح الأ�سهم التي مت التفاق عليها م�سبقًا يف العقد. �سيتحمل امل�سارب اخل�سارة يف حالة الإهمال اأو التق�سري اأو خمالفة 

اأيًا من �سروط وبنود امل�ساربة، واإل فاإن اخل�سائر يتحملها رب املال.

يتم ت�سجيل الإيرادات بناًء على النتائج املتوقعة واملعدلة للتوزيع الفعلي بوا�سطة امل�سارب، حيث يتم حتميل اخل�سائر على بيان الدخل اخلا�ض بالبنك عند اإعالنها من 

قبل امل�سارب.

ال�َسَلم

اإن بيع ال�َسَلم هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل )البائع( مبوجبه بتقدمي/توريد املوجودات امللمو�سة املحددة للبنك )امل�سرتي( يف موعد لحق يتفق عليه الطرفان يف 

مقابل دفع ثمن مقدم بالكامل على الفور من قبل امل�سرتي.

يتم ت�سجيل اإيرادات ال�َسَلم با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على مدى فرتة العقد على اأ�سا�ض راأ�سمال ال�َسَلم غري امل�سدد.

الوكالة

الوكالة عبارة عن اتفاق بني البنك والعميل يقوم مبوجبه اأحد الطرفني )رب املال( بتقدمي مبلغ معني من املال للوكيل )الوكيل(، الذي ي�ستثمره وفقًا ل�سروط حمددة 

مقابل ر�سوم معينة )مبلغ مقطوع من املال اأو ن�سبة مئوية من املبلغ امل�ستثمر(. يلتزم الوكيل ب�سمان املبلغ امل�ستثمر يف حالة الإهمال اأو التق�سري اأو خمالفة اأيًا من اأحكام 

و�سروط عقد الوكالة.

يتم ت�سجيل الإيرادات التقديرية للوكالة على اأ�سا�ض ال�ستحقاق طوال الفرتة واملعدلة بالإيرادات احلقيقية عند ال�ستالم. يتم حتميل واحت�ساب اخل�سائر عند اإعالنها 

من قبل الوكيل.

ال�سكوك

 هي عبارة عن �سهادات ذات قيمة مت�ساوية متثل اأ�سهم غري جمزاأة يف ملكية املوجودات امللمو�سة، واخلدمات اأو حقوق النتفاع )يف ملكية( موجودات م�ساريع 

 معينة اأو ن�ساط ا�ستثماري خا�ض. وهي عبارة عن �سهادات ثقة مدعومة باملوجودات التي تثبت ملكية الأ�سل اأو النتفاع به )الأرباح اأو املنافع( ومتوافقة مع مبداأ 

ال�سريعة الإ�سالمية.

 يتم احت�ساب الإيرادات على اأ�سا�ض زمني تنا�سبي على مدى فرتات ال�سكوك. 

الأحكام املحا�سبية والتقديرات والفرتا�سات الهامة  4

اإن النتائج املعلنة للبنك ح�سا�سة لل�سيا�سات املحا�سبية والفرتا�سات والتقديرات التي تكمن وراء حت�سري هذه البيانات املالية املوّحدة. تتطلب املعايري الدولية للتقارير 

املالية من الإدارة عند حت�سري البيانات املالية املوّحدة للبنك اأن تختار ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة، وتطبيقها ب�سكل منتظم واتخاذ تقديرات وافرتا�سات معقولة 

وبتوخي احليطة واحلذر. يف غياب معيار اأو تف�سري مطابق، يتطلب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 8، ال�سيا�سات املحا�سبية، التغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء، 

من الإدارة تطوير وتطبيق �سيا�سة حما�سبية ينتج عنها معلومات ذات عالقة وموثوقة يف �سوء املتطلبات والتوجيهات يف املعايري الدولية للتقارير املالية والتي تتعامل مع 

اأمور م�سابهة وذات عالقة و�سمن اإطار جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية املتعلق بتح�سري وعر�ض البيانات املالية. اإن التقديرات والفرتا�سات املتعلقة بال�سيا�سات 

املحا�سبية للبنك والتي يعتربها جمل�ض اإدارة البنك الأكرث اأهمية لعك�ض الو�سع املايل للبنك مبينة اأدناه. اإن ا�ستخدام التقديرات والفرتا�سات والنماذج التي قد تختلف 

عن تلك املطبقة من قبل البنك قد توؤثر على النتائج املعلنة.

اخل�سائر الناجتة عن انخفا�س قيمة القرو�س وال�سلفيات

يقوم البنك مبراجعة القرو�ض وال�سلفيات الإفرادية النقدية الهامة يف تاريخ كل بيان مركز مايل لتقييم ما اإذا كان ينبغي ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان 

الدخل. على وجه اخل�سو�ض، يتطلب وجود تقدير لدى الإدارة لتقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد خ�سائر انخفا�ض القيمة. وت�ستند هذه 

التقديرات على افرتا�سات حول عدد من العوامل والنتائج الفعلية والتي قد تختلف، مما يوؤدي اإىل حدوث تغريات م�ستقبلية يف املخ�س�ض.
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اإن القرو�ض وال�سلفيات التي مت تقييمها ب�سكل اإفرادي وتبني اأنها غري منخف�سة القيمة يتم تقييمها وجميع القرو�ض وال�سلف الإفرادية غري الهامة ب�سكٍل جماعي يف 

جمموعات املوجودات ذات خ�سائ�ض املخاطر املماثلة، لتحديد ما اإذا كان ينبغي ر�سد خم�س�ض لأحداث اخل�سائر املتكبدة التي لها دليل مو�سوعي لكن اآثارها ل تزال 

غري وا�سحة. اإن التقييم اجلماعي ياأخذ بعني العتبار بيانات حمفظة القرو�ض )مثل م�ستويات املتاأخرات وا�ستخدام الئتمان، والقرو�ض مقابل ن�سب ال�سمان، الخ(، 

والأحكام املتعلقة بتاأثري تركيزات املخاطر والبيانات القت�سادية )موؤ�سرات اأ�سعار العقارات، واملخاطر املحلية للدوله، واأداء املجموعات الفردية املختلفة، الخ(.

اإن خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات مذكورة مبزيد من التف�سيل يف اإي�ساح رقم 39-6.

انخفا�س قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

ميار�ض البنك حكمه حول النخفا�ض يف قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع. تت�سمن تلك الأحكام حتديد انخفا�ض هام اأو مطول للقيم العادلة لأقل من التكلفة. ولو�سع هذه 

الأحكام، يقوم البنك بتقييم عدة عوامل من بينها التقلب الطبيعي يف اأ�سعار الأ�سهم. بالإ�سافة اإىل ذلك يعترب البنك باأن انخفا�ض القيمة يكون منا�سبًا عندما يكون 

هناك اأدلة على تدهور الو�سع املايل للم�ستثمر فيه وطبيعة ال�سناعة واأداء القطاع اأو التغري التكنولوجي.

اإن اخل�سارة الناجتة عن انخفا�ض القيمة لال�ستثمارات املتاحة للبيع مت الإف�ساح عنها على نحٍو مف�سل يف اإي�ساح رقم 10.

الأدوات املالية امل�ستقة

لحقًا للت�سجيل املبدئي، فاإن الأدوات املالية امل�ستقة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة، مناذج خ�سم التدفقات النقدية ومناذج الت�سعري املعرتف 

بها ح�سبما هو منا�سب. عند عدم تواجد اأ�سعار م�ستقلة يتم حتديد القيمة العادلة با�ستعمال طرق التقييم التي ت�ستند على بيانات ال�سوق املتوفرة. ويت�سمن ذلك املقارنة مع 

اأدوات م�سابهة عند توفر بيانات �سوق وحتاليل التدفقات النقدية املخ�سومة ومناذج ت�سعري اخليارات وطرق التقييم الأخرى امل�ستخدمة عادًة من قبل امل�ساركني يف ال�سوق. اإن 

العوامل الرئي�سية التي تاخذها الإدارة بعني الإعتبار عند ا�ستعمال اأي منوذج هي:

اأ(     مدى اإمكانية وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأداة. اإن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقًا ل�سروط الأداة ولكن تقدير الإدارة قد يكون مطلوبًا عند وجود 

�سكوك يف قدرة الطرف الآخر للتعاقد يف خدمة الأداة مبوجب �سروطها التعاقدية. 

ب(   معدل خ�سم مالئم لالأداة. تقوم الإدارة بتحديد هذا املعدل بناًء على تقييمها للفرق املالئم ملعدل الأداة عن املعدل دون خماطر. عند تقييم الأداة بالرجوع اإىل 

اأدوات اأخرى م�سابهة، تاأخذ الإدارة بالعتبار تاريخ ا�ستحقاق وتركيب وت�سنيف الأداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم الأدوات املالية بناًء على مناذج با�ستعمال 

القيمة العادلة ملكوناتها تاأخذ الإدارة بالعتبار بالإ�سافة اإىل ذلك �سرورة تعديالت تاأخذ باحل�سبان عدة عوامل ت�سم فرق �سعر العر�ض والطلب واملالءة الئتمانية 

وتكاليف خدمة املحفظة وعدم وجود التاأكيدات للنموذج امل�ستخدم. 

التقييم العادل للعقارات ال�ستثمارية

ت�ستند القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية على الأ�سعار احلالية يف ال�سوق الن�سطة للعقارات ذات الطبيعة واحلالة واملوقع املماثل. ي�ستخدم البنك التقييم الذي اأجراه 

خرباء تقييم م�ستقلون باعتباره القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية. وي�ستند هذا التقييم على افرتا�سات معينة مثل ظروف ال�سوق واأ�سعار ال�سوق واإيرادات الإيجارات 

للفرتة املقبلة اىل اآخره.

اإن التقييم العادل للعقارات ال�ستثمارية مت الإف�ساح عنه على نحٍو مف�سل يف اإي�ساح رقم 12.

نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية  5

2011

األف درهم

2010

األف درهم

547.769524٫961نقد يف ال�سندوق

5.082.1764٫612٫669اأر�سدة لدى البنوك املركزية )*(

1.000.000750٫000�سهادات اإيداع لدى م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي

6.629.9455٫887٫630

)*( اإن الأر�سدة لدى البنوك املركزية ت�سمل متطلبات اإحتياطي بقيمة 5٫053٫934 األف درهم كما يف 31 دي�سمرب 2011 )31 دي�سمرب 2010: 4٫022٫286 األف 
درهم( لدى م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي.

اإن الرتكيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

6.601.2015٫861٫148داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

28.74426٫482خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

6.629.9455٫887٫630
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ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك  6

2011

األف درهم

2010

األف درهم

257.728280٫314ح�سابات جارية وودائع حتت الطلب

17.592.26516٫337٫710ح�سابات ودائع

2.249.0001٫624٫000ح�سابات مرابحة

740.939155٫510ح�سابات وكالة

20.839.93218٫397٫534

اإن الرتكيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

12.798.5448٫898٫826داخل دولة الإمارات العربية املتحدة

8.041.3889٫498٫708خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

20.839.93218٫397٫534

اأوراق مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة  7

2011

األف درهم

2010

األف درهم

–15.755�سندات اإماراتية - مدرجة

متثل الأوراق املالية املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة ا�ستثمارات يف �سندات القطاع العام. ت�ستند القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات على اأ�سعار ال�سوق املدرجة. حتمل هذه 

ال�سندات عائدًاً مبعدل فائدة ثابت يرتاوح بني 3٫75% و6٫75% �سنويًا.

القرو�س وال�سلفيات، �سايف  8

2011

األف درهم

2010

األف درهم

9.949.51315٫192٫902ال�سحب على املك�سوف )لالأفراد وال�سركات(

101.565.32694٫090٫395قرو�ض ال�سركات

12.303.07412٫994٫545قرو�ض الأفراد

2.133.1442٫662٫505بطاقات الئتمان

3.749.7323٫226٫256متويالت اإ�سالمية )اإي�ساح 23(

765.824901٫704ت�سهيالت اأخرى

130.466.613129٫068٫307

)6٫296٫437()5.711.876(ناق�سًا: خم�س�ض انخفا�ض القيمة )اإي�ساح 39-6(

124.754.737122٫771٫870

خم�س�ض النخفا�ض يف القيمة اإنخف�ض مقارنة بالعام املا�سي نتيجة �سطب بع�ض القرو�ض خالل ال�سنة. 
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اإن تركيب القطاع القت�سادي ملحفظة القرو�ض وال�سلفيات هو كما يلي:

20112010

داخل الإمارات

األف درهم

خارج الإمارات

األف درهم

اإجمايل

األف درهم

داخل الإمارات

األف درهم

خارج الإمارات

األف درهم

اإجمايل

األف درهم

القطاع القت�سادي

9٫162–9.0849٫162–9.084الزراعي

10.840.212362.31611.202.5283٫476٫648275٫3443٫751٫992الطاقة

794.61815.080809.698798٫7347٫313806٫047التجارة

1.555.35464.9021.620.2562٫368٫407222٫8242٫591٫231متويل املقاولني

22٫443٫398–24.088.82098.41024.187.23022٫443٫398تطوير واإن�ساءات

12.364.945191.04512.555.99012٫277٫648685٫59312٫963٫241ا�ستثمار عقاري

2.136.234512.6842.648.9182٫439٫560555٫3362٫994٫896النقل واملوا�سالت

الأفراد – قرو�ض الأفراد 

16.939.91413.36216.953.27618٫210٫472291٫01518٫501٫487وال�سحوبات على املك�سوف

15.360.649370.74115.731.39019٫428٫356300٫38219٫728٫738الأفراد – قرو�ض م�سمونة

4٫640٫851–2.916.7344٫640٫851–2.916.734احلكومي

7.837.6341.315.7839.153.4175٫432٫3911٫166٫2056٫598٫596موؤ�س�سات مالية )*(

1.917.252123.9402.041.1922٫275٫492123٫9762٫399٫468ال�سناعة

28.484.3882.152.51230.636.90026٫979٫7364٫658٫21931٫637٫955خدمات

1٫245–1٫245–––اأخرى

125.245.8385.220.775130.466.613120٫782٫1008٫286٫207129٫068٫307

ناق�سًا: خم�س�ض انخفا�ض القيمة 

)6٫296٫437()5.711.876()اإي�ساح 39-6(

124.754.737122٫771٫870الإجمايل

)*( تت�سمن �سركات ال�ستثمار.

خالل ال�سنة، اأبرم البنك جمموعة من اتفاقيات مقاي�سات العائدات، يتم مبوجبها التعهد بالقرو�ض والحتفاظ بها لدى الأطراف املقابلة ك�سمان. اإن املخاطر واملكافاآت 

املتعلقة بالقرو�ض املتعهد بها �ستبقى مع البنك. يعك�ض اجلدول التايل القيمة الدفرتية لهذه القرو�ض واملطلوبات املالية املرتبطة بها:

20112010

القيمة 

الدفرتية

للموجودات 

املتعهد بها

األف درهم

القيمة 

الدفرتية

للمطلوبات 

املرتبطة بها

األف درهم

القيمة 

الدفرتية

للموجودات 

املتعهد بها

األف درهم

القيمة 

الدفرتية

للمطلوبات 

املرتبطة بها

األف درهم

––4.756.8072.358.230جمموع مقاي�سات العائدات

الأدوات املالية امل�ستقة  9

خالل م�سار الأعمال العتيادية، يدخل البنك يف معامالت م�ستقات مالية متنوعة تتاأثر مبتغريات يف الأدوات الأ�سا�سية. اإن الأداة املالية امل�ستقة هي عقد مايل ما بني 

طرفني بحيث تعتمد الدفعات على التحركات يف �سعر واحدة اأو اأكرث من الأدوات املالية املت�سمنة ومرجع املعدل اأو املوؤ�سـر. تت�سمن م�ستقات الأدوات املالية عقود �سرف 

اأجنبي اآجلة، وعقود �سعر فائدة اآجلة، واتفاقيات �سعر م�ستقبلية، ومقاي�سات العمالت واأ�سعار الفائدة، وخيارات العمالت واأ�سعار الفائدة.

يقوم البنك با�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة التالية وذلك لأغرا�ض التحوط وعدم التحوط.

معامالت اآجلة وم�ستقبلية

متثل عقود العمالت الآجلة التزام ب�سراء عملة اأجنبية اأو حملية مبا فيها معامالت فورية، غري م�ستلمة على �سبيل املثال؛ العمليات التي يتم ت�سويتها بال�سايف. اإن 

املعامالت امل�ستقبلية للعمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد متثل التزامات تعاقدية ل�ستالم اأو ت�سديد مبالغ �سافية مبنية على التغريات يف اأ�سعار العمالت اأو الفوائد اأو 

�سراء اأو بيع عمالت اأجنبية اأو اأداة مالية بتاريخ م�ستقبلي وب�سعر حمدد يتم اإبرامها يف �سوق مايل منتظم. اإن خماطر الئتمان للعقود امل�ستقبلية تعد متدنية حيث اأنها 

م�سمونة بالنقد اأو اأوراق مالية مدرجة واأن التغريات يف العقود امل�ستقبلية يتم ت�سديدها يوميًا مع التبادل. اإن اتفاقيات املعدلت امل�ستقبلية متثل اتفاقيات معدلت فوائد 

م�ستقبلية يتم التفاو�ض بها اإفراديًا وتطلب ت�سديد نقدي بتاريخ م�ستقبلي للفرق ما بني معدل الفائدة املتفق عليه ومعدل الفائدة لل�سوق بناًء على مبلغ القيمة ال�سمية. 
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الأدوات املالية امل�ستقة تـابـع  9

معامالت املقاي�سة

متثل معامالت مقاي�سة العمالت ومعدلت الفوائد التزام معني لتبادل تدفقات نقدية باأخرى. وينتج عن املقاي�سات تبادل عمالت اأو معدلت فوائد )مثل معدلت حمددة اأو 

متغرية( اأو جمموعة منها )اأي مقاي�سات تبادل عمالت ملعدلت فائدة(. ومبوجبها ل يتم اأي تبادل للمبلغ الأ�سلي فيما عدا بع�ض خيارات مقاي�سة عمالت م�ستقة. اإن 

خماطر البنك الئتمانية متثل اخل�سارة الحتمالية اإذا مل تقم اجلهات الأخرى بتنفيذ التزامها. ويتم مراقبة هذه املخاطر ب�سورة م�ستمرة وذلك بالرجوع اإىل القيمة 

احلالية العادلة واجلزء من املبلغ ال�سمي للعقد و�سيولة ال�سوق. وللتحكم مبعدل خماطر الئتمان املاأخوذة يقوم البنك مبراجعة القيمة الئتمانية للجهات الأخرى با�ستعمال 

.)OTC( الطرق املماثلة للطرق امل�ستعملة لعمليات الإقرا�ض

معامالت اخليارات

متثل معامالت خيار العمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد اتفاقيات تعاقدية يقوم مبوجبها البائع )املكتتب( مبنح امل�سرتي )احلامل( حق ولي�ض التزام يف اأن يقوم ب�سراء 

)خيار الطلب( اأو بيع )خيار بيع( بتاريخ حمدد اأو خالل فرتة معينة لقيمة حمددة لعملة اأجنبية اأو اأداة مالية وذلك ب�سعر حمدد م�سبقًا. وي�ستلم البائع عالوة من 

امل�سرتي وذلك مقابل حتمل خماطر العمالت الأجنبية اأو معدل الفائدة. اإن اخليارات قد تكون متاجر بها يف ال�سوق اأو متفاو�ض عليها بني البنك والعميل من خالل 

.)OTC( و�سطاء خارج ال�سوق

مناذج قيا�س القيمة العادلة

ميكن اأن تكون عقود امل�ستقات اإما عرب اأ�سواق املتاجرة اأو خارجها )OTC(. يقوم البنك بتقييم م�ستقات ال�سرف املتداولة با�ستخدام املدخالت على م�ستويات �سوق 

املقا�سة. وتقييم امل�ستقات املتداولة باخلارج )OTC( با�ستخدام مدخالت ال�سوق اأو اأ�سعار الو�سيط/ التاجر. وحيثما تكون النماذج مطلوبة، ي�ستخدم البنك جمموعة 

متنوعة من املدخالت، مت�سمنة ال�سروط التعاقدية واأ�سعار ال�سوق، منحنيات العائد ومرجع بيانات ال�سوق الأخرى. بالن�سبة للم�ستقات املتداولة باخلارج )OTC( يف 

اأ�سواق ذات �سيولة، مثل العقود امل�ستقبلية العامة، املقاي�سات واخليارات الآجلة، عمومًا ميكن التحقق من املدخالت واختيار منوذج يتوافق مع ال�سوق.

بع�ض امل�ستقات املتداولة باخلارج )OTC( يتم املتاجرة بها يف اأ�سواق اأقل �سيولة مع معلومات ت�سعري حمدودة وحتديد القيمة العادلة لهذه امل�ستقات هو بطبيعته اأكرث 

�سعوبة. بعد الت�سجيل الأويل، يقوم البنك بتقييم حتديثات املدخالت فقط عندما توؤكدها الأدلة مثل معامالت ال�سوق املماثلة، خدمات ت�سعري الطرف الثالث و/ اأو 

عرو�ض الو�سيط اأو غريها من بيانات ال�سوق العملية. يف غياب مثل تلك الأدلة، يتم ا�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة هي مبينة اأدناه:

كما يف 31 دي�سمرب 2011

القيم العادلة

املوجودات

األف درهم

املطلوبات

األف درهم

م�ستقات مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

110.01596.112عقود ال�سرف الأجنبي

4.070.6514.050.688مقاي�سات اأ�سعار الفائدة وتبادل عمالت اآجلة

166.578173.714خيارات

354227عقود م�ستقبلية

23.06721.835مقاي�سات ال�سلع والطاقة

5.9035.666عقود املقاي�سات اخلياريه

4.376.5684.348.242

م�ستقات مالية حمتفظ بها كتحوط القيم العادلة

468.196444.350مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و تبادل عمالت اآجلة

م�ستقات مالية حمتفظ بها كتحوط التدفقات النقدية

2.714–عقود مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

26.262–عقود �سرف عمالت اأجنبية اآجلة

4.844.7644.821.568



37

كما يف 31 دي�سمرب 2010

القيمة العادلة

املوجودات

األف درهم

املطلوبات

األف درهم

م�ستقات مالية حمتفظ بها بغر�س املتاجرة

387٫996366٫563عقود ال�سرف الأجنبي

3٫132٫0763٫078٫142مقاي�سات اأ�سعار الفائدة و تبادل عمالت اآجلة

160٫063164٫061خيارات

––عقود م�ستقبلية
53٫34846٫579مقاي�سات ال�سلع والطاقة

2٫0911٫673عقود مقاي�سات دخيلة

25٫62825٫628خيارات املقاي�سات

3٫761٫2023٫682٫646

م�ستقات مالية حمتفظ بها كتحوط القيم العادلة

–215٫767مقاي�سات اأ�سعار الفائدة وتبادل العمالت
م�ستقات مالية حمتفظ بها كتحوط �سايف ال�ستثمارات

171٫681–عقود �سرف عمالت اأجنبية اآجلة

3٫976٫9693٫854٫327

عيد ت�سنيف مبلغ قدره 387٫996 األف درهم بالقيمة العادلة الإيجابية فيما يتعلق بعقود ال�سرف الأجنبي من املوجودات الأخرى اإىل الأدوات املالية امل�ستقة يف بيان 
ُ
اأ

املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2010، وكذلك مبلغًا قدره 366٫563 األف درهم من القيمة العادلة ال�سلبية لعقود ال�سرف الأجنبي من املطلوبات الأخرى اإىل الأدوات 

املالية امل�ستقة – وذلك حتى تكون الأدوات امل�ستقة مت�سقة وقابلة للمقارنة مع عر�ض اأرقام ال�سنة احلالية. 

مت ت�سجيل �سايف خ�سائر عجز التحوط املتعلق بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية و�سايف حتوطات ال�ستثمار مببلغ 5٫673 األف درهم )2010 - خ�سائر مببلغ 527 األف 

درهم( يف بيان الدخل املوّحد حتت بند »�سايف اإيرادات املتاجرة«.

الأدوات املالية امل�ستقة املحتفظ بها اأو امل�سدرة لغر�س املتاجرة

تتكون معظم اأن�سطة املتاجرة التي يقوم بها البنك يف عر�ض حلول حتوط على العمالء باأ�سعار تناف�سية وذلك لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�ض املخاطر احلالية 

 واملتوقعة. ويقوم البنك اأي�سا باإدارة املخاطر الناجتة عن عمليات العمالء والدخول يف مراكز مالية يتوقع احل�سول على اأرباح من التحركات املالئمة لالأ�سعار اأو 

املعدلت اأو املوؤ�سرات.

الأدوات املالية امل�ستقة املحتفظ بها اأو امل�سدرة مقابل التحوط

ي�ستخدم البنك م�ستقات الأدوات املالية لغر�ض التحوط للمخاطر كجزء من اأن�سطة اإدارة املوجودات واملطلوبات للحد من تعر�ض البنك لتقلبات اأ�سعار الفائدة وال�سرف. 

ي�ستخدم البنك عقود العمالت الأجنبية الآجلة، وعقود تبادل العمالت وعقود تبادل اأ�سعار الفائدة للتحوط من خماطر اأ�سعار ال�سرف والفائدة. ويف جميع هذه احلالت يتم 

ب�سفة ر�سمية توثيق عالقة وهدف التحوط مبا يف ذلك تفا�سيل البند الذي يتم التحوط له واأداة التحوط، ويتم ت�سجيل هذه املعامالت على اأ�سا�ض نوع التحوط.
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ا�ستثمارات يف اأوراق مالية  10

2011

الإمارات 

العربية املتحدة

األف درهم

دول جمل�س 

التعاون 

اخلليجي 

الأخرى

األف درهم

باقي دول العامل

األف درهم

املجموع

األف درهم

ا�ستثمارات متاحة للبيع

مدرجة:

367.708––367.708اأوراق مالية ب�سعر �سرف عائم

44.19444.194––تعهدات مدينة م�سمونة

6.905––6.905اأدوات حقوق ملكية

4.641.033857.7425.605.45311.104.228�سندات مالية

35.016––35.016ا�ستثمارات يف �سناديق

1.847.7631.141.628241.6393.231.030اأوراق مالية حكومية

6.898.4251.999.3705.891.28614.789.081جمموع ال�ستثمارات املدرجة

غري مدرجة:

483180.906–180.423اأدوات حقوق ملكية

82.116––82.116ا�ستثمارات يف �سناديق

483263.022–262.539جمموع ال�ستثمارات غري املدرجة

7.160.9641.999.3705.891.76915.052.103جمموع ال�ستثمارات املتاحة للبيع

2010

الإمارات 

العربية املتحدة

األف درهم

دول جمل�ض 

التعاون 

اخلليجي 

الأخرى

األف درهم

باقي دول العامل

األف درهم

املجموع

األف درهم

ا�ستثمارات متاحة للبيع

مدرجة:

7٫346400٫665–393٫319اأوراق مالية ب�سعر �سرف عائم

30٫92130٫921––تعهدات مدينة م�سمونة

12٫242––12٫242اأدوات حقوق ملكية

3٫064٫324635٫2571٫136٫3114٫835٫892�سندات مالية

39٫149––39٫149ا�ستثمارات يف �سناديق

1٫233٫0931٫145٫648303٫9442٫682٫685اأوراق مالية حكومية

4٫742٫1271٫780٫9051٫478٫5228٫001٫554جمموع ال�ستثمارات املدرجة

غري مدرجة:

343194٫378–194٫035اأدوات حقوق ملكية

67٫206––67٫206ا�ستثمارات يف �سناديق

343261٫584–261٫241جمموع ال�ستثمارات غري املدرجة

5٫003٫3681٫780٫9051٫478٫8658٫263٫138جمموع ال�ستثمارات املتاحة للبيع



39

تت�سمن ال�ستثمارات املدرجة يف 31 دي�سمرب 2011، �سندات بقيمة عادلة تبلغ 4٫687٫545 األف درهم )31 دي�سمرب 2010: 3٫262٫872 األف درهم( ل�سركات يف 

القطاع العام.

ت�سم ال�ستثمارات غري املدرجة، اأدوات حقوق امللكية لديها قيمة مدرجة تبلغ ل�سيء )31 دي�سمرب 2010 – 37٫079 األف درهم( قد مت اإدراجها بالتكلفة ناق�سًا 

خم�س�ض انخفا�ض القيمة حيث ل ميكن قيا�ض القيمة العادلة ب�سورة موثوقة يف غياب اأ�سعار �سوق ميكن مالحظتها اأو اأي معلومات اأخرى ذات �سلة.

يقوم البنك بالتحوط ملخاطر اأ�سعار الفائدة على بع�ض ال�ستثمارات مبعدلت ثابتة وب�سعر �سرف عائم من خالل مقاي�سات اأ�سعار الفائدة ويتم حتديدها بالقيمة العادلة 

وحتوطات التدفقات النقدية. بلغت القيمة العادلة ال�سلبية ملقاي�سة اأ�سعار الفائدة يف 31 دي�سمرب 2011 مبلغ 447٫064 األف درهم )31 دي�سمرب 2010 – القيمة العادلة 

الإيجابية48٫286 األف درهم(. مت اإدراج مكا�سب وخ�سائر عدم فعالية التحوط املتعلقة بهذه التحوطات �سمن بيان الدخل املوّحد حتت بند »�سايف اأرباح املتاجرة«.

اأبرم البنك اتفاقيات اإعادة ال�سراء واتفاقيات مقاي�سة اإجمايل العائد ومبوجبها فاإن ال�سندات يتم رهنها والحتفاظ بها لدى الأطراف املقابلة ك�سمانات. ويحتفظ 

البنك باملخاطر واملنافع املتعلقة بال�ستثمارات. اإن اجلدول التايل يبني القيمة الدفرتية لهذه ال�سندات واللتزامات املالية املرتبطة بها:

20112010

القيمة 

الدفرتية

للموجودات 

املرهونة

األف درهم

القيمة 

الدفرتية

للمطلوبات 

املتعلقة بها

األف درهم

القيمة 

الدفرتية

للموجودات 

املرهونة

األف درهم

القيمة 

الدفرتية

للمطلوبات 

املتعلقة بها

األف درهم

625.017622.374625٫232622٫374مقاي�سات اإجمايل العائد

3.612.3863.153.793603٫645440٫760متويل اإعادة ال�سراء

4.237.4033.776.1671٫228٫8771٫063٫134

تعهد البنك اأي�سًا باأوراق مالية ا�ستثمارية ذات قيمة عادلة تبلغ 1٫110٫902 األف درهم )31 دي�سمرب 2010 – 1٫203٫022 األف درهم( ك�سمان مقابل ح�سابات هام�سية 

حتت الطلب. اإن املخاطر واملنافع املتعلقة بال�ستثمارات املتعهد بها �ستبقى مع البنك. 

اإن احلركة يف ا�ستثمارات الأوراق املالية كما يف 31 دي�سمرب 2011 و31 دي�سمرب 2010 بيانها كما يلي:

 

2011

األف درهم

2010

األف درهم

8.263.1384٫372٫744القيمة العادلة يف 1 يناير

7.504.4056٫259٫523ال�ستحواذ

)2٫398٫981()622.487(ال�ستبعاد

39٫079–حتويل من ا�ستثمارات يف �سركة تابعة اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

239٫932)48.951(تعديالت القيمة العادلة

9.58817فروقات ال�سرف

)249٫176()53.590(اخل�سارة الناجتة عن انخفا�ض القيمة )اإي�ساح 30(

15.052.1038٫263٫138القيمة العادلة يف 31 دي�سمرب

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة  11

ا�سم ال�سركة الزميلة

2011

األف درهم

2010

األف درهم

*)RHB( 5٫253٫664–اآر اإت�ض بي كابيتال برهارد

56.29871٫330�سندوق النوخذة

25.51933٫205�سندوق بنك اأبوظبي التجاري ملوؤ�سر »MSCI اإ.ع.م«

81.8175٫358٫199القيمة املدرجة

* اأنظر الإي�ساح اأدناه فيما يتعلق ببيع اإ�ستثمار يف �سركة زميلة.
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ا�ستثمارات يف �سركات زميلة تـابـع  11

اإن تفا�سيل ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات الزميلة هي كما يلي:

ال�سركات 

بلد التاأ�سي�ضالن�ساط الرئي�سيالزميلة

ن�سبـة امللكية

31 دي�سمرب 312010 دي�سمرب 2011

اآر اإت�ض بي كابيتال)اأ(

برهارد

تقدمي كافة اخلدمات البنكية لل�سركات والأفراد واخلدمات

الإ�سالمية وال�ست�سارات املالية والتاأمني وال�ستثمارات العقارية.

25%–ماليزيا

ال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة يف بور�سة اأبوظبي و�سوق دبي �سندوق النوخذة)ب(

املايل ويف بور�سات اأخرى يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

الإمارات

العربية

املتحدة

%21%21

�سندوق بنك )ج(

اأبوظبي

التجاري ملوؤ�سر 

»MSCI اإ.ع.م« 

ال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة يف بور�سة اأبوظبي و�سوق دبي 

املايل و�سوق دبي املايل العاملي التي يحددها موؤ�سر �سندوق 

بنك اأبوظبي التجاري ملوؤ�سر »MSCI اإ.ع.م« 

)»موؤ�سر الأوراق املالية«(.

الإمارات

العربية

املتحدة

%28%29

بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة

يف يونيو 2011، اأبرمت ال�سركة التابعة وهي بنك اأبوظبي التجاري ماليزيا )القاب�سة( املحدودة ماليزيا، اتفاقية بيع و�سراء ملزمة )»التفاقية«( لبيع كامل اأ�سهمها 

املحتفظ بها يف RHB مقابل مبلغ 7٫111٫817 األف درهم. من خالل هذه التفاقية، قام البنك بتحويل املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية RHB اإىل امل�سرتي و عليه قام 

بت�سجيل عملية البيع واملكا�سب الناجتة عنها يف الربع الثاين من عام 2011. وقد مت التعامل مع هذا ال�ستثمار ك�سركة زميلة حتى تاريخ اعتماد البيع. اإن جمموع ح�سة 

الأرباح من RHB التي �سجلت يف بيان الدخل خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 بلغت 181٫376 األف درهم )2010: 339٫635 األف درهم(. 

اإن فائ�ض �سعر البيع عن القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �سركة زميلة، �سايف من اإحتياطيات التحوط واإحتياطيات حتويل العمالت املعاد تدويرها كما يف تاريخ البيع، مت 

اإدراجه حتت بند »�سايف الربح من بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة« �سمن بيان الدخل املوحد.

�سايف املكا�سب من بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة املح�سوبة يف تاريخ البيع

األف درهماألف درهم

7.111.817�سعر البيع

)5.402.148(ناق�سًا: القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �سركة زميلة

53.209زائدًا: التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة املدورة يف بيان الدخل ال�سامل

5.84159.050زائدًا: اإحتياطيات اأخرى مدورة يف بيان الدخل ال�سامل

)604.465(ناق�سًا: اإحتياطي حتوط مدور من الدخل ال�سامل

)399.309(205.156زائدًا: اإحتياطي حتويل العملة مدور من الدخل ال�سامل

)55.095(ناق�سًا: التكاليف امل�ساحبة للبيع

1.314.315

فيما يلي اأحدث املعلومات املالية املتاحة فيما يتعلق بال�سركات الزميلة كما يف 31 دي�سمرب 2011، ل�سندوق النوخذة و�سندوق موؤ�سر MSCI اإ.ع.م، كما يلي:

األف درهم

365.920جمموع املوجودات

)10.097(جمموع املطلوبات

355.823�سايف املوجودات

81.817ح�سة البنك من �سايف املوجودات يف �سركات زميلة

)80.645(جمموع اخل�سائر الت�سغيلية

)87.587(جمموع اخل�سارة لل�سنة

)22.718(ح�سة البنك يف خ�سارة ال�سركات الزميلة
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ا�ستثمارات عقارية  12

ا�ستثمارات 

عقارية مكتملة

األف درهم

ا�ستثمارات 

عقارية حتت

التطوير

األف درهم

املجموع

األف درهم

549٫492–549٫492كما يف 1 يناير 2010

73٫58373٫583–اإ�سافات خالل ال�سنة

)116٫412(–)116٫412(نق�ض يف القيمة العادلة

)217٫471(–)217٫471(حتويل اإىل ممتلكات ومعدات، بال�سايف

215.60973.583289.192كما يف 1 يناير 2011

119.620119.620–اإ�سافات خالل ال�سنة

)11.900()4.102()7.798(نق�ض يف القيمة العادلة

207.811189.101396.912كما يف 31 دي�سمرب 2011

اإن القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية للبنك يتم احل�سول عليها من خالل الرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق احلالية للعقارات املماثلة، وتعديلها ح�سب احلالة واملوقع، اأو 

بالرجوع اإىل املعامالت الأخرية التي تعك�ض الظروف القت�سادية احلالية. وي�سرف على هذه التقييمات خرباء تقييم م�ستقلني م�سجلني لديهم املوؤهالت املهنية املنا�سبة 

املعرتف بها والتجربة احلديثة يف موقع وفئة العقارات التي يجري تقييمها. وميكن ا�ستخدام اأ�ساليب التدفق النقدي املخ�سوم حل�ساب القيمة العادلة يف حالت معينة، 

مثل حالة عدم توفر اأي معامالت حديثة با�ستخدام مدخالت ال�سوق احلالية اخلارجية مثل �سوق الإيجارات واأ�سعار الفائدة. مت التقييم بتاريخ 31 دي�سمرب 2011.

تت�سمن منهجيات التقييم املعتربة من قبل خرباء التقييم اخلارجي:

اأ(    طريقة املقارنة املبا�سرة: يتم ا�ستخدام هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من معامالت العقارات املماثلة.

ب(   الطريقة املتبقية: ت�ستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار مع التطور املحتمل عندما ل يكون هناك اأدلة كافية للمقارنة. وت�ستخدم هذه الطريقة عادًة يف تقييم 

مواقع قيد التطوير يف ال�سوق املحلية.

اإن جميع ال�ستثمارات العقارية اخلا�سة بالبنك موجودة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.

اإن تفا�سيل اإيرادات الإيجار وامل�سروفات املبا�سرة املتعلقة بال�ستثمارات العقارية كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

12.98413٫859اإيرادات تاأجري

1.9142٫408م�سروفات الت�سغيل املبا�سرة

موجودات اأخرى  13

2011

األف درهم

2010

األف درهم

859.8981٫137٫515فوائد م�ستحقة القب�ض

87.31165٫082�سرائب م�ستقطعة

71.33677٫390م�ساريف مدفوعة مقدمًا

1٫848–ر�سيد مقا�سة مدين

8.771.8239٫367٫982اأوراق قبول

231.1261٫451٫344اأخرى

10.021.49412٫101٫161

تن�ساأ اأوراق القبول عندما يكون البنك حتت التزام ب�سداد مدفوعات مقابل م�ستندات مت �سحبها مبوجب خطابات ائتمان. اإن اأوراق القبول حتدد مبلغ املال، والتاريخ، 

وال�سخ�ض امل�ستحق له الدفع. بعد القبول، ت�سبح الأداة مطلوب غري م�سروط للم�سرف )م�سروع الوقت(، وبالتايل يتم ت�سجيلها كمطلوب مايل )اإي�ساح 20( يف بيان 

املركز املايل املوحد، وت�سجيل احلق التعاقدي لل�سداد من العميل كاأ�سل مايل. ي�ستقبل البنك ال�سمانات النقدية عمومًا مقابل اأوراق القبول.

ُيرجى الرجوع اإىل اإي�ساح رقم 9 لإعادة ت�سنيف املوجودات الأخرى اإىل اأدوات مالية م�ستقة.
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ممتلكات ومعدات، �سايف  14

عقارات مبلكية 

حرة

األف درهم

عقارات 

م�ستاأجرة

األف درهم

اأثـاث 

ومعدات 

و�سيارات

األف درهم

معدات 

وملحقات 

احلا�سب الآيل

األف درهم

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

األف درهم

املجموع

األف درهم

التكلفة اأو التقييم

405٫98576٫214131٫757338٫292273٫4151٫225٫663كما يف 1 يناير 2010

441–42516––فرق �سعر ال�سرف

1114394٫1762٫755108٫213115٫694اإ�سافات خالل ال�سنة

53٫191–35٫7397٫42110٫031–اإ�سافات من ال�ستحواذ

–)24٫946(3751562٫31922٫096حتويالت
)1٫587()1٫587(––––حتويل اإىل امل�ساريف

217٫471––––217٫471حتويل من ا�ستثمارات عقارية

)5٫044(–)4٫796()248(––اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

623.942112.548145.850368.394355.0951.605.829كما يف 1 يناير 2011

)1.874(–)405()727()3()739(فرق �سعر ال�سرف

1.1571382.5673.74395.873103.478اإ�سافات خالل ال�سنة

–)206.294(110.3418.1966.54681.211حتويالت
)735()735(––––حتويل اإىل امل�ساريف

)57.440()57.440(––––خ�سارة انخفا�ض القيمة

)46.076(–)42.958()2.985()19()114(اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

734.587120.860151.251409.985186.4991.603.182كما يف 31 دي�سمرب 2011

ال�ستهالك املرتاكم

433٫942–147٫17229٫75881٫013175٫999كما يف 1 يناير 2010

218–2108––فرق �سعر ال�سرف

101٫775–20٫5609٫53414٫86556٫816حممل خالل ال�سنة

)427(–)217()210(––اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

535.508–167.73239.29295.878232.606كما يف 1 يناير 2011

)996(–)293()689()3()11(فرق �سعر ال�سرف

149.348–28.32717.05718.51085.454حممل خالل ال�سنة

)45.196(–)42.228()2.887()19()62(اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

638.664–195.98656.327110.812275.539كما يف 31 دي�سمرب 2011

القيمة الدفرتية 

538.60164.53340.439134.446186.499964.518كما يف 31 دي�سمرب 2011

456٫21073٫25649٫972135٫788355٫0951٫070٫321كما يف 31 دي�سمرب 2010

متثل اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ ب�سكل رئي�سي متلك عقارات مبلكية حرة قيد الإن�ساء.

خالل ال�سنة، مت تقييم اإحدى عقارات البنك حتت الإن�ساء لال�ستخدام الذاتي لالنخفا�ض يف القيمة مما اأدى اإىل ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض قيمة مببلغ 57٫440 األف 

درهم )2010: ل�سيء( يف بيان الدخل املوحد. مت حتديد املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات ذات ال�سلة على اأ�سا�ض القيمة العادلة ناق�سة تكلفة للبيع. ويتوافق التقييم 

العادل للعقارات مع معايري التقييم الدولية بالرجوع اإىل املعامالت احلديثة يف ال�سوق التي متت على اأ�سا�ض جتاري بوا�سطة خبري تقييم عقاري م�ستقل. مل يتم اإجراء اأي 

تقييم لالنخفا�ض يف عام 2010، مل يكن هناك اأي موؤ�سر على انخفا�ض القيمة.
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ال�سهرة

األف درهم

موجودات غري ملمو�سة اأخرى

عالقة العمالء

لبطاقات 

الئتمان

األف درهم

اإدارة الرثوات

وعالقة العمالء

األف درهم

ودائع اأ�سا�سية 

غري ملمو�سة

األف درهم

املجموع

األف درهم

تكلفة التقييم

–––––يف 1 يناير 2010
18٫80012٫70018٫000112٫700162٫200ال�ستحواذ على اأعمال

18.80012.70018.000112.700162.200كما يف 31 دي�سمرب 2010 و2011

الطفاء املرتاكم

–––––يف 1 يناير 2011
6357505٫6357٫020–ناق�سًا: الإطفاء خالل ال�سنة

6357505.6357.020–يف 1 يناير 2010

4.3874.60022.54031.527–ناق�ساً: الإطفاء خالل ال�سنة

5.0225.35028.17538.547–يف 31 دي�سمرب 2011

القيمة الدفرتية

18.8007.67812.65084.525123.653يف 31 دي�سمرب 2011

18٫80012٫06517٫250107٫065155٫180يف 31 دي�سمرب 2010

 )»RBS«( بتاريخ 1 اأكتوبر 2010، ا�ستحوذ البنك على اأعمال اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، اإدارة الرثوات و�سركات قطاع الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة لرويال بنك اأوف �سكوتالند

يف دولة الإمارات العربية املتحدة لقاء مبلغ قدره 168٫900 األف درهم. بناًء على اأ�سا�ض عملية التقييم العادل وتخ�سي�ض �سعر ال�سراء الذي قام به ا�ست�ساري خارجي على الفور 

بعد ال�ستحواذ يف 2010، اعرتف البنك مببلغ 143٫400 األف درهم كموجودات غري ملمو�سة ومببلغ 18٫800 األف درهم ك�سهرة.

ال�سهرة

لأغرا�ض اختبار انخفا�ض القيمة، مت توزيع ال�سهرة على قطاعات البنك الت�سغيلية التي متثل اأدنى م�ستوى لدى البنك والذي يتم فيه مراقبة ال�سهرة لأغرا�ض الإدارة 

الداخلية، والذي هو لي�ض اأعلى من قطاعات الأعمال للبنك.

اإجمايل القيمة املدرجة املوزعة على ال�سهرة لكل وحدة هي كما يلي:

األف درهمالوحدة املولدة للنقد

10.784بطاقات الئتمان

5.099القرو�ض

94ال�سحب على املك�سوف

2.823اأعمال اإدارة الرثوات

18.800

املوجودات غري امللمو�سة الأخرى

اإن موجودات عالقة العمالء غري امللمو�سة متثل القيمة العائدة اإىل الأعمال املتوقع اأن تتولد من العمالء املوجودين نتيجة ال�ستحواذ. لتحديد القيمة عالقات العمالء

العادلة لعالقات العمالء، فقد مت تناول عمالء بطاقات الئتمان وعمالء اإدارة الرثوات ب�سكٍل منف�سل، وذلك ب�سبب اختالف املخاطر والعالقات 

والولء. ومن املتوقع اأن ينتج عن هذه العالقات دخاًل ماديًا متكررًا يف �سكل ر�سوم وفوائد وعمولت.

 الودائع الأ�سا�سية 

غري امللمو�سة

اإن قيمة موجودات الودائع الأ�سا�سية غري امللمو�سة تاأتي من حقيقة اأن قاعدة الودائع يف البنك متثل م�سدر متويل اأرخ�ض من متويل املجموعات اأو 

متويل ال�سوق. اإن الفارق بني تكلفة التمويل على الودائع وتكلفة متويل املجموعات/ متويل ال�سوق ميثل قيمة الودائع الأ�سا�سية غري امللمو�سة.
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اختبار انخفا�س قيمة ال�سهرة

مل يتم ت�سجيل اأي خ�سائر لالنخفا�ض يف القيمة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 )2010: ل �سيء(.

اإن املبالغ القابلة لال�سرتداد للوحدات املكونة للنقد مت تقييمها على اأ�سا�ض قيمتها يف ال�ستخدام. مت حتديد القيمة قيد ال�ستخدام لكل وحدة عن طريق خ�سم التدفقات 

النقدية امل�ستقبلية املتوقع اأن يتم اإن�ساوؤها من ا�ستمرار ا�ستخدام الوحدات. ا�ستند ح�ساب القيمة قيد ال�ستخدام على الفرتا�سات الأ�سا�سية التالية:

•���مت توقع التدفقات النقدية ا�ستنادًا اإىل اخلربة ال�سابقة، ونتائج الت�سغيل الفعلية وخطة العمل يف عام 2011. ومت ا�ستقراء التدفقات النقدية با�ستخدام معدل متوقع 
حتقيقه من خالل هذه الأعمال. وت�ستند فرتة التوقع على املنظور احلايل للبنك فيما يتعلق بت�سغيل هذه الوحدات وترتاوح بني 3-4 �سنوات.

•���مت تطبيق معدلت خ�سم منا�سبة لتحديد املبالغ القابلة لال�سرتداد للوحدات املكونة للنقد. قدرت اأ�سعار اخل�سم هذه على اأ�سا�ض منوذج ت�سعري املوجودات الراأ�سمالية 
با�ستخدام بيانات من ال�سندات الأمريكية واأ�سواق راأ�ض املال يف دولة الإمارات العربية املتحدة وترتاوح بني 14٫1% اإىل %17٫2.

اإن الفرتا�سات الأ�سا�سية املذكورة اأعاله تتغري مع تغري الظروف القت�سادية وال�سوقية. وت�سري تقديرات البنك اأن التغيريات املحتملة املعقولة يف هذه الفرتا�سات ل 

يتوقع اأن ت�سبب انخفا�ض املبلغ القابل لال�سرتداد من الوحدات دون القيمة الدفرتية.

مراجعة الأعمار الإنتاجية ملوجودات اإندماجات الأعمال غري امللمو�سة

يقوم البنك مبراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات غري امللمو�سة املمتلكة يف نهاية كل عام. خالل ال�سنة احلالية، مت مراجعة العمر الإنتاجي املقدر لقيمة �سهرة 

بطاقات الئتمان وعالقات اإدارة الرثوات غري امللمو�سة ا�ستنادًا اإىل التغري يف بع�ض الفرتا�سات. نتيجة لذلك، �سيكون لهذه املوجودات غري امللمو�سة الأعمار الإنتاجية 

املعدلة التالية:

الأعمار الإنتاجية املعدلةالأعمار الإنتاجية الأ�سلية

3 �سنوات5 �سنواتعالقات بطاقات الئتمان

4 �سنوات6 �سنواتعالقات اإدارة الرثوات

اإن الأثر املايل لإعادة التقييم، على افرتا�ض اأن املوجودات حمتفظ بها حتى نهاية اأعمارها الإنتاجية املقدرة، �سيعمل على زيادة م�سروف الإطفاء يف ح�ساب ال�سنة 

احلالية مبا قيمته 3٫447 األف درهم.

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك  16

2011

األف درهم

2010

األف درهم

574.2711٫001٫602ح�سابات جارية وودائع حتت الطلب

2.516.1153٫840٫263ودائع لدى بنوك

3.090.3864٫841٫865

ودائع العمالء  17

2011

األف درهم

2010

األف درهم

ح�سب الفئة

24.274.34421٫440٫127ودائع طلب وحتت الطلب

2.237.7831٫565٫403ح�سابات توفري

64.146.03867٫041٫989ودائع لأجل

9.201.8516٫888٫873ودائع مرابحة

458.940470٫865ودائع حكومية طويلة الأجل )اإي�ساح 39-5(

8.851.8698٫095٫260ودائع اإ�سالمية )اإي�ساح 23(

716.652631٫668اأوراق جتارية باليورو

109.887.477106٫134٫185

ح�سب القطاع

23.745.12024٫171٫282اأفراد

63.288.14559٫550٫264�سركات

22.854.21222٫412٫639حكومي

109.887.477106٫134٫185
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مت اإ�سدار ورقة جتارية باليورو عامليًا و�سدرت غالبيتها يف اململكة املتحدة وبلدان اأوروبية اأخرى. 

يتحوط البنك لبع�ض الودائع من العمالء ملخاطر �سعر الفائدة وخماطر �سعر �سرف العمالت الأجنبية من خالل مقاي�سة العمالت، ومت حتديد هذه الأدوات كتحوط 

للقيمة العادلة. اإن القيمة العادلة ملقاي�سة هذه العمالت يف 31 دي�سمرب 2011 بلغت 7٫198 األف درهم )2010: 215٫932 األف درهم(. مت اإدراج مكا�سب وخ�سائر عدم 

فعالية التحوط املتعلقة بهذه التحوطات �سمن بيان الدخل املوّحد حتت بند »�سايف اإيرادات املتاجرة«.

قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل  18

اإن تفا�سيل القرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل كما يف 31 دي�سمرب 2011 هي كما يلي:

العملةالأداة

خالل �سنة

األف درهم

1-3 �سنوات

األف درهم

3-5 �سنوات

األف درهم

املجموع

األف درهم

72.126––72.126دولر ا�سرتايلاأوراق مالية غري م�سمونة

94.333––94.333دولر هوجن كوجن

871.027871.027––رينغيت ماليزي

103.758––103.758كرونا �سلوفاكية

51.299––51.299رند جنوب اأفريقيا

575.705575.705––فرنك �سوي�سري

94.00394.003––لريا تركية

1.253.000–1.253.000–درهم اإمارات

3.673.000–3.673.000–دولر الأمريكي

321.5164.926.0001.540.7356.788.251

7.529.650–3.789.8013.739.849دولر الأمريكيالقرو�ض امل�سرتكة

328.015––328.015يورو

1.836.5001.836.500––دولر الأمريكي�سندات �سكوك التمويل

1.172.7891.172.789––دولر الأمريكي�سندات ثانوية ب�سعر فائدة عائمة

6.617.4566.617.456––درهم اإماراتقر�ض من ال�سق الثاين

 اقرتا�ض من خالل عمليات مقاي�سة 

429.374–429.374–دولر الأمريكيالعائد الإجمايل

2.551.230–2.358.230193.000درهم اإمارات

3.153.793–2.713.033440.760الدولر الأمريكياإقرتا�ض من خالل عمليات اإعادة ال�سراء

9.510.5959.728.98311.167.48030.407.058

تعديالت القيمة العادلة على القرو�ض 

الق�سرية واملتو�سطة الأجل والتي مت 

401.499التحوط لها

30.808.557

تت�سمن القرو�ض الق�سرية واملتو�سطة الأجل مبلغ 9٫049٫767 األف درهم، حيث مت التحوط لهذه القرو�ض با�ستعمال �سعر الفائدة وعقود مقاي�سة العمالت املتداخلة. 

مت ت�سنيف عقود مقاي�سات العمالت املتداخلة هذه كتحوطات للقيمة العادلة. 
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اإن تفا�سيل القرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل كما يف 31 دي�سمرب 2010 هي كما يلي:

العملةالأداة

خالل �سنة

األف درهم

1-3 �سنوات

األف درهم

3-5 �سنوات

األف درهم

املجموع

األف درهم

144٫257–144٫257–دولر ا�سرتايلاأوراق مالية غري م�سمونة

141٫696–47٫36394٫333دولر هوجن كوجن

155٫388––155٫388ين ياباين

868٫261868٫261––رينغيت ماليزي

3٫500٫001––3٫500٫001جنيه ا�سرتليني

103٫758–103٫758–كرونا �سلوفاكية

51٫299–51٫299–رند جنوب اأفريقيا

837٫946––837٫946فرنك �سوي�سري

2٫553٫000–1٫300٫0001٫253٫000درهم اإمارات

3٫673٫0003٫746٫460–73٫460دولر اأمريكي

5٫914٫1581٫646٫6474٫541٫26112٫102٫066

7٫529٫650–550٫9506٫978٫700دولر اأمريكيقرو�ض م�سرتكة

328٫015–328٫015–يورو

429٫374429٫374––دولر اأمريكيقرو�ض من خالل مبادلة جمموع العائد

193٫000193٫000––درهم اإمارات

440٫760440٫760––دولر اأمريكيقرو�ض من خالل عقود اإعادة ال�سراء

6٫465٫1088٫953٫3625٫604٫39521٫022٫865

تعديالت القيمة العادلة على القرو�ض 

الق�سرية واملتو�سطة الأجل والتي مت 

)3٫171(التحوط لها

21٫019٫694

تت�سمن القرو�ض الق�سرية واملتو�سطة الأجل مبلغ 9٫803٫618 األف درهم، حيث مت التحوط لهذه القرو�ض با�ستعمال �سعر الفائدة وعقود مقاي�سة العمالت املتداخلة. 

مت ت�سنيف عقود مقاي�سات العمالت املتداخلة هذه كتحوطات للقيمة العادلة. 

ت�ستحق دفعات الفائدة على الأوراق املالية غري امل�سمونة ب�سورة ربع �سنوية ون�سف �سنوية ون�سبة الفائدة كما يف 31 دي�سمرب 2011 هي كما يلي:

3-5 �سنوات1-3 �سنواتخالل �سنةالعملة

فائدة على اأ�سا�ض معدل �سعر الدولر الأ�سرتايل لثالثة دولر ا�سرتايل

اأ�سهر زائد 30 نقطة اأ�سا�ض.

––

فائدة على اأ�سا�ض معدل �سعر هوجن كوجن املعرو�ضدولر هوجن كوجن

لثالثة اأ�سهر زائد 29 نقطة اأ�سا�ض.

––

––فائدة على اأ�سا�ض بريبور لثالثة اأ�سهر زائد 11 نقطة اأ�سا�ض.كرونا �سلوفاكية

––اللرية الرتكية
فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 

12٫75% بال�سنة.

––فائدة على اأ�سا�ض جيبار لثالثة اأ�سهر زائد 41 نقطة اأ�سا�ض.رند جنوب اأفريقيا
فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 3٫01% بال�سنة.––فرنك �سوي�سري

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 5٫2% بال�سنة.––دولر �سنغافوري

–فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 6% بال�سنة.–درهم اإمارات
–فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 4٫75% بال�سنة.–دولر اأمريكي

القرو�س امل�سرتكة:

تدفع الفائدة على القرو�ض امل�سرتكة على النحو التايل:

دولر اأمريكي:   ت�ستحق دفعات الفائدة على القر�ض امل�سرتك كل �سهر ب�سعر كوبون يعادل 25 اإىل 125 نقطة اأ�سا�ض زيادة على ليبور، وكوبونات ربع �سنوية ب�سعر كوبون 

بني 27٫5 نقطة اأ�سا�ض اإىل 55 نقطة اأ�سا�ض.

الكوبونات الربع �سنوية عليها متاأخرات بـ 110 نقطة اأ�سا�ض على يوريبور. يورو: 

�سندات متويل �سكوك

حتميل ال�سكوك معدلة ربح متوقع 4٫07% �سنويًا واجب الدفع ب�سورة ن�سف �سنوية.

�سندات ثانوية ب�سعر فائدة عائمة

ت�ستحق الفائدة على ال�سندات الثانوية ب�سعر فائدة عائمة كل ثالثة اأ�سهر ب�سعر كوبون يعادل 110 نقطة اأ�سا�ض زيادة على ليبور لثالثة اأ�سهر. مت احل�سول على الأوراق املالية 

الثانوية من موؤ�س�سات مالية خارج دولة الإمارات العربية املتحدة وهي موؤهلة كقر�ض ثانوي راأ�سمايل بالدرجة الثانية للخم�ض �سنوات الأوىل ولغاية عام 2011 وبعد ذلك يتم 

اإطفاوؤها مبعدل 20% �سنويًا ولغاية 2016 وذلك لأغرا�ض احت�ساب كفاية راأ�ض املال )اإي�ساح 48(. مت اعتماد هذا من قبل البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
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قر�س ال�سق الثاين

يف مار�ض 2009، قام البنك بتحويل ودائع عمالء تبلغ 6٫617٫456 األف درهم م�ستلمة من احلكومة الحتادية لقر�ض موؤهل من ال�سق الثاين. اإن قر�ض ال�سق الثاين 

ي�ستحق خالل �سبعة �سنوات من تاريخ الإ�سدار وت�ستحق الفوائد كل ربع �سنة مبعدل 4% �سنويًا ابتداء من 31 مار�ض 2009 لأول �سنتني و 4٫5% �سنويًا لل�سنة الثالثة و %5 

�سنويًا لل�سنة الرابعة و 5٫25% �سنويًا للفرتة املتبقية. للبنك خيار بت�سديد القر�ض جزئيًا اأو بالكامل بنهاية ال�سنوات اخلم�سة الأوىل من تاريخ الإ�سدار. لأغرا�ض 

تنظيمية قانونية اإن هذا القر�ض موؤهل للطبقة الثانية لراأ�ض املال )اإي�ساح 48(.

القرتا�س من خالل عمليات مقاي�سة العائد الإجمايل

اإن الفائدة على القرو�ض من خالل عمليات مقاي�سة العائد الإجمايل تدفع متاأخرة يف كوبونات ربع �سنوية بنقاط اأ�سا�ض بني 115-300 لأكرث من 3 اأ�سهر ليبور واإيبور، 

وكوبونات ن�سف �سنوية بدفعات متاأخرة 300 نقطة اأ�سا�ض على مدى 6 �سهور ليبور.

القرتا�س من خالل اتفاقيات اإعادة ال�سراء

اإن الفائدة على القرو�ض من خالل اتفاقيات اإعادة ال�سراء تدفع متاأخرة يف كوبونات ن�سف �سنوية بنقاط اأ�سا�ض بني 86-128 لأكرث من 6 اأ�سهر ليبور، وعند تاريخ 

ال�ستحقاق مع مبلغ مبعدل ثابت من 60 نقطة اأ�سا�ض اإىل 96 نقطة اأ�سا�ض.

قرو�س طويلة الأجل  19

العملةالأداة

2011

األف درهم

2010

األف درهم

94٫003–لرية تركياأوراق مالية غري م�سمونة

500.000500٫000درهم اإمارات

473.706476٫472رينغيت ماليزي

73.46073٫460دولر اأمريكي

1.047.1661٫143٫935

1٫172٫789–دولر اأمريكي�سندات ثانوية ب�سعر فائدة عائمة

6٫617٫456–درهم اإماراتقرو�ض ال�سق الثاين

تعديالت القيمة العادلة على قرو�ض طويلة الأجل والتي 

)28٫071(41.286مت التحوط لها

1.088.4528٫906٫109

تت�سمن القرو�ض طويلة الأجل مبلغ 1٫047٫166 األف درهم )31 دي�سمرب 2010: 570٫475 األف درهم( مت التحوط لها با�ستعمال عقود مقاي�سة العمالت املتداخلة. مت 

حتديد عقود مقاي�سة العمالت املتداخلة كتحوطات للقيمة العادلة. 

اإن الفائدة على الأوراق املالية غري امل�سمونة والتي ت�ستحق الدفع ب�سورة ن�سف �سنوية بدفعات متاأخره باأ�سعار الكوبون يف 31 دي�سمرب 2011 كما يلي: 

اأكرث من 5 �سنواتالعملة

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 6% بال�سنة.درهم اإمارات

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 5٫35% بال�سنة.رينغيت ماليزي

فائدة مبعدل ثابت ب�سعر 5٫3875% بال�سنة.دولر اأمريكي

مطلوبات اأخرى  20

2011

األف درهم

2010

األف درهم

931.0261٫281٫661فوائد م�ستحقة الدفع

179.824166٫863خم�س�سات نهاية اخلدمة للموظفني

973.519870٫885ح�سابات دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

23812٫704ح�ساب مقا�سة دائن

9٫232–�سريبة الدخل احلالية امل�ستحقة

171.805245٫450اإيرادات موؤجلة

8.771.8239٫367٫982اأوراق قبول )اإي�ساح 13(

875.3321٫957٫758اأخرى

11.903.56713٫912٫535

ُيرجى الرجوع اإىل اإي�ساح رقم 9 لإعادة ت�سنيف املطلوبات الأخرى اإىل اأدوات مالية م�ستقة.
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راأ�س املال   21

امل�سدر واملدفوع بالكاملامل�سرح به

األف درهم

2011

األف درهم

2010

األف درهم

5.595.5975.595.5974٫810٫000اأ�سهم عادية بقيمة 1 درهم

20112010

األف درهمعدد الأ�سهماألف درهمعدد الأ�سهم

4.810.000.0004.810.0004٫810٫000٫0004٫810٫000كما يف 1 يناير

––785.597.381785.597اأ�سهم م�سدرة عند حتويل اأوراق مالية اإلزامية التحويل
5.595.597.3815.595.5974٫810٫000٫0004٫810٫000كما يف 31 دي�سمرب

يف ابريل 2011، مت حتويل اأوراق مالية اإلزامية التحويل بقيمة ا�سمية 4٫800٫000 األف درهم، كانت الفائدة عليها واجبة الدفع ب�سعر اإيبور زائد 1٫5% �سنويًا ب�سورة 

ربع �سنوية وبدفعات متاأخرة، اإىل اأ�سهم حقوق م�ساهمني عادية للبنك. عند التحويل، مت اإ�سدار اأ�سهم عادية بعدد 785٫597٫381 �سهم ب�سعر حتويل 6٫11 درهم 

لل�سهم الواحد. وقد نتجت عالوة اإ�سدار عن الفرق بني القيمة ال�سمية لل�سهم و�سعر التحويل.

اإّن مطابقة عالوة الإ�سدار بيانها كما يلي:

األف درهم

4.800.000القيمة ال�سمية لل�سندات القابلة للتحويل اإلزاميا

)785.597(ناق�سا: القيمة ال�سمية لالأ�سهم امل�سدرة عند حتويل اأوراق مالية اإلزامية التحويل

4.014.403عالوة الإ�سدار

)144.482(ناق�سًا: اأوراق مالية اإلزامية التحويل – مكون املطلوب

)21.635(ناق�سًا: م�سروفات اإ�سدار اأوراق مالية اإلزامية التحويل

3.848.286ر�سيد عالوة الإ�سدار

كما يف 31 دي�سمرب 2011، احتفظ جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار مبا ن�سبته 58٫083% )31 دي�سمرب 2010: 64٫843%( من راأ�سمال البنك امل�سدر واملدفوع بالكامل. اإن 

التغري يف الن�سبة يرجع اإىل اإ�سدار اأ�سهم حقوق امل�ساهمني اجلديدة عند حتويل الأوراق املالية اإلزامية التحويل يف اأبريل 2011.

22  توزيعات الأرباح املقرتحة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011، اقرتح جمل�ض الإدارة توزيع اأرباح نقدية بقيمة 1٫119٫119 األف درهم متثل 20% من راأ�ض املال املدفوع )31 دي�سمرب 2010: ل�سيء(. 

يخ�سع هذا القرتاح ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

التمويل الإ�سالمي  23

موجودات التمويل الإ�سالمي

2011

األف درهم

2010

األف درهم

565.975509٫806املرابحة

651.970483٫968الإجارة التمويلية

154.578428٫841امل�ساربة

2.324.9911٫757٫126ال�َسَلم

52.21846٫515اأخرى

3.749.7323٫226٫256

)15٫461()20.942(ناق�سًا: خم�س�ض انخفا�ض القيمة

3.728.7903٫210٫795



49

اإن جمموع الإجارة والقيمة احلالية ذات ال�سلة باحلد الأدنى من مدفوعات الإجارة بيانها كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

397.173231٫496اأقل من �سنة واحدة

189.507180٫890بني �سنة واحدة وخم�ض �سنوات

366.669371٫942اأكرث من خم�ض �سنوات

953.349784٫328اإجمايل الإجارة

)300٫360()301.379(ناق�سًا: اإيرادات موؤجلة

651.970483٫968�سايف الإجارة

�سايف القيمة احلالية

271.187142٫981اأقل من �سنة واحدة

129.745111٫573بني �سنة واحدة وخم�ض �سنوات

251.038229٫414اأكرث من خم�ض �سنوات

651.970483٫968اإجمايل القيمة احلالية ال�سافية

اإيرادات التمويل الإ�سالمي تت�سمن ما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

47.41835٫109املرابحة

56.08329٫346الإجارة التمويلية

31.91829٫370امل�ساربة

214.658123٫564ال�َسَلم

996152اأخرى

351.073217٫541

اإن الودائع الإ�سالمية تت�سمن ما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

437.980846٫347وديعة - ودائع لأجل

3.653.439974٫371مدخرات امل�ساربة والودائع لأجل

4.760.4506٫274٫542ودائع الوكالة

8.851.8698٫095٫260

اإن توزيع الأرباح على املودعني يت�سمن ما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

71.07150٫660مدخرات امل�ساربة والودائع لأجل

133.119135٫609ودائع الوكالة

–6.903ال�سكوك
211.093186٫269

يف نوفمرب 2011، اأ�سدر بنك اأبوظبي التجاري، من خالل �سركته التابعة اأبوظبي التجاري للتمويل الإ�سالمي كاميان املحدودة )�سركة �سكوك( ترتيب متويل �سكوك متوافق مع 

اأحكام ال�سريعة ي�سل اإىل 500٫000 األف دولر اأمريكي )1٫836٫500 األف درهم(. حتمل ال�سكوك معدل ربح متوقع 4٫07% �سنويًا واجبة الدفع ب�سورة ن�سف �سنوية ويحني 

تاريخ ا�ستحقاقها يف نوفمرب 2016. هذه ال�سكوك مدرجة يف بور�سة لندن.
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اأ�سهم خطة حوافز املوظفني، �سايف  24

اأن�ساأ البنك خطة حوافز طويلة الأجل للموظفني )»اخلطة«( وذلك بغر�ض تقدير املوظفني الرئي�سيني اجليدين واإبقائهم. ووفقًا للربنامج، �سيتم منح املوظفني اأ�سهم يف 

البنك عندما ت�ستويف �سروط الكت�ساب. مت احل�سول على هذه الأ�سهم من �سوق الأوراق املالية من قبل البنك ب�سعر ال�سوق ال�سائد كما بتاريخ ال�سراء. ومت الحتفاظ بهذا 

ال�سم من قبل اأي �سي بي ال تي اآي بي )اآي اأو اأم( املحدودة وهي �سركة تابعة يتم توحيد بياناتها، حتى يتم اإ�ستيفاء �سروط الكت�ساب. قررت ووافقت جلنة الرت�سيح 

واملكافاآت واملوارد الب�سرية على منح اأ�سهم ملوظفي الإدارة الرئي�سيني على اأ�سا�ض موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للبنك وح�سب الراتب ال�سنوي لكل موظف.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011، كان لدى البنك برناجمني لأ�سهم احلوافز كما هو مبني اأدناه.

1 يناير 12011 يناير 2010التاريخ الفعلي للمنح

27٫058٫29225٫555٫799عدد الأ�سهم املمنوحة

47٫08564٫197القيمة العادلة لالأ�سهم املمنوحة يف تاريخ املنح بالآف الدراهم

31 دي�سمرب 312013 دي�سمرب 2012تاريخ الكت�ساب

�سروط الكت�ساب – خدمة لثالث �سنوات من تاريخ املنح اأو مقابلة ظروف خا�سة خالل فرتة املنح مثل )الوفاة اأو العجز اأو التقاعد اأو اإنهاء اخلدمة اأو حتقيق الأداء 

املحدد يف امليزانية(.

 اإن احلركة على برنامج الأ�سهم هو كما يلي:

20112010

38.233.45213٫173٫328الأ�سهم املوقوفة يف 1 يناير

25.555.79927٫058٫292الأ�سهم املمنوحة خالل ال�سنة

–)20.580.158(الأ�سهم املوزعة خالل ال�سنة
)1٫998٫168()2.720.052(امللغاة خالل ال�سنة

40.489.04138٫233٫452الأ�سهم املوقوفة يف 31 دي�سمرب

11٫704٫633–الأ�سهم القابلة للتوزيع يف 31 دي�سمرب

32.88223٫846تكاليف »اخلطة« املدرجة يف بيان الدخل املوحد )اآلف الدراهم(

اإّن العدد الإجمايل لأ�سهم اخلطة امللغاة وغري املخ�س�سة لل�سركة التابعة للبنك يف 31 دي�سمرب 2011 بلغ 3٫440٫161 )31 دي�سمرب 2010 – جمموع الأ�سهم 

2٫176٫527 �سهم(. باملثل يف31 دي�سمرب 2011، ا�سرتى البنك 13٫598 األف �سهم خلطة عامي 2012-2014. تتجه نية جلنة الرت�سيح واملكافاآت واملوارد الب�سرية اإىل 

اإدراج هذه الأ�سهم يف اخلطة املقبلة لنظام احلوافز وتخ�سي�ض نف�ض ال�سيء للموظفني احلاليني املوؤهلني.

�سندات راأ�س مال  25

يف فرباير 2009، قام ق�سم املالية حلكومة اأبوظبي بالكتتاب يف �سندات راأ�ض مال تنظيمية من ال�سق الأول )»ال�سندات«( من بنك اأبوظبي التجاري بقيمة اأ�سمية تبلغ 4 

مليار درهم »ال�سندات«. 

ل تتمتع هذه ال�سندات بحق الت�سويت، وهي �سندات دائمة غري جممعة لالأرباح ولي�ض لها تاريخ حمدد لل�سداد. ومتثل هذه ال�سندات التزامات مبا�سرة وغري م�سمونة وثانوية 

على البنك وتت�ساوى يف رتبتها دون اأي تفا�سل بينها. وتاأتي حقوق والتزامات حاملي ال�سندات بعد مطالبات الدائنني الرئي�سيني. تخ�سع ال�سندات ملعدل فائدة �سنوي بن�سبة %6 

ت�ستحق الدفع كل �ستة اأ�سهر حتى فرباير 2014، ومعدل فائدة عائمة ل�ستة اأ�سهر ايبور بالإ�سافة اإىل 2٫3% �سنويًا بعد ذلك، اإل اأنه يحق للبنك وفقًا لتقديره احل�سري اأن 

يختار عدم اإجراء دفعات الق�سائم. ل يحق حلاملي ال�سندات مطالبة البنك بدفعات الق�سائم ول يعترب خيار البنك عدم تقدمي دفعات الق�سائم مبثابة اإخالل. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، فاإن هناك ظروفًا معينة يحظر على البنك يف ظلها القيام بدفعات الق�سائم بتاريخ الدفعة املعنية )»حالت ت�ستوجب عدم الدفع«(. 

يف حال قام البنك باختيار عدم الدفع اأو يف حال الأحداث التي ت�ستوجب عدم الدفع، فاإنه ل يحق جلهة الإ�سدار: )اأ( الإعالن عن اأو دفع اأو توزيع اأية اأرباح؛ اأو )ب( 

املطالبة اأو �سراء اأو اإلغاء اأو تخفي�ض اأو ال�ستحواذ باأي و�سيلة كانت على اأي جزء من راأ�ض املال اأو اأوراق مالية من جهة الإ�سدار م�ساوية لل�سندات اأو اأقل منها، با�ستثناء 

الأوراق املالية التي تن�ض بنودها على اإلزامية ال�سداد اأو التحويل اإىل حقوق ملكية يف اأي حالة اإل اإذا مت، اأو حلني، �سداد دفعتني ثابتتني متتاليتني بالكامل. 

اإيرادات الفوائد  26

2011

األف درهم

2010

األف درهم

214.597184٫105قرو�ض و�سلفيات للبنوك

6.839.3476٫793٫868قرو�ض و�سلفيات للعمالء

311.146180٫921ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

7.365.0907٫158٫894
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م�ساريف الفوائد  27

2011

األف درهم

2010

األف درهم

25.39575٫724ودائع البنوك

2.078.8742٫529٫352ودائع العمالء

404.470459٫596اأوراق مالية مدينة مت اإ�سدارها ومطلوبات تابعة

308.560443٫289فوائد اأوراق مالية اإلزامية التحويل و�سندات طويلة الأجل

2.817.2993٫507٫961

�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت  28

2011

األف درهم

2010

األف درهم

اإيرادات من الر�سوم والعمولت

639.578550٫725ر�سوم بنكية لالأفراد

304.506402٫405ر�سوم بنكية لل�سركات

3.4255٫149ر�سوم و�ساطة

49.58531٫891ر�سوم من �سناديق الئتمان والأن�سطة الئتمانية الأخرى

45.19552٫392ر�سوم اأخرى

1.042.2891٫042٫562جمموع اإيرادات الر�سوم والعمولت

)86٫309()144.132(م�ساريف الر�سوم والعمولت

898.157956٫253�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

�سايف اإيرادات املتاجرة واإيرادات ت�سغيلية اأخرى  29

اأ( �سايف اإيرادات املتاجرة

2011

األف درهم

2010

األف درهم

132.582169٫766�سايف الأرباح الناجتة عن التعامل يف امل�ستقات

167.033142٫962�سايف املكا�سب الناجتة عن التعامل يف العمالت الأجنبية

)4٫444(36.334�سايف الأرباح/)اخل�سائر( الناجتة عن املتاجرة وا�ستثمارات الأوراق املالية

335.949308٫284

ب( اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

2011

األف درهم

2010

األف درهم

99٫28780٫681اإيرادات اإدارة العقارات

20.91734٫689اإيرادات اإيجار

1.67028٫652اإيرادات من تقاعد دين طويل الأجل

8.8799٫400توزيعات اأرباح مقبو�سة

28.68216٫846اأخرى

159.435170٫268

خم�س�سات اأخرى لنخفا�س القيمة  30

2011

األف درهم

2010

األف درهم

53.590249٫176خم�س�ض النخفا�ض يف قيمة الأوراق املالية ال�ستثمارية )اإي�ساح رقم 10(

204.438178٫317خ�سارة على عقود مقاي�سة عدم �سداد الئتمان

–57.440خم�س�ض النخفا�ض يف قيمة اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ )اإي�ساح 14(
315.468427٫493

اإن خ�سائر عقود مقاي�سة عدم �سداد الئتمان تن�ساأ عند اإعادة تقييم قيمة العملة بناًء على تقييم م�ستقل من طرف ثالث للمراكز يف عام 2010 ولنهائي هذه املراكز يف عام 2011.
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العائد على ال�سهم  31

العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم الواحد

 ي�ستند احت�ساب العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد على �سايف الربح العائد مل�ساهمي البنك وكذلك املتو�سط   املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�ستحقة. ويتم احت�ساب 

 الربحية املخف�سة لل�سهم من خالل تعديل املتو�سط   املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�ستحقة عن الآثار املخف�سة من الأ�سهم العادية املحتملة املحتفظ بها يف ح�ساب 

خطة حوافز املوظفني.

20112010

3.025.865381٫001�سايف اأرباح ال�سنة العائدة اإىل حقوق امللكية يف البنك )األف درهم(

25.56498٫261زائدًا: فوائد على الأوراق املالية الإلزامية التحويل للفرتة )األف درهم(

)243٫333()236.667(ناق�سًا: كوبونات مدفوعة ل�سندات راأ�ض املال )األف درهم(

2.814.762235٫929�سايف الأرباح املعدلة العائدة اإىل حقوق امللكية يف البنك )األف درهم( )اأ(

5.595.5974٫810٫000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم يف الإ�سدار خالل الفرتة )بالألف(

785٫597–ي�ساف: املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم الناجتة عن الأوراق املالية الإلزامية التحويل )بالألف(

)35٫626()47.481(ناق�سًا: املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املحتفظ بها يف ح�ساب خطة حوافز املوظفني )بالألف(

5.548.1165٫559٫971املتو�سط   املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�ستخدمة لحت�ساب العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد )بالألف( )ب(

47.48135٫626زائدًا: املتو�سط   املرجح لعدد الأ�سهم املحتفظ بها يف ح�ساب خطة حوافز املوظفني )بالألف(

5.595.5975٫595٫597املتو�سط   املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�ستخدمة لحت�ساب الربحية املخف�سة لل�سهم الواحد )بالألف( )ج(

0.510٫04العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد )درهم( )اأ( / )ب(

0.500٫04العائد املخف�ض لل�سهم الواحد )درهم( )اأ( / )ج(

عقود الإيجارات الت�سغيلية  32

البنك كم�ستاأجر

ترتيبات ال�ستئجار

ترتبط عقود الإيجارات الت�سغيلية ب�سكل رئي�سي مبدد اإيجار مباين الفرع للبنك مع �سروط عقد الإيجار بني 1-2 �سنة. لي�ض لدى البنك خيار ل�سراء املباين امل�ستاأجرة 

عند انتهاء فرتات التاأجري.

دفعات مت ت�سجيلها كم�ساريف

2011

األف درهم

2010

األف درهم

65.73960٫712احلد الأدنى لدفعات الإيجار

التزامات عقود اإيجار ت�سغيلية غري قابلة لالإلغاء

2011

األف درهم

2010

األف درهم

15.67615٫627خالل �سنة

272٫672من �سنة اإىل خم�ض �سنوات

15.70318٫299

البنك كموؤجر

تتعلق عقود اإيجار الت�سغيل بال�ستثمارات العقارية اململوكة للبنك ب�سروط عقد الإيجار ل�سنة واحدة، مع خيار متديد مدة الإيجار. تت�سمن جميع عقود الإيجار الت�سغيلي على 

بند مراجعة ال�سوق يف حالة اأن امل�ستاأجر اأبدى خياره للتجديد. لي�ض لدى امل�ستاأجر خيار ل�سراء العقار عند انتهاء فرتة عقد الإيجار.

اإن اإيرادات الإيجار املمتلكة لل�سنة من قبل البنك من ا�ستثماراته العقارية وامل�ساريف الت�سغيلية املبا�سرة هي كما مت بيانها يف اإي�ساح رقم 12.

اإيجارات ت�سغيلية مدينة غري قابلة لالإلغاء

2011

األف درهم

2010

األف درهم

20.95915٫547خالل �سنة
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النقد ومايعادله  33

ت�ستمل مبالغ النقد ومايعادله واملدرجة يف بيان التدفقات النقدية املوّحد على مبالغ بيان املركز املايل التالية: 

2011

األف درهم

2010

األف درهم

6.629.9455٫887٫630نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

20.839.93218٫397٫534ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

–)48.100(اأر�سدة م�ستحقة اإىل البنوك املركزية
)4٫841٫865()3.090.386(اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

24.331.39119٫443٫299

 ناق�سًا: ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك ونقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية – لديها تواريخ ا�ستحقاق 

)5٫218٫400()5.509.565(اأ�سلية لأكرث من 3 اأ�سهر

439.8072٫451٫385ي�ساف: اأر�سدة م�ستحقة للبنـوك – لديها تواريخ ا�ستحقاق اأ�سلية لأكرث من 3 اأ�سهر

19.261.63316٫676٫284

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  34

يدخل البنك بتعامالت مع كبار امل�ساهمني وال�سناديق املدارة واأع�ساء جمل�ض الإدارة والإدارة العليا للبنك واملن�ساآت املتعلقة بهم �سمن �سياق اأعماله العتيادية 

وبالأ�سعار التجارية للفوائد والعمولت.

اإن املعامالت بني البنك وال�سركات التابعة قد مت اإ�ستبعادها عند التوحيد ومل يتم الإف�ساح عنها يف هذا الإي�ساح.

ال�سركة الأم والطرف امل�سيطر النهائي

ميلك جمل�ض اأبوظبي لال�ستثمار 58٫083% )31 دي�سمرب 2010: 64٫843%( من را�ض املال امل�سدر واملدفوع بالكامل للبنك )اإي�ساح رقم 21(. مت اإن�ساء جمل�ض اأبوظبي 

لال�ستثمار من قبل حكومة اأبوظبي وذلك مبوجب القانون رقم 16 من عام 2006، ولذلك فاإن الطرف امل�سيطر النهائي هو حكومة اأبوظبي.

اإن اأر�سدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة مت اإدراجها يف بيان املركز املايل املوّحد كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

قرو�س و�سلفيات

125.78299٫065اإىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة

15.22816٫177اإىل املدراء الرئي�سيني

25.990.29218٫022٫630املن�ساآت امل�سيطر عليها من قبل الطرف امل�سيطر النهائي

26.131.30218٫137٫872

مل يتم ت�سجيل اأي خم�س�سات لنخفا�ض القيمة مقابل القرو�ض وال�سلفيات املقدمة اإىل اجلهات ذات العالقة اأو اللتزامات الطارئة امل�سدرة نيابًة عن اجلهات ذات 

العالقة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 )31 دي�سمرب 2010: ل �سيء(.

2011

األف درهم

2010

األف درهم

ودائع العمالء

26.94241٫240من اأع�ساء جمل�ض الإدارة

––من كبار امل�ساهمني
9.99715٫745من املدراء الرئي�سيني

28.505.91924٫282٫836املن�ساآت امل�سيطر عليها من قبل الطرف امل�سيطر النهائي

28.542.85824٫339٫821

800٫000–اأوراق مالية اإلزامية التحويل )اإي�ساح 21(

6.617.4566٫617٫456قر�ض ال�سق الثاين )اإي�ساح 18(

4.000.0004٫000٫000�سندات راأ�ض املال )اإي�ساح 25(

التزامات ومطلوبات طارئة:

2.0655٫003اإىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة

182.344242٫392املن�ساآت امل�سيطر عليها من قبل الطرف امل�سيطر النهائي

184.409247٫395
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تـابـع  34

اإن الأر�سدة واملعامالت الهامة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الدخل املوّحد هي كما يلي:

اإيرادات الفوائد والر�سوم والعمولت:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

– اأع�ساء جمل�ض الإدارة  5.6082٫336

– املدراء الرئي�سيني  499638

– ن�ساطات ائتمان  65.00054٫439

– املن�ساآت امل�سيطر عليها من قبل الطرف امل�سيطر النهائي  635.997527٫537

707.104584٫950

م�سروفات الفوائد:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

– اأع�ساء جمل�ض الإدارة  1701٫025

– كبار امل�ساهمني  9.1169٫715

– املدراء الرئي�سيني  286673

– املن�ساآت امل�سيطر عليها من قبل الطرف امل�سيطر النهائي  384.020787٫961

393.592799٫374

2011

األف درهم

2010

األف درهم

9.11616٫373م�ساريف فوائد على اأوراق مالية اإلزامية التحويل

285.853364٫201م�ساريف فوائد على قر�ض ال�سق الثاين

236.667243٫333ق�سائم مدفوعة على �سندات راأ�ض مال

مكافاآت املدراء الرئي�سيني خالل ال�سنة كانت كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

20.20045٫854مكافاآت ق�سرية الأجل

8532٫232ا�ستحقاقات نهاية اخلدمة

20.5444٫099دفعات على اأ�سا�ض اأ�سهم

41.59752٫185

2011

األف درهم

2010

األف درهم

5.5845٫250مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة

 خالل عام 2011، باع البنك ح�سته يف ا�ستثماراته يف �سركة زميلة اإىل من�ساأة خا�سعة متامًا ل�سيطرة الطرف امل�سيطر النهائي للبنك. ُيرجى الرجوع اإىل اإي�ساح 

رقم 11 لالإطالع على التفا�سيل.
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التزامات ومطلوبات طارئة  35

لدى البنك اللتزامات واملطلوبات الطارئة التالية كما يف 31 دي�سمرب:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

التزامات نيابًة عن عمالء

4.049.7912٫261٫976اعتمادات م�ستندية

9.806.02713٫705٫166خطابات �سمان

5.688.3565٫590٫046التزامات غري قابلة لالإلغاء لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية

6.313.9008٫257٫407التزامات قابلة لالإلغاء لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية

55.095412٫295اأخرى

25.913.16930٫226٫890

اأخرى

274.887425٫319التزامات م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية

230.009246٫380التزامات ا�ستثمار يف اأوراق مالية

387٫133–التزامات ا�ستثمار يف �سركة زميلة

26.418.06531٫285٫722

اللتزامات املتعلقة بالت�سهيالت

ت�ستمل اللتزامات املتعلقة بالت�سهيالت على اللتزامات بتقدمي ت�سهيالت وخطابات اعتماد وخطابات �سمان خم�س�سة لتلبية احتياجات عمالء البنك. متثل اللتزامات 

املتعلقة بتقدمي ت�سهيالت اللتزامات التعاقدية لتقدم قرو�ض و�سلفيات وت�سهيالت جتدد تلقائيًا. وعادة ما يكون لهذه اللتزامات تواريخ �سالحية حمددة، اأو ت�ستمل على 

�سروط لإلغائها. ونظرا لإمكانية انتهاء �سالحية هذه العقود دون ا�ستعمالها، فاإن اإجمايل مبالغ هذه العقود ل متثل بال�سرورة التزامات مالية م�ستقبلية.

يلتزم البنك مبوجب خطابات العتماد وخطابات ال�سمان بال�سداد نيابة عن عمالئه يف حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقا ل�سروط العقد. قد حتمل هذه 

العقود، خماطر �سوقية عند اإ�سدارها اأو متديد �سالحيتها باأ�سعار فائدة ثابتة. غري اأن هذه العقود تكون ب�سورة رئي�سية ذات اأ�سعار متغرية.

اإن اللتزامات واملطلوبات الطارئة والتي مت الدخول بها نيابًة عن العمالء، والتي يقابلها التزامات من العمالء ل يتم اإدراجها �سمن املوجودات واملطلوبات. اإن احلد 

الأق�سى الذي ميكن اأن يتعر�ض له البنك من خ�سائر ائتمانية، يف حالة عدم ت�سديد الأداء من الطرف الآخر، ويف حالة اأن جميع املطالبات وال�سمانات اأو الرهونات كانت 

اأقل قيمة، يتمثل باملبلغ ال�سمي التعاقدي لهذه الأدوات املدرجة يف اجلدول اأعاله. تخ�سع هذه اللتزامات واملطلوبات الطارئة ملوافقة البنك العتيادية على الئتمان.

قطاعات ت�سغيلية  36

اعتبارًا من 1 اأبريل 2011، قدم البنك خدمات اإدارة املمتلكات كقطاع ت�سغيلي منف�سل. وي�سمل اأن�سطة اإدارة العقارات واملمتلكات التي تفي، على اأ�سا�ض جتميعي، بدرجة 

املكون الت�سغيلي املنف�سل، ويتم مراجعة النتائج بانتظام من قبل �سانع القرار الت�سغيلي الرئي�سي يف البنك. قبل 1 اإبريل 2011، كانت هذه الأن�سطة مدرجة �سمن دعم 

ال�سركات جنبًا اإىل جنب مع اأن�سطة اأخرى. ويتم تخ�سي�ض الر�سيد املتبقي لدعم ال�سركات، بعد اإعادة ت�سنيف اأن�سطة العقارات واإدارة املمتلكات، اإىل قطاعات الت�سغيل 

الأخرى مبا يتنا�سب مع املوجودات القطاعية واإعادة ت�سنيف نتائج الفرتة ال�سابقة لتلبية متطلبات التقارير املالية اجلديدة.

يوجد لدى البنك اأربعة قطاعات للتقارير، كما هو مو�سح اأدناه، وهي عبارة عن الأق�سام الإ�سرتاتيجية للبنك. اإن الأق�سام الإ�سرتاتيجية تقدم منتجات وخدمات خمتلفة، 

وُتدار ب�سكٍل منف�سل وفقًا لإدارة البنك وهيكل التقارير الداخلية. لكل ق�سم من الأق�سام الإ�سرتاتيجية، تقوم جلنة اإدارة البنك مبراجعة تقارير الإدارة الداخلية ب�سورٍة ربع 

�سنوية على الأقل.

امللخ�ض التايل يو�سح العمليات يف كٍل من قطاعات التقارير للبنك:

اخلدمات 

امل�سرفية 

لل�سركات

تتاألف من الأعمال امل�سرفية، واإدارة النقد، والتمويل التجاري، ومتويل ال�سركات، واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية، والعمليات يف الهند، 

 والعمليات الإ�سالمية، وعمليات العميل البنية التحتية والعمالء الإ�سرتاتيجيني. وت�سمل القرو�ض والودائع واملعامالت والأر�سدة لدى 

العمالء من ال�سركات.

اخلدمات 

امل�سرفية 

لالأفراد

تتاألف من العمليات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات والعمليات الإ�سالمية. وت�سمل القرو�ض والودائع واملعامالت الأخرى واأر�سدة لدى العمالء 

الأفراد وح�سابات ال�سركات، واحل�سابات اخلا�سة لكبار العمالء الأفراد، واأن�سطة اإدارة �سناديق ال�ستثمار.

اأعمال اخلزينة 

وال�ستثمار

تتاألف من عمليات اخلزينة املركزية، واإدارة املحفظة ال�ستثمارية للبنك و�سعر الفائدة، وحمفظة العمالت وم�ستقات ال�سلع والعمليات الإ�سالمية. تتوىل 

ا�ستثمارات اخلزينة اأن�سطة متويل البنك واإدارة املخاطر من خالل القرتا�ض، واإ�سدار �سندات الدين، وا�ستخدام امل�ستقات املالية لإدارة املخاطر، 

وال�ستثمار يف الأ�سول النقدية ال�سائلة مثل الإيداعات ق�سرية الأجل و�سندات الدين لل�سركات واحلكومات، والأن�سطة التجارية ومتويل ال�سركات.

تتاألف من اإدارة العقارات وعمليات اخلدمات الهند�سية لل�سركات التابعة – اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م.، واأبوظبي التجاري للخدمات اإدارة العقارات

الهند�سية ذ.م.م.، و�سندوق بنك اأبوظبي التجاري للعقارات واإيرادات الإيجارات.
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قطاعات ت�سغيلية تـابـع  36

مت عر�ض املعلومات التي تخ�ض نتائج كل القطاعات اأدناه. يتم قيا�ض الأداء على اأ�سا�ض اأرباح كل قطاع قبل �سريبة الدخل، وفقًا ملا هو مدرج يف تقارير الإدارة الداخلية 

التي يتم مراجعتها من قبل جلنة الإدارة التنفيذية. وت�ستخدم اأرباح القطاع يف قيا�ض الأداء، حيث ترى الإدارة اأن هذه املعلومات هي الأكرث �سلة بتقييم نتائج بع�ض 

القطاعات مقارنًة مع املن�ساآت الأخرى التي تعمل �سمن هذه املجالت. مت حتديد اأ�سعار معامالت القطاعات على اأ�سا�ض اأ�سعار ال�سوق �سمن �سياق الأعمال العتيادية.

فيما يلي حتليل لإيرادات ونتائج اأعمال البنك وفقًا لقطاع الأعمال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011:

اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

األف درهم

اخلدمات امل�سرفية 

لل�سركات

األف درهم

ال�ستثمارات

 والتمويل

األف درهم

اإدارة العقارات

األف درهم

املجموع

األف درهم

2.279.7781.238.5861.063.733105.6744.687.771�سايف الفوائد واإيرادات التمويل الإ�سالمي

635.521344.750285.120116.2501.381.641اإيرادات من غري الفوائد

)2.063.225()72.271()156.065()497.414()1.337.475(م�ساريف ت�سغيلية

1.577.8241.085.9221.192.788149.6534.006.187الربح الت�سغيلي قبل خم�س�سات انخفا�ض القيمة

)2.082.360(––)895.130()1.187.230(خم�س�سات النخفا�ض من قيمة القرو�ض وال�سلفيات، �سايف

)315.468()57.440()218.028(–)40.000(خم�س�سات النخفا�ض الأخرى

158.658––181.376)22.718(ح�سة )اخل�سائر(/الأرباح من ال�سركات الزميلة

327.876372.168974.76092.2131.767.017الأرباح قبل ال�سرائب

)36.221(––)36.221(–م�ساريف �سريبة الدخل يف اخلارج

327.876335.947974.76092.2131.730.796ربح ال�سنة

1.314.315––1.314.315–�سايف الربح من بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة

327.8761.650.262974.76092.2133.045.111�سايف ربح ال�سنة

220.605اإنفاق راأ�سمايل

كما يف 31 دي�سمرب 2011 

64.430.34371.728.69947.161.658404.930183.725.630موجودات قطاعية

27.814.76550.886.62182.073.228873.493161.648.107مطلوبات قطاعية

فيما يلي حتليل لإيرادات ونتائج اأعمال البنك وفقًا لقطاع الأعمال لل�سنة املنتهية يف 2010:

اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

األف درهم

اخلدمات 

امل�سرفية  لل�سركات

األف درهم

ال�ستثمارات

 والتمويل

األف درهم

اإدارة العقارات

األف درهم

املجموع

األف درهم

1٫760٫5481٫184٫590643٫75893٫3093٫682٫205�سايف الفوائد واإيرادات التمويل الإ�سالمي

576٫339511٫035218٫61811٫4091٫317٫401اإيرادات من غري الفوائد

)1٫648٫982()64٫249()128٫667()425٫228()1٫030٫838(م�ساريف ت�سغيلية

1٫306٫0491٫270٫397733٫70940٫4693٫350٫624الربح الت�سغيلي قبل خم�س�سات انخفا�ض القيمة

 خم�س�سات النخفا�ض يف قيمة القرو�ض 

)2٫859٫578(––)1٫918٫326()941٫252(وال�سلفيات، �سايف

)427٫493(–)398٫261()29٫232(–خم�س�سات النخفا�ض الأخرى

336٫294––339٫635)3٫341(ح�سة )اخل�سائر(/الأرباح من ال�سركات الزميلة

335٫44840٫469399٫847)337٫526(361٫456الأرباح قبل ال�سرائب

)9٫232(––)9٫232(–م�ساريف �سريبة الدخل يف اخلارج

335٫44840٫469390٫615)346٫758(361٫456�سايف الربح لل�سنة

241٫103اإنفاق راأ�سمايل

كما يف 31 دي�سمرب 2011 

67٫600٫30272٫500٫84836٫720٫2761٫449٫768178٫271٫194موجودات قطاعية

27٫016٫81958٫443٫65073٫172٫98664٫391158٫697٫846مطلوبات قطاعية

لغر�ض مراقبة اأداء القطاع وتخ�سي�ض املوارد بني القطاعات، فاإنه يتم ت�سنيف كافة املوجودات واملطلوبات اإىل املعلومات القطاعية.
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اإف�ساحات اأخرى

فيما يلي حتليل لإيرادات العمليات الإجمالية لكل قطاع بني الدخل من الأطراف اخلارجية وبني القطاعات.

2011

اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

األف درهم

اخلدمات 

امل�سرفية لل�سركات

األف درهم

ال�ستثمارات 

والتمويل

األف درهم

اإدارة العقارات

األف درهم

املجموع

األف درهم

115.4446.069.412)701.425(4.636.1132.019.280اخلارجية

–2.050.278106.480)435.944()1.720.814(بني القطاعات

2010

اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

األف درهم

اخلدمات 

امل�سرفية لل�سركات

األف درهم

ال�ستثمارات 

والتمويل

األف درهم

اإدارة العقارات

األف درهم

املجموع

األف درهم

8٫5804٫999٫606)1٫493٫181(4٫131٫9212٫352٫286اخلارجية

–2٫355٫55796٫138)656٫661()1٫795٫034(بني القطاعات

املعلومات اجلغرافية

يعمل البنك �سمن قطاعني جغرافيني وهما ال�سوق املحلي وال�سوق الدويل. اإن دولة الإمارات العربية املتحدة متثل القطاع املحلي لعمليات البنك التي تن�ساأ من فروع البنك 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�سركاته التابعة، وال�سوق الدويل والذي ميثل عمليات البنك التي تن�ساأ من فروعه يف الهند ومن خالل �سركاته التابعة و�سركته الزميلة 

خارج دولة الإمارات العربية املتحدة. اإن عمليات ومعلومات البنك املتعلقة باملوجودات القطاعية )موجودات غري متداولة با�ستثناء ال�ستثمارات يف �سركات زميلة والأدوات 

املالية الأخرى( وفقًا لكل قطاع جغرايف وهي كما يلي:

اإيرادات

دويلحملي

2011

األف درهم

2010

األف درهم

2011

األف درهم

2010

األف درهم

4.585.8163٫663٫440101.95518٫765�سايف اإيرادات الفوائد واإيرادات التمويل الإ�سالمي

30٫624)49.119(1.430.7601٫286٫777اإيرادات غري اإيرادات الفوائد

181.376339٫635)3٫341()22.718(ح�سة )اخل�سارة(/الربح يف �سركات زميلة

–1.314.315––�سايف الربح �سمن بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة

موجودات غري متداولة

دويلحملي

2011

األف درهم

2010

األف درهم

2011

األف درهم

2010

األف درهم

––396.912289٫192ا�ستثمارات عقارية
958.4911٫064٫6706.0275٫651ممتلكات ومعدات، �سايف

––123.653155٫180موجودات غري ملمو�سة
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الأدوات املالية  37

فئات الأدوات املالية  37-1

تظهر اجلداول التالية حتليل املوجودات واملطلوبات املالية وفقًا لفئات الأدوات املالية املبينة وفقا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 39. 

31 دي�سمرب 2011

حمتفظ 

بها للمتاجرة

األف درهم

حتوط 

لالأدوات امل�ستقة

األف درهم

متاحة للبيع

األف درهم

التكلفة املطفاأة

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

6.629.9456.629.945–––نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

20.839.93220.839.932–––ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

15.755–––15.755اأوراق مالية بغر�ض املتاجرة

124.754.737124.754.737–––قرو�ض و�سلفيات، �سايف

4.844.764––4.376.568468.196اأدوات مالية م�ستقة

15.052.103–15.052.103––ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

9.631.7219.631.721–––موجودات اأخرى

4.392.323468.19615.052.103161.856.335181.768.957جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

48.10048.100–––اأر�سدة م�ستحقة لبنوك مركزية

3.090.3863.090.386–––م�ستحق اإىل البنوك

109.887.477109.887.477–––ودائع العمالء

30.808.55730.808.557–––قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

4.821.568––4.348.242473.326اأدوات مالية م�ستقة

1.088.4521.088.452–––قرو�ض طويلة الأجل

9.702.8499.702.849–––مطلوبات اأخرى

154.625.821159.447.389–4.348.242473.326جمموع املطلوبات املالية

31 دي�سمرب 2010

حمتفظ 

بها للمتاجرة

األف درهم

حتوط 

لالأدوات امل�ستقة

األف درهم

متاحة للبيع

األف درهم

التكلفة املطفاأة

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

5٫887٫6305٫887٫630–––نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

18٫397٫53418٫397٫534–––ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

122٫771٫870122٫771٫870–––قرو�ض و�سلفيات، �سايف

3٫976٫969––3٫761٫202215٫767اأدوات مالية م�ستقة

8٫263٫138–8٫263٫138––ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

10٫505٫49710٫505٫497–––موجودات اأخرى

3٫761٫202215٫7678٫263٫138157٫562٫531169٫802٫638جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

4٫841٫8654٫841٫865–––اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

106٫134٫185106٫134٫185–––ودائع العمالء

29٫13129٫131–––اأوراق مالية اإلزامية التحويل – عن�سر املطلوبات

21٫019٫69421٫019٫694–––قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

3٫854٫327––3٫682٫646171٫681اأدوات مالية م�ستقة

8٫906٫1098٫906٫109–––قرو�ض طويلة الأجل

10٫649٫64310٫649٫643–––مطلوبات اأخرى

151٫580٫627155٫434٫954–3٫682٫646171٫681جمموع املطلوبات املالية

قيا�س القيمة العادلة املدرجة يف بيان املوقف املايل  37-2

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن به تبادل اأ�سل اأو دفع التزام من خالل معاملة جتارية بني اأطراف راغبني وعلى دراية بهذه املعاملة. لذلك ميكن اأن ين�ساأ فروقات بني 

القيمة الدفرتية مبوجب طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. اإن ال�سيا�سة املحا�سبية فيما يتعلق بالتقييم العادل لالأدوات املالية مو�سحة يف اإي�ساح 13-3.
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يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7، الأدوات املالية-الإف�ساحات، تقنيات التقييم على اأ�سا�ض ما اإذا كانت هذه املدخالت اإىل تقنيات التقييم ميكن مالحظتها اأو 

اأنها غري قابلة للمالحظة. اإن املدخالت التي ميكن مالحظتها تعك�ض معطيات ال�سوق التي مت احل�سول عليها من م�سادر م�ستقلة؛ اإن املدخالت غري القابلة للمالحظة 

تعك�ض افرتا�سات البنك لل�سوق. يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 م�ستويات القيمة العادلة التالية:

–   قيا�ض القيمة العادلة امل�ستمدة من اأ�سعار مدرجة )غري معدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات ومطلوبات مطابقة. امل�ستوى 1 

–  قيا�ض القيمة العادلة امل�ستمدة من اأ�ساليب اأخرى غري الأ�سعار املدرجة املت�سمنة يف امل�ستوى 1، وحيث ميكن مالحظتها لالأ�سل اأو الإلتزام اإما مبا�سرة )اأي  امل�ستوى 2 

كما يف الأ�سعار( اأو غري مبا�سرة )اأي م�ستمدة من الأ�سعار(.

–  قيا�ض القيمة العادلة امل�ستمدة من اأ�ساليب التقييم التي ت�سمل مدخالت للموجودات اأو للمطلوبات ول ت�ستند على معلومات ميكن مالحظتها يف ال�سوق  امل�ستوى 3 

)مدخالت غري قابلة للمالحظة(. ي�سمل هذا امل�ستوى ا�ستثمارات يف اأ�سهم واأدوات الدين مع مدخالت ل ميكن مالحظتها ب�سكل جوهري.

يتطلب هذا الت�سل�سل ا�ستخدام بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها عند توفرها. ويعترب البنك اأ�سعار ال�سوق املتعلقة ميكن مالحظتها يف تقديراته حيثما يكون ذلك ممكنًا.

31 دي�سمرب 2011

امل�ستوى الأول

األف درهم

امل�ستوى الثاين

األف درهم

امل�ستوى الثالث

األف درهم

موجودات مالية

––15.755اأوراق مالية
–4.844.764–اأدوات مالية م�ستقة

موجودات مالية متاحة للبيع

––14.789.081ا�ستثمارات مدرجة
263.022––ا�ستثمارات غري مدرجة

14.804.8364.844.764263.022املجموع

مطلوبات مالية

–4.821.568–اأدوات مالية م�ستقة

31 دي�سمرب 2010

امل�ستوى الأول

األف درهم

امل�ستوى الثاين

األف درهم

امل�ستوى الثالث

األف درهم

موجودات مالية

–3٫976٫969–اأدوات مالية م�ستقة
موجودات مالية متاحة للبيع

––8٫001٫554ا�ستثمارات مدرجة
224٫505––ا�ستثمارات غري مدرجة

8٫001٫5543٫976٫969224٫505املجموع

مطلوبات مالية

–3٫854٫327–اأدوات مالية م�ستقة

اإن امل�ستقات املتداولة خارج ال�سوق )OTC( م�سنفة عادًة �سمن امل�ستوى الثاين، ويتم تقييمها با�ستخدام املدخالت التي ميكن مالحظتها يف ال�سوق.

اإن املطابقة التي تظهر حركة القيم العادلة للم�ستوى الثالث لال�ستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

224.5051٫065٫777يف 1 يناير

14.991736ا�ستحواذ

)687٫310(–م�ستحق/ م�ستبعد خالل ال�سنة

)9٫710(33.777تعديالت من خالل الدخل ال�سامل

–29.749حتويل الأوراق املالية اإىل امل�ستوى الثالث
)144٫988()40.000(خم�س�ض انخفا�ض القيمة

263.022224٫505كما يف 31 دي�سمرب

مت ت�سجيل الربح ال�سايف البالغ ل�سيء )2010: ربح �سايف 2٫974 األف درهم( من ا�ستبعاد ال�ستثمارات بامل�ستوى الثالث خالل ال�سنة �سمن بيان الدخل املوّحد حتت 

بند »�سايف اإيرادات املتاجرة«.
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اإدارة املخاطر  38

اإن امل�سوؤولية الأ�سا�سية لو�سع اآلية للمخاطر واإدارتها بفاعلية تقع على عاتق جمل�ض الإدارة. يتم تنفيذ ذلك من خالل عدد من اللجان على م�ستوى املجل�ض، خ�سو�سًا جلنة 

جمل�ض الإدارة للمخاطر والئتمان، وجلنة جمل�ض الإدارة للتدقيق والمتثال، وجلنة جمل�ض الإدارة للحوكمة، والتي ت�سمن اأن م�سوؤولية و�سيا�سيات التعامل مع املخاطر 

موزعة من املجل�ض اإىل وحدات الأعمال املنا�سبة.

اإن جلنة الإدارة التنفيذية تتحمل امل�سوؤولية الرئي�سية عن التنفيذ اجلماعي والإ�سراف وتفعيل اإ�سرتاتيجية املخاطر وتوجيهات الرقابة الداخلية التي و�سعتها جلان 

املجل�ض واملجل�ض.

اإن جلان جمل�ض الإدارة جلان تعمل اأي�سًا بفاعلية يف اإدارة املخاطر، وخا�سة جلنة الإدارة للموجودات واملطلوبات؛ وجلنة الإدارة للمخاطر والئتمان، وجلنة الإدارة لعمليات 

ال�سرتداد. اإن وظيفة اإدارة املخاطر يراأ�سها رئي�ض املخاطر يف البنك ويرفع تقارير م�ستقلة اإىل جمل�ض الئتمان وجلنة املخاطر. وتعد وظيفة املخاطر م�ستقلة عن وظيفة 

التنفيذ واملتاجرة واملبيعات، وذلك ل�سمان عدم امل�سا�ض بالتوازن يف قرار التعامل مع املخاطر، و �سمان ال�سفافية يف اتخاذ القرارات وفقًا للمعايري املو�سوعة وال�سيا�سات. 

ومتار�ض وظيفة املخاطر الرقابة على املخاطر، والئتمان، وال�سوق، وال�سيولة ق�سرية الأجل، و املخاطر الت�سغيلية، والمتثال.

 تقوم جلنة التدقيق والمتثال بتقدمي امل�ساعدة للمجل�ض يف اأداء واجباته ل�سمان ومراقبة البيانات املالية للبنك، وا�ستقالل واأداء مدققي ح�سابات البنك اخلارجيني 

والداخليني، والمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وال�سيا�سات والرقابة الداخلية على التقارير املالية.

يهدف فريق التدقيق الداخلي اإىل تطبيق نهج منتظم ومن�سبط لتقييم وحت�سني فعالية اإدارة املخاطر يف بنك اأبوظبي التجاري، وعمليات احلكومة. يرفع الفريق تقاريره 

مبا�سرة اإىل جلنة جمل�ض الإدارة للتدقيق والمتثال. ويتكون الفريق من املدققني الذين تتمثل مهام عملهم، من بني اأمور اأخرى، يف تقييم جودة حمفظة الإقرا�ض لدى 

البنك، و�سوابط العمليات الت�سغيلية، و�سالمة نظم املعلومات وقواعد البيانات يف البنك. ويعمل املدققون، اإىل جانب ق�سم المتثال، اأي�سًا على �سمان اأن تتم معامالت 

البنك وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ال�سارية، ووفقًا لالإجراءات الداخلية، وبالتايل تقليل خماطر املمار�سات الحتيالية اأو غري القانونية.

اإدارة خماطر الئتمان  39

تتمثل خماطر الئتمان يف خماطر عدم قدرة اأحد اأطراف الأدوات املالية على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.

اإن اإدارة املخاطر تعد مبثابة و�سيلة اإ�ستباقية ولها اأ�سبابها. يتم حتديد جميع اأنواع املخاطر الئتمانية وتقييمها مبو�سوعية، ويتم اإدارتها بفاعلية متى كان ذلك منا�سبًا. 

ويتمثل الهدف يف اتخاذ اإجراء ا�ستباقي، متى كان ذلك ممكنًا، وتقليل/تخفيف املخاطر بدًل من التعامل مع نتائجها. ومع ذلك، بالن�سبة لبع�ض املجالت الرئي�سية التي 

يكون احتمال حدوث خماطر فيها �سغرية ن�سبيًا، ولكن تاأثريها كبري على البنك، فاإنه قد يتم تغطية املخاطر من خالل اإن�ساء وحدات متخ�س�سة، مثل وحدة معلومات 

الأعمال، ووحدة املخاطر الت�سغيلية والمتثال، وغريها و�سوف ميّكن البنك من احتواء التاأثري ال�سلبي املحتمل لالأحداث التي قد تنجم عن ذلك.

ي�سعى البنك ال�سيطرة على خماطر الئتمان من خالل ر�سد خماطر الئتمان وتقليل املعامالت مع اأطراف معينة وتقييم اجلدارة الئتمانية با�ستمرار جلميع الأطراف. 

بالإ�سافة اإىل مراقبة حدود الئتمان، يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان املتعلقة باأن�سطته التجارية من خالل الدخول يف اتفاقيات وترتيبات معاو�سة رئي�سية واتفاقيات 

جانبية مع اأطراف يف ظروف مالئمة، واحلد من فرتة التعر�ض. ويف بع�ض احلالت قد يقوم البنك اأي�سا باإغالق املعامالت اأو اإحالتها لأطراف اأخرى للتخفيف من 

خماطر الئتمان.

حتليل احلد الأق�سى لتعر�س بنك اأبوظبي التجاري ملخاطر الئتمان قبل خمففات املخاطر الئتمانية  39-1

اإن اجلداول التالية تقدم عر�سًا للحد الأق�سى من التعر�ض كما يف 31 دي�سمرب 2011 و 2010 ملخاطر الئتمان على الأدوات املالية داخل امليزانية العمومية وخارجها، مع 

الأخذ بعني العتبار اأي خمففات للمخاطر الئتمانية، وبعد خم�س�ض النخفا�ض يف القيمة واملعاو�سة عند القت�ساء.

يتمثل احلد الأق�سى من التعر�ض ملخاطر الئتمان للبنود املدرجة يف امليزانية العمومية يف قيمتها الدفرتية. بالن�سبة اإىل ال�سمانات املالية املمنوحة وامل�سجلة خارج امليزانية، 

فاإن اأق�سى قدر من التعر�ض ملخاطر الئتمان يتمثل يف املبلغ الأق�سى الذي قد ي�سطر البنك اإىل دفعه اإذا مت �سحب ال�سمانات. وبالن�سبة اإىل قرو�ض الئتمان واللتزامات 

الأخرى ذات ال�سلة غري قابلة لالإلغاء خالل مدة الت�سهيالت، فاإن اأق�سى قدر من التعر�ض ملخاطر الئتمان يتمثل يف املبلغ الكامل للت�سهيالت امللتزم بها.

اإن حتليالت املخاطر الئتمانية يف اإطار هذا الفرع تت�سمن فقط املوجودات املالية املعر�سة ملخاطر الئتمان. وت�ستبعد املوجودات املالية الأخرى، خ�سو�سًا الأوراق املالية 

املحتفظ بها للمتاجرة اأو املوجودات املتاحة للبيع، ف�ساًل عن املوجودات غري املالية. بالن�سبة اإىل القيمة ال�سمية لأدوات الئتمان خارج امليزانية العمومية، فاإنه يتم اإظهارها 

حيثما كان ذلك منا�سبًا. 

ويف حني اأن احلد الأق�سى من تعر�ض البنك ملخاطر الئتمان يتمثل يف القيمة الدفرتية للموجودات، اأو يف حالة البنود خارج امليزانية العمومية، واملبلغ امل�سمون اأو امللتزم 

به اأو املعتمد، يف معظم احلالت يكون التعر�ض املحتمل اأقل بكثري نظرًا ل�سمان حمتفظ به وملخففات املخاطر الئتمانية الأخرى، والإجراءات الأخرى املتخذة لإدارة 

التعر�ض لدى البنك.
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20112010

القيمة 

الدفرتية

األف درهم

البنود خارج 

امليزانية 

العمومية

األف درهم

احلد الأق�سى 

للتعر�س 

الئتماين

األف درهم

القيمة الدفرتية

األف درهم

البنود خارج 

امليزانية 

العمومية

األف درهم

احلد الأق�سى 

للتعر�ض 

الئتماين

األف درهم

18٫397٫534–20.839.93218٫397٫534–20.839.932ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض 

–––15.755–15.755املتاجرة
122٫301٫005–124.295.797122٫771٫870–124.754.737قرو�ض و�سلفيات، �سايف

14.864.292230.00915.094.3018٫056٫518246٫3808٫302٫898ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

3٫976٫969–4.844.7643٫976٫969–4.844.764اأدوات مالية م�ستقة

11٫958٫689–9.862.84712٫101٫161–10.021.494موجودات اأخرى

13٫705٫16613٫393٫698–9.806.0279.540.991–�سمانات

2٫261٫9762٫232٫493–4.049.7914.009.435–خطابات اعتماد

التزامات غري قابلة لالإلغاء لتقدمي 

8٫257٫4078٫257٫407–6.313.9006.313.900–ت�سهيالت ائتمانية

412٫295412٫295–55.09555.095–اأخرى

175.340.97420.454.822194.872.817165٫304٫05224٫883٫224189٫232٫988املجموع

تركيز خماطر الئتمان  39-2

اإن تركيزات خماطر الئتمان تن�ساأ عندما يكون هناك عدد من الأطراف املقابلة اأو تعر�سات لها خ�سائ�ض اقت�سادية قابلة للمقارنة، اأو اأن هذه الأطراف م�ساركة يف 

اأن�سطة مماثلة اأو تعمل يف نف�ض املناطق اجلغرافية اأو القطاعات القت�سادية التي من �ساأنها اأن جتعل قدرتها على الوفاء باللتزامات التعاقدية تتاأثر ب�سكل مماثل 

بالتغريات يف الظروف القت�سادية اأو الأخرى. وت�ستند حتليالت تركيزات خماطر الئتمان الواردة اأدناه على موقع الطرف املقابل اأو العميل اأو املجال الذي يعملون فيه.

تركيزات خماطر الئتمان ح�سب القطاع اجلغرايف )اأ( 

31 دي�سمرب 2011

حملي 

)الإمارات 

العربية 

املتحدة(

األف درهم

دول جمل�س

 التعاون 

اخلليجي

 الأخرى

األف درهم

دول 

عربية 

اأخرى

األف درهم

اآ�سيا

األف درهم

اأوروبا

األف درهم

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

األف درهم

دول 

العامل 

الأخرى

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

12.966.9582.539.5386411.045.9154.028.500258.10627420.839.932ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

15.755––––––15.755ا�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

119.779.9901.860.2879.1451.108.616359.1743751.637.150124.754.737قرو�ض و�سلفيات، �سايف

13.155123.1431.496.641465.02628.2814.844.764–2.718.518اأدوات مالية م�ستقة

1.213.8642.317.9992.264.24695.17914.864.292–6.973.6341.999.370ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

9.862.847–8.607.808143.61838227.1983041.083.537موجودات اأخرى

151.062.6636.542.81323.3233.518.7368.202.6184.071.2901.760.884175.182.327جمموع املوجودات

22.106.426331.718225.5491.789.2821.724.751145.21495.12526.418.065التزامات ومطلوبات طارئة

31 دي�سمرب 2010

حملي 

)الإمارات 

العربية 

املتحدة(

األف درهم

دول جمل�ض

 التعاون 

اخلليجي

 الأخرى

األف درهم

دول 

عربية 

اأخرى

األف درهم

اآ�سيا

األف درهم

اأوروبا

األف درهم

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

األف درهم

دول 

العامل 

الأخرى

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

18٫397٫534–1٫306٫4794٫351٫265141٫600–8٫898٫8263٫699٫364ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

114٫469٫2164٫598٫380348٫3441٫014٫795666٫9447031٫673٫488122٫771٫870قرو�ض و�سلفيات، �سايف

2٫374٫97361٫5083٫22284٫480900٫228420٫173132٫3853٫976٫969اأدوات مالية م�ستقة

230٫402183٫6951٫064٫394328٫056٫518–4٫797٫0901٫780٫905ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

11٫958٫689–1٫064٫480–13٫749––10٫880٫460موجودات اأخرى

141٫420٫56510٫140٫157351٫5662٫649٫9056٫102٫1322٫691٫3501٫805٫905165٫161٫580جمموع املوجودات

28٫896٫999280٫3079٫254970٫3701٫031٫10489٫0488٫64031٫285٫722التزامات ومطلوبات طارئة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

اإدارة خماطر الئتمان تـابـع  39

تركيز خماطر الئتمان تـابـع  39-2

)ب( تركيزات خماطر الئتمان ح�سب القطاع القت�سادي

31 دي�سمرب 2011

جتاري و�سركات

األف درهم

�سخ�سي

األف درهم

قطاع عام

األف درهم

حكومي

األف درهم

بنوك 

وموؤ�س�سات مالية

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

20.839.93220.839.932––––ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

10.2135.54215.755–––اأوراق مالية بغر�ض املتاجرة

62.231.21132.692.38417.727.7562.916.7349.186.652124.754.737قرو�ض و�سلفيات، �سايف

2.129.9024.844.764––2.586.055128.807اأدوات مالية م�ستقة

4.687.5453.231.0305.961.11014.864.292–984.607ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

9.329.350217.459245.77710.47459.7879.862.847موجودات اأخرى

75.131.22333.038.65022.661.0786.168.45138.182.925175.182.327جمموع املوجودات

14.424.8557.090.863350.744402.5964.149.00726.418.065التزامات ومطلوبات طارئة

31 دي�سمرب 2010

جتاري و�سركات

األف درهم

�سخ�سي

األف درهم

قطاع عام

األف درهم

حكومي

األف درهم

بنوك 

وموؤ�س�سات مالية

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

18٫397٫53418٫397٫534––––ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

56٫712٫49838٫230٫22516٫103٫1424٫640٫8517٫085٫154122٫771٫870قرو�ض و�سلفيات، �سايف

1٫665٫1823٫976٫969––2٫181٫175130٫612اأدوات مالية م�ستقة

3٫262٫8722٫682٫6851٫294٫0428٫056٫518–816٫919ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

1٫064٫70711٫958٫689––10٫845٫03348٫949موجودات اأخرى

70٫555٫62538٫409٫78619٫366٫0147٫323٫53629٫506٫619165٫161٫580جمموع املوجودات

18٫197٫9336٫352٫2521٫994٫864732٫3124٫008٫36131٫285٫722التزامات ومطلوبات طارئة

بتاريخ التقرير، كانت هناك ن�سبة تركيز متثل 45% من �سايف القرو�ض وال�سفليات لدى 20 عمياًل )31 دي�سمرب 2010 – 38% ن�سبة الرتكيز لدى 20 عمياًل(. 

مراجعة اإدارة خماطر الئتمان  39-3

الإطار التنظيمي

اإن هيكل املخاطر للبنك حمدد بو�سوح ولديه اأدوار وم�سوؤوليات حمددة على النحو املبني يف اإي�ساح رقم 37.

اإن اللجان امل�سوؤولة عن اإدارة خماطر الئتمان هي جلنة اإدارة املخاطر والئتمان، وجلنة ال�سرتداد، وجلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات. اإن ممار�سات واإ�سرتاتيجيات 

اإدارة املخاطر لدى بنك اأبوظبي التجاري ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من عملية تخطيط الأعمال وامليزانية التقديرية. اإن جميع جمالت اإدارة املخاطر والئتمان تتمركز يف 

اإطار فريق املخاطر والئتمان.

اإن جلنة اإدارة املخاطر هي امل�سوؤولة عن املوافقة على الئتمان ذي القيم العالية واأن جلنة ال�سيا�سة الئتمانية هي امل�سوؤولة عن اإعداد �سيا�سات واإجراءات الئتمان وذلك 

مبوجب النمو واإدارة املخاطر والأهداف الإ�سرتاتيجية. بالإ�سافة اإىل ذلك يقوم البنك باإدارة تعر�سات الئتمان باحل�سول على �سمانات مقبولة وحتديد فرتة التعر�ض. 

اإن التعر�سات الئتمانية املتعلقة بالأدوات املالية امل�ستقة هي حمددة فقط لتلك الأدوات التي لها قيم عادلة موجبة.

يتم اإجراء اأعمال تدقيق منتظمة لالأق�سام والإجراءات الئتمانية للبنك من قبل اإدارة التدقيق الداخلي واإدارة المتثال.
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قيا�س املخاطر الئتمانية و�سيا�سات التخفيف  39-4

اإن القرو�ض وال�سلف املقدمة اإىل العمالء هي امل�سدر الرئي�سي ملخاطر الئتمان لدى البنك على الرغم من اأن بنك اأبوظبي التجاري ميكن اأن يتعر�ض اأي�سًا اإىل اأ�سكال اأخرى 

من خماطر الئتمان من خالل، على �سبيل املثال، قرو�ض اإىل بنوك، والتزامات قرو�ض و�سندات الدين. تهدف �سيا�سة وعمليات البنك لإدارة املخاطر اإىل حتديد املخاطر 

وحتليلها اإىل جمموعة منا�سبة من املخاطر امل�سابهة، واحلدود وال�سوابط، ور�سد املخاطر واللتزام باحلدود عن طريق البيانات املوثوقة ذات التوقيت املنا�سب. يقوم البنك 

بتقدير احتمال عدم �سداد ائتمان اجلهات الإفرادية وذلك با�ستخدام اأدوات ت�سنيف مت تطويرها داخليًا ملختلف فئات الأطراف املقابلة )اإي�ساح رقم 39-5(.

اإن التعر�ض ملخاطر الئتمان يتم اإدارتها اأي�سًا من خالل حتليالت منتظمة لقدرة املقرت�سني واملقرت�سني املحتملني ملقابلة التزام الفوائد ومبالغ القرتا�ض وبتعديل احلدود 

عندما يكون ذلك منا�سبًا.

ال�سمانات

يحتفظ البنك ب�سمانات مقابل القرو�ض وال�سلف املقدمة للعمالء يف �سكل حقوق رهن على عقارات، واأوراق مالية اأخرى م�سجلة على الأ�سول والودائع الثابتة 

وال�سمانات. يتم حتديث تقديرات القيمة العادلة لل�سمانات )مبا يف ذلك الأ�سهم( ب�سورة منتظمة. وب�سكٍل عام، ل يتم الحتفاظ ب�سمانات للقرو�ض وال�سلفيات 

 املقدمة اإىل البنوك، اإل عندما يتم الحتفاظ باأوراق مالية كجزء من ن�ساط اإعادة ال�سراء واقرتا�ض الأوراق املالية. اإن اأنواع ال�سمانات الرئي�سية للقرو�ض 

وال�سلفيات هي كما يلي:

للتداول القابلة  املالية  والأوراق  •��النقد 
اجلارية؛ واملمتلكات  ال�سكنية  املمتلكات  •��رهن 

املدينة؛ والذمم  واملخزون  العقارات  مثل  الأعمال  موجودات  على  •��قيود 
والأ�سهم. الدين  �سندات  مثل  املالية  الأدوات  على  •��قيود 

•���سمانات

اإن القيمة العادلة املقدرة لل�سمان وال�سمانات الإ�سافية مقابل القرو�ض وال�سلف للعمالء والبنوك لعام 31 دي�سمرب 2011 بلغت 83٫739٫802 األف درهم )2010: 

85٫754٫125 األف درهم (.

امل�ستقات

لدى البنك رقابة �سارمة على حدود �سايف امل�ستقات القائمة )اأي الفرق بني عقود ال�سراء والبيع( من حيث املبلغ وال�سروط. ويف اأي وقت فاإن املبلغ اخلا�سع للمخاطر 

الئتمانية حمدود بالقيمة العادلة احلالية لالأدوات التي يف م�سلحة البنك )اأي القيمة العادلة املوجبة للموجودات( والتي هي بالن�سبة للم�ستقات متثل جزًء �سغريًا من 

العقد اأو قيم ا�سمية متثل حجم الأدوات القائمة. اإن خماطر الئتمان هذه تتم اإدارتها كجزء من جمموع حدود القرتا�ض للعمالء بالإ�سافة اإىل التحركات املحتملة 

نتيجًة لتحركات �سعر ال�سوق.

ل يتم عادًة احل�سول على رهن اأو اأدوات اأخرى ملقابلة التعر�ض الئتماين لهذه الأدوات اإل عندما يطلب البنك اإيداعات هام�سية من اجلهات املتعاقد معها.

اإن خماطر الت�سديد تن�ساأ يف اأي و�سع حني يكون الت�سديد نقدًا اأو باأوراق مالية اأو اأ�سهم مع توقع ا�ستالم مبالغ نقدية اأو اأوراق مالية اأو اأ�سهم باملقابل. يتم اإن�ساء حدود ت�سديدات 

يومية لكل جهة متعاقد معها لتغطية جمموع خماطر الت�سديد الناجتة عن معامالت البنك ال�سوقية لأي يوم واحد.

ترتيبات املقا�سة الرئي�سية

يقوم البنك اأي�سًا بحد تعر�سه للخ�سائر الئتمانية باإبرام ترتيبات مقا�سة رئي�سية مع اجلهات املتعاقد معها والتي يقوم البنك باإجراء حجم معامالت مهم معها. ل ينتج 

عن ترتيبات املقا�سة الرئي�سية عادًة مقا�سة للموجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل حيث يتم ت�سديد املعامالت عامة ب�سورة اإجمالية. 

غري اأن خماطر الئتمان املتعلقة بالعقود ل�سالح البنك يتم تخفي�سها برتتيبات مقا�سة رئي�سية اإىل حد معني حيث اأنه يف حالة ح�سول تعرث يتم اإنهاء وت�سديد املبالغ مع 

اجلهة املتعاقد معها بال�سايف. اإن تعر�ض البنك الإجمايل للمخاطر الئتمانية لالأدوات املالية امل�ستقة واخلا�سعة لرتتيبات مقا�سة رئي�سية قد تتغري ب�سورة كبرية يف مدة 

ق�سرية وتتاأثر مع كل معاملة خا�سعة ملثل هذه الرتتيبات.

مراقبة وحتديد خماطر ائتمان حمفظة القرو�س  39-5

اإن اإدارة خماطر الئتمان ت�سارك بن�ساط يف حتديد ور�سد خماطر ائتمان القرو�ض. وتراقب املحفظة من خالل نظام املعلومات الإدارية واملراجعات الدورية، واإيالء 

العناية الواجبة للمجالت/الجتاهات القت�سادية العامة، وتقييمات ال�سوق، وتقارير و�سائل الإعالم.

يتم ا�ستخدام تقنيات اإح�سائية، �سمن املحافظ التي تتاألف من اأ�سول متجان�سة، ملراقبة نقاط ال�سعف املحتملة لكل حمفظة على حدة. يت�سق هذا النهج مع �سيا�سة 

البنك فيما يتعلق بر�سد خم�س�ض معني لالنخفا�ض يف القيمة عندما يوجد دليل مو�سوعي على انخفا�ض القيمة. ت�سنف ح�سابات الأفراد وفقًا للفئات املحددة يف 

حالت املتاأخرات )مبالغ متاأخرة ال�سداد لأيام(، الأمر الذي يعك�ض م�ستوى املدفوعات التعاقدية املتاأخر �سدادها على القر�ض. 

تزيد احتمالية التخلف عن ال�سداد مع عدد من املدفوعات التعاقدية، مما يرفع من متطلبات انخفا�ض القيمة ذات ال�سلة. يف حالة اتخاذ قرار ب�سطب دين من الديون، 

فاإنه يتم نقل احل�ساب اإىل وظيفة ال�سرتداد القانوين. غري اأنه يف حالت معينة قد يتم اإزالة احل�ساب مبا�سرة من حالة الأداء، كما هو الأمر يف حالة الإع�سار اأو املوت.

 بالن�سبة اإىل حمافظ اخلدمات امل�سرفية للموؤ�س�سات، فاإن البنك �سي�سارك اأكرث يف اتفاقيات اإعادة هيكلة الديون كجزء من عملية دعم الأعمال التجارية. اإن 

اتفاقيات اإعادة هيكلة الديون قد ت�سمل اتخاذ اإجراءات ل�سرتداد اأ�سل الدين والفائدة امل�ستحقة وميكن اأن ت�سمل التفاو�ض على �سعر الفائدة ومتديد مواعيد ال�سداد، 

اإىل اآخره من اإجراءات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

اإدارة خماطر الئتمان تـابـع  39

مراقبة وحتديد خماطر ائتمان حمفظة القرو�س تـابـع   39-5

تعر�ض البنك ملخاطر الئتمان من خالل التاأخر يف ال�سداد لأيام

اإن ت�سنيف خماطر البنك من القرو�ض وال�سلفيات متا�سيًا مع تو�سيات وتوجيهات م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي، بيانه على النحو التايل:

فئة املخاطر

متاأخرة ال�سداد حتى 30 يومًاغري متاأخرة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة

متاأخرة ال�سداد لفرتة بني 31 و90 يومًامتاأخرة ال�سداد لكن غري منخف�سة القيمة

متاأخرة ال�سداد لأكرث من 91 يومًامتاأخرة ال�سداد اأو منخف�سة القيمة

اإن ت�سنيف املخاطر للقرو�ض وال�سلفيات ح�سب اأيام التاأخر يف ال�سداد بيانه كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

114.239.761103٫585٫163غري متاأخرة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة

10.201.56611٫204٫991متاأخرة ال�سداد لكن غري منخف�سة القيمة

متاأخرة ال�سداد اأو منخف�سة القيمة

– متاأخرة ال�سداد و منخف�سة القيمة  6.025.2867٫529٫562

– مت التفاو�ض عليها وانخف�ست قيمتها  –6٫748٫591

130.466.613129٫068٫307

)6٫296٫437()5.711.876(ناق�سًا: خم�س�ض انخفا�ض القيمة

124.754.737122٫771٫870

اإّن حتليل اأعمار القرو�ض وال�سلفيات متاأخرة ال�سداد لكن غري منخف�سة القيمة يف نهاية فرتة التقرير هو كما يلي:

2011

األف درهم

2010

األف درهم

313.102.1415٫797٫611-60 يوم

617.099.4245٫407٫380-90 يوم

10.201.56511٫204٫991جمموع القرو�ض متاأخرة ال�سداد لكن غري منخف�سة القيمة

القرو�ض املعاد التفاو�ض حولها

اإن القرو�ض مو�سوع التفاو�ض متثل القرو�ض التي مت اإعادة هيكلة �سروطها، الأمر الذي اأدى اإىل تقدمي البنك تنازلت ما كان ليقوم بها يف �سياق ال�سري العادي لالأعمال 

التجارية. اإن هذه القرو�ض غري متاأخرة ال�سداد، ولكن يتم ت�سجيل انخفا�ض قيمتها وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 لتمثيل الفوائد ال�سائعة على البنك. اإن 

انخفا�ض القيمة امل�سجل يتم اإطفاء خ�سمه اإىل بيان الدخل املوحد بطريقة تتوافق مع اأداء احل�ساب متا�سيًا مع �سروط اإعادة الهيكلة.

يف عام 2011، مت حتويل قر�ض بقيمة 6٫748٫591 األف درهم، وهي عبارة عن �سلفة اإىل عميل يقيم يف اإمارة دبي، من منخف�سة القيمة اإىل فئة العاملة على اأ�سا�ض 

اأداء �سروط التفاو�ض املتفق عليها.

ت�سمل القرو�ض وال�سلفيات قر�ض دون فائدة حلكومة اأبو ظبي )»احلكومة«( مبا قيمته 458٫940 األف درهم )31 دي�سمرب 2010 – 470٫865 األف درهم(. ن�ساأ هذا 

القر�ض نتيجة ا�ستحواذ احلكومة على بع�ض القرو�ض غري العاملة يف ال�سنوات ال�سابقة والتي �سمنتها احلكومة ب�سمان. يوجد لدى البنك مبلغ م�ساو من ودائع طويلة 

الأمد مقابل القر�ض دون فائدة اإىل احلكومة )اإي�ساح 17(.

التعر�ض ملخاطر الئتمان ح�سب درجة املخاطر الداخلية

خالل العام 2011، انتقل البنك اإىل نظام داخلي جديد من الدرجات ي�ستخدم 10 درجات لت�سنيف عمالء البنك من ال�سركات واأ�سحاب الرثوات بناًء على عوامل نوعية 

وكمية خمتلف، مثل قوة املقرت�ض املالية، وعوامل اخلطر وال�سناعة، و اإدارة اجلودة، والكفاءة الت�سغيلية، وو�سع ال�سركة، وال�سيولة، وهيكل راأ�ض املال، و حتليل جمموعة من 

ال�سركات املماثلة، الخ. ولهذه الدرجات بع�ض الدرجات الفرعية الأخرى مع عالمة زائد اأو ناق�ض. ت�سري الدرجات الدنيا اإىل احتمال التخلف عن ال�سداد. ويتم تعيني 

 درجات الئتمان من 1-7 اإىل العمالء اأو احل�سابات العاملة، يف حني اأن الدرجات من 8-10 يتم تعيينها اإىل العمالء غري العاملني اأو املتخلفني عن ال�سداد.

يتم ا�ستخدام الت�سنيفات الئتمانية من قبل البنك لتحديد املبلغ الأق�سى لكل جمموعة اإقرا�ض من العمالء، وكذلك لتعيني احلد الأدنى من فئات الت�سعري. ول يتم ت�سنيف 

العمالء الأفراد اأو املقرت�سني الأ�سخا�ض يف اإطار هذا الهيكل.

اإن درجة الئتمان لدينا لي�ض املق�سود منها تكرار درجات الئتمان اخلارجي، ولكن لأن العوامل التي ت�ستخدم لو�سع درجة للمقرت�ض قد تكون مت�سابهة، فاإن املقرت�ض الذي 

مت ت�سنيفه يف درجة �سيئة من قبل وكالة الت�سنيف اخلارجي عادة ما يتم ت�سنيفه يف درجة ائتمان داخلي اأ�سد �سوًء.
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يعر�ض اجلدول التايل ت�سنيف جودة الئتمان للقرو�ض وال�سلفيات غري املتاأخرة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة كما يف 31 دي�سمرب 2011:

األف درهمدرجات املخاطر الداخلية

26.484.039الدرجة من 1 اإىل 4

48.180.536الدرجة من 5 اإىل 6

23.304.288الدرجة 7

16.270.898غري م�سنفة – قرو�ض الأفراد

114.239.761

اإن مقارنة بني منهجيات التقييم القدمية واجلديدة لي�ست جمدية )Stress testing(، ول �سيما اأن منهجية الت�سنيف اجلديدة تعد اأكرث دقة ولديها درجات ت�سنيف اأو�سع. 

ومبا اأن تعديل القيمة الدفرتية لقرو�ض عام 2010 مت�سيًا مع التقييمات اجلديدة لن ُيف�سح عن تنقالت الت�سنيف، فاإن املعلومات املماثلة لعام 2010 مل يتم عر�سها.

الت�سنيف الئتماين اخلارجي لالأوراق املالية ال�ستثمارية

تعر�ض اجلداول اأدناه الت�سنيفات الئتمانية اخلارجية لالأوراق املالية ال�ستثمارية املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة و املتاحة للبيع لدى البنك على اأ�سا�ض مقيا�ض ت�سنيف 

وكالة موديز، ومتى كانت ت�سنيفات موديز غري متاحة، فاإنه يتم ا�ستخدام ت�سنيفات �ستاندرد اند بورز املماثلة: 

الأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة

الت�سنيفات

2011

األف درهم

2010

األف درهم

Aa 3 اإىل Aa 28.236–
A2 اإىل A17.519–

–15.755املجموع

الأوراق املالية ال�ستثمارية املتاحة للبيع 

الت�سنيفات

2011

األف درهم

2010

األف درهم

Aa 3 اإىل Aaa6.513.1304٫480٫019

A 3 اإىل A 15.059.4782٫458٫829

Ba 3 اإىل Baa11.679.903280٫077

B 3 اإىل B1706.829549٫167

1.092.763495٫045غري م�سنف

15.052.1038٫263٫137املجموع

حتديد وقيا�س انخفا�س القيمة  39-6

يف تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة. تنخف�ض قيمة الأ�سل املايل اأو 

جمموعة املوجودات املالية عندما يوجد دليل مو�سوعي يدل على وقوع خ�سارة بعد الت�سجيل املبدئي لالأ�سل، واأن اخل�سارة لها تاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأ�سل 

وميكن تقديرها ب�سكٍل �سحيح.

اإن الدليل املو�سوعي على انخفا�ض قيمة الأ�سول املالية ميكن اأن ي�سمل �سعوبات مالية كبرية تواجه املقرت�ض اأو امل�سدر لالأداة املالية اأو التاأخر يف ال�سداد اأو التخلف من 

قبل املقرت�ض، اأو اإعادة هيكلة القر�ض اأو ال�سلفة من قبل البنك وفقًا ل�سروط ما كان للبنك اأن يوافق عليها يف الظروف العادية، وموؤ�سرات تدل على اأن املقرت�ض اأو امل�سدر 

�سيدخل يف اإفال�ض، وعدم وجود �سوق ن�سطة لل�سمان، اأو اأن البيانات الأخرى املتعلقة مبوجودات البنك قابلة للمالحظة مثل التغريات ال�سلبية يف حالة الدفع من املقرت�سني 

اأو امل�سدرين يف البنك، اأو الظروف القت�سادية التي ترتبط مع العجز عن ال�سداد يف البنك.

اإن البنك ياأخذ بعني العتبار دليل انخفا�ض القيمة للقرو�ض وال�سلفيات والأوراق املالية ال�ستثمارية املدرجة بالتكلفه املطفاأة لأ�سل حمدد وعلى امل�ستوى اجلماعي على حٍد �سواء.

القرو�ض وال�سلف املقيمة ب�سكٍل فردي

يتم حتديد خ�سائر انخفا�ض القيمة للقرو�ض املقيمة ب�سكل فردي عن طريق اإجراء تقييم للدليل املو�سوعي املتعلق بكل تعر�ض لكل حالة على حدة. يتم تطبيق هذا 

الإجراء على جميع القرو�ض امل�سنفة جتارية وقرو�ض ال�سركات والقرو�ض الفردية ذات القيمة ال�سافية العالية وقرو�ض البنوك وال�سفليات التي هي ح�سابات فردية 

كبرية، اأو غري اخلا�سعة للنهج القائم على املحافظ. هناك عوامل اإ�سافية حمددة تاأخذها الإدارة بعني العتبار عند حتديد خم�س�سات انخفا�ض قيمة القرو�ض 

الفردية وال�سلف الكبرية وت�سمل التعر�ض الكلي للبنك جتاه العمالء، وا�ستمرارية منوذج اأعمال العمالء وقدرتهم على التجارة بنجاح رغم ال�سعوبات املالية وك�سب 

�سيولة نقدية كافية خلدمة التزامات الديون، ومقدار وتوقيت الإيرادات املتوقعة، واملبالغ امل�سرتدة، وتوزيعات الأرباح املرجح توفرها عند الت�سفية اأو الإفال�ض، ومدى 

التزامات الدائنني الآخرين، قبل اأو بالت�ساوي مع احتمال ا�ستمرار الدائنني الآخرين يف دعم العميل، والقيمة البيعية لل�سمان )اأو خمف�سات خماطر الئتمان الأخرى(، 

واحتمال التملك الناجحة واخل�سم املحتمل لأي تكاليف متكبدة لإ�سرتداد املبالغ امل�ستحقة.
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اإدارة خماطر الئتمان تـابـع  39

حتديد وقيا�س انخفا�س القيمة تـابـع  39-6

القرو�ض وال�سلف املقيمة ب�سكٍل فردي تـابـع

يتم قيا�ض مبلغ اخل�سارة باإعتباره الفرق بني القيمة الدفرتية للقر�ض والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية، با�ستثناء خ�سائر الئتمان يف امل�ستقبل، مع ت�سمني 

املبالغ القابلة لال�سرتداد من ال�سمانات، خم�سومة وفقًا ملعدل الفائدة الفعلي للقر�ض الأ�سلي، عندما اأ�سبحت متاأخرة مبوجب العقد. يتم ت�سجيل مبلغ اخل�سارة 

با�ستخدام ح�ساب خم�س�ض ويتم اإدراجه �سمن بند خم�س�سات انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املوحد. 

اإّن �سيا�سة البنك تتطلب املراجعة الدورية مل�ستوى خم�س�سات انخفا�ض القيمة على التمويالت الفردية والتقييم الدوري لل�سمانات والنظر يف اإمكانية تنفيذها. ويتم 

ال�ستمرار يف ت�سنيف القرو�ض منخف�سة القيمة كمنخف�سة القيمة ما مل تكن متداولة ب�سكٍل كامل والتي يحتمل فيها حت�سيل الفائدة واملبلغ الرئي�سي.

القرو�س وال�سلف املقيمة ب�سكٍل جماعي

يتم تقييم النخفا�ض على اأ�سا�ض جماعي يف حالتني:

•��لتغطية اخل�سائر التي قد يتم تكبدها ولكن مل يتم بعد حتديدها يف القرو�ض اخلا�سعة للتقييم الفردي؛ و
فردي ب�سكٍل  هامة  تعترب  ل  التي  املتجان�سة  القرو�ض  •��ملجموعات 

فيما يلي اإي�ساح العوامل التي تاأخذها الإدارة بعني العتبار عند حتديد خم�س�ض النخفا�ض يف قيمة هذه القرو�ض:

القرو�ض ال�سخ�سية – اإن جميع القرو�ض غري امل�سمونة التي تندرج �سمن فئة متاأخرة ال�سداد يفرت�ض اأنها حتمل خماطر ائتمان م�سابهة ويتم ر�سد خم�س�ض 

لالنخفا�ض يف قيمتها على اأ�سا�ض الإجمايل. يف حالت القرو�ض امل�سمونة والتي ميتلك البنك �سمانات عليها )الرهن العقاري/قرو�ض ال�سيارات( يتم اأخذ القيمة 

البيعية لل�سمانات بعني العتبار يف تقييم خم�س�ض النخفا�ض يف القيمة.

القرو�ض العاملة الأخرى – تقوم اإدارة البنك بالتقييم اإ�ستنادًا اإىل اخلربة التاريخية، والظروف القت�سادية ال�سائدة، والئتمان، وحجم القرو�ض التي قد تنخف�ض 

قيمتها لكن التي مل يتم حتديدها بعد على النحو املحدد يف البيان املوحد يف تاريخ التقرير.

من اأجل تقييم النخفا�ض اجلماعي، يقوم البنك با�ستخدام النماذج الإح�سائية لالجتاهات التاريخية لحتمالية التخلف عن ال�سداد، وتوقيت املبالغ امل�سرتدة، ومبلغ 

اخل�سائر التي مت تكبدها، واملعدلة لتقدير الإدارة لتحديد ما اإذا كانت الظروف احلالية القت�سادية والئتمانية هي من النوع الذي يحتمل معه اأن تكون اخل�سائر الفعلية 

اأكرب اأو اأقل من التي اقرتحتها طريقة النماذج التاريخية. يتم قيا�ض معدلت التخلف عن ال�سداد ب�سكٍل منتظم ومعدلت اخل�سارة والتوقيت املتوقع ل�سرتداد امل�ستقبل مقابل 

النتائج الفعلية للتاأكد من اأنها ل تزال منا�سبة.

يتم حتديد خم�س�ض النخفا�ض اجلماعي بعد الأخذ يف العتبار عوامل معينة مثل التجربة واخلربة التاريخية للخ�سارة يف املحافظ ذات خ�سائ�ض خماطر الئتمان املماثلة، 

والفرتة املقدرة بني حدوث النخفا�ض يف القيمة وحتديد اخل�سارة، واإثبات ذلك من خالل ر�سد خم�س�ض منا�سب مقابل القرو�ض الفردية، وتقدير الإدارة القائم على حتديد 

ما اإذا كانت الظروف احلالية القت�سادية والئتمانية هي من النوع الذي يحتمل معه اأن تكون اخل�سائر الفعلية اأكرب اأو اأقل من التي اقرتحتها طريقة اخلربة التاريخية.

تقدر الفرتة بني حدوث اخل�سارة وحتديدها من قبل الإدارة لكل حمفظة حمددة على حدة.

خ�سائر متكبدة لكن مل يتم حتديدها بعد على القرو�ض الفردية

ت�سنف القرو�ض املقدرة ب�سكل فردي التي ل يوجد عليها دليل للخ�سارة على وجه التحديد على اأ�سا�ض فردي يتم جتميعها معًا وفقًا خل�سائ�ض خماطر الئتمان بناًء على 

املجال واملنتج اأو معدلت القرو�ض لغر�ض ح�ساب خم�س�سات جماعية. هذا الأمر يعك�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة التي قد يكون تكبدها البنك نتيجة لأحداث وقعت قبل 

تاريخ التقرير، والتي ل يتمكن البنك من حتديدها على اأ�سا�ض القرو�ض الفردية، وميكن اأن تقدر ب�سكٍل �سحيح. ومبجرد اأن ت�سبح املعلومات متاحة وحتدد خ�سائر 

القرو�ض الفردية �سمن جمموعة من العمالء، فاإنه تتم اإزالة تلك القرو�ض لغر�ض انخفا�ض القيمة اجلماعي وتقييمها على اأ�سا�ض انخفا�ض قيمة فردي.

جمموعات متجان�سة من القرو�ض وال�سلف

يتم ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية لتحديد خ�سائر انخفا�ض القيمة على اأ�سا�ض جماعي ملجموعات متجان�سة من القرو�ض التي ل تعترب هامة ب�سكٍل فردي، لأن تقييم 

القرو�ض الفردية غري عملي. ت�سجل خ�سائر جمموعات هذه القرو�ض على اأ�سا�ض فردي عندما يتم �سطب القرو�ض الفردية، وعند هذه النقطة تتم اإزالتها من املجموعة.

يتم احت�ساب انخفا�ض القيمة للقرو�ض الفردية من خالل تطبيق نهج ال�سيغة واملعادلة والذي يخ�س�ض معدلت عليا للخ�سائر تدريجيًا مبا يتما�سى مع تاريخ الدفعة املتاأخرة.

�سطب القرو�ض وال�سلفيات

يتم �سطب القرو�ض وال�سلفيات )وخم�س�ض انخفا�ض القيمة املتعلق بها( عادة، اإما جزئيًا اأو كليًا، عندما ل يكون هناك احتمال واقعي ل�سرتداد املبلغ الأ�سلي، وعندما 

يتم ا�ستالم متح�سالت ال�سمان بالن�سبة اإىل القر�ض امل�سمون.



67

احلركة على املخ�س�ض الفردي واجلماعي لالنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلفيات

20112010

النخفا�س 

الفردي يف 

القيمة

 األف درهم

النخفا�س 

اجلماعي 

يف القيمة

األف درهم

املجموع

األف درهم

النخفا�ض 

الفردي يف 

القيمة

 األف درهم

النخفا�ض 

اجلماعي 

يف القيمة

األف درهم

املجموع

األف درهم

4.653.1461.643.2916.296.4372٫727٫4031٫504٫8544٫232٫257يف 1 يناير

114٫368–114٫368–––عند ال�ستحواذ على الأعمال

1.886.939416.1672.303.1063٫004٫536138٫5113٫143٫047املحمل لل�سنة

)283٫469(–)283٫469()220.746(–)220.746(امل�سرتدة خالل ال�سنة

1.666.193416.1672.082.3602٫721٫067138٫5112٫859٫578�سايف املحمل لل�سنة

–––)177.216(–)177.216(تقليل اخل�سم
)910٫298()168()910٫130()2.487.492(–)2.487.492(�سايف املبالغ امل�سطوبة

43894532)2.213()386()1.827(حتويل العملة

3.652.8042.059.0725.711.8764٫653٫1461٫643٫2916٫296٫437الر�سيد يف 31 دي�سمرب

عك�ض النخفا�ض يف القيمة

اإذا كان مبلغ خ�سارة النخفا�ض يف القيمة قد انخف�ض يف فرتٍة لحقة، وميكن اأن يتعلق هذا النخفا�ض مو�سوعيًا بحدث وقع بعد اإثبات النخفا�ض يف القيمة، فاإنه يتم 

عك�ض الزيادة بتخفي�ض ح�ساب خم�س�ض انخفا�ض القرو�ض. يتم ت�سجيل ا�سرتجاع اخل�سائر يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي حتدث بها.

خماطر الئتمان املتعلقة بامل�ستقات

اإن خماطر الئتمان التي تتعلق بالأدوات املالية امل�ستقة تن�ساأ من اإمكانية تخلف الطرف املقابل عن �سداد التزاماته التعاقدية، وتقت�سر على القيمة العادلة الإيجابية 

لالأدوات التي تكون يف �سالح البنك. ويربم البنك عقود م�ستقات مالية مع موؤ�س�سات و�سركات تتمتع مبوقف ائتماين مر�سي ح�سب التقييم الئتماين امل�ستقل للبنك. اإن 

خماطر الئتمان يف امل�ستقات يتم تخفي�سها وال�سيطرة عليها من خالل �سوابط ال�سقف امل�سموح به واتفاقية املعاو�سة الرئي�سية كما هو مو�سح يف اإي�ساح 39-4.

خارج امليزانية العمومية

اإّن البنك يطبق نف�ض �سيا�سات اإدارة املخاطر ملواجهة املخاطر خارج امليزانية العمومية كما هو احلال بالن�سبة للمخاطر املتعلقة للبنود املدرجة يف امليزانية. يف حالة 

وجود التزامات بالإقرا�ض، �سيخ�سع العمالء والأطراف املقابلة ل�سيا�سات اإدارة الئتمان نف�سها كما هو احلال مع القرو�ض وال�سلف. وميكن طلب �سمانات اإعتمادًا على 

قوة الطرف املقابل وطبيعة املعاملة.

اإطار عمل خماطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها  40

اإن املوجودات واملطلوبات املالية التي تتعر�ض ملخاطر اأ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية هي موجودات ومطلوبات مالية مبعدلت فائدة ثابتة اأو عائمة. اإن جزء مهم 

من اأر�سدة القرو�ض وال�سلفيات واملطلوب من البنوك وا�ستثمارات يف اأوراق مالية وودائع العمالء واملطلوب للبنوك والقرو�ض الق�سرية واملتو�سطة الأجل والقرو�ض 

الطويلة الأجل والأوراق املالية الإلزامية التحويل لدى البنك هي من �سمن هذا البند.

اإن املوجودات املالية غري املعر�سة ملخاطر القيمة العادلة لأ�سعار الفائدة اأو خماطر التدفق النقدي لأ�سعار الفائدة ب�سكل رئي�سي هي ا�ستثمارات يف اأدوات امللكية.

اإن �سعر الفائدة الفعلي )العائد الفعلي( لالأداة املالية ذات الطبيعة النقدية هو املعدل الذي عندما ي�ستخدم يف ح�ساب القيمة احلالية، ينتج عنه اأن تكون القيمة املدرجة 

لالأداة ت�ساوي التدفقات النقدية امل�ستقبلية. يتم ا�ستخدام املعدلت التاريخية لت�سعري الأدوات ذات املعدل الثابت التي تظهر بالتكلفة املطفاأة وبا�ستخدام معدلت ال�سوق 

احلالية لت�سعري الأدوات ذات معدل فائدة عائم اأو الأدوات التي تظهر بالقيمة العادلة.

متثل البنود خارج امليزانية العمومية �سايف مبالغ ا�سمية لأدوات مالية خارج امليزانية العمومية، مثل مقاي�سات �سعر الفائدة التي يتم ا�ستخدامها لإدارة خماطر تقلبات 

�سعر الفائدة.

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من الأدوات املالية املرتبطة باأ�سعار الفائدة، وتتمثل هذه املخاطر باحتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على قيمة هذه الأدوات املالية 

والدخل املتعلق بها. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر عن طريق مراقبة فجوات معدلت اأ�سعار الفائدة وعن طريق مطابقة عملية اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات.

يتم اإدارة خماطر اأ�سعار معدلت الفائدة ككل من خالل ق�سم اخلزينة والذي ي�ستخدم م�ستقات مالية خطية وغري خطية لإدارة هذه املخاطر النا�سئة عن الأدوات املالية 

التي تخ�سع لأ�سعار الفائدة.

ي�ستخدم البنك منوذج اأداة ملراقبة وحتليل ح�سا�سية معدلت الفوائد ويتم حتليل ومراجعة النتائج من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO(. حيث اأن معظم موجودات 

ومطلوبات البنك املالية هي مرتبطة مبعدلت متغرية )عائمة(، بالتايل فاإن القرو�ض واإيداعات العمالء يتم اإعادة ت�سعريها ب�سكل متزامن ويتم احل�سول على حتوط 

طبيعي وبالتايل يتم تقليل خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة. اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه يتم اإعادة ت�سعري موجودات ومطلوبات البنك املالية �سنويًا وبالتايل يتم احلد من خماطر 

معدلت اأ�سعار الفائدة.
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اإطار عمل خماطر اأ�سعار الفوائد وقيا�سها ومراقبتها تـابـع  40

ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�سا�ض ترتيبات اإعادة ت�سعري الفائدة كما يف 31 دي�سمرب 2011 كانت كما يلي:

31 دي�سمرب 2011

اأقل من 

3 اأ�سهر

األف درهم

من 3 اأ�سهر 

اإىل اأقل 

من 6 اأ�سهر

األف درهم

من 6 اأ�سهر 

اإىل اأقل 

من �سنة

األف درهم

من �سنة 

اإىل اأقل 

من 3 �سنوات

األف درهم

اأكرث من 

3 �سنوات

األف درهم

بنود غري 

خا�سعة 

للفائدة

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

املوجودات

5.629.9456.629.945––100.000900.000–نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

265.93920.839.932––20.216.822117.967239.204ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

15.75515.755–––––ا�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

124.754.737)5.711.875(92.191.8674.088.2418.368.3833.595.56622.222.555قرو�ض و�سلفيات، �سايف

4.038.716632.6108.06425.70329.656110.0154.844.764اأدوات مالية م�ستقة

154.288384.32515.052.103–7.183.2157.234.26096.015ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

81.81781.817–––––ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

396.912396.912–––––ا�ستثمارات عقارية

10.021.49410.021.494–––––موجودات اأخرى

964.518964.518–––––ممتلكات ومعدات، �سايف

123.653123.653–––––موجودات غري ملمو�سة

123.630.62012.173.0789.611.6663.621.26922.406.49912.282.498183.725.630اإجمايل املوجودات

املطلوبات

34.26048.100––––13.840اأر�سدة م�ستحقة لبنوك مركزية

150.5963.090.386––2.641.191295.4213.178اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

77.148.84320.526.8239.553.5192.308.8724.361345.059109.887.477ودائع العمالء

401.49930.808.557––15.916.63313.811.875678.550قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

4.316.992351.53272828529.657122.3744.821.568اأدوات مالية م�ستقة

41.2861.088.452–––573.460473.706قرو�ض طويلة الأجل

11.903.56711.903.567–––––مطلوبات اأخرى

18.077.52322.077.523–4.000.000–––حقوق امللكية

100.610.95935.459.35710.235.9756.309.15734.01831.076.164183.725.630اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

 فرق البنود املدرجة يف 

–)18.793.666(22.372.481)2.687.888()624.309()23.286.279(23.019.661امليزانية العمومية
 فرق البنود خارج 

––––1.300.233550.637)1.850.870(امليزانية العمومية
 جمموع �سعر الفائدة 

–)18.793.666(22.372.481)2.687.888()73.672()21.986.046(21.168.791وفجوة احل�سا�سية
 فروقات ح�سا�سية اأ�سعار 

––18.793.666)3.578.815()890.927()817.255(21.168.791الفائدة املرتاكمة
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اإن ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للبنك بناًء على اأ�سا�ض ترتيبات اإعادة ت�سعري الفائدة كما يف 31 دي�سمرب 2010 كانت كما يلي:

31 دي�سمرب 2010

اأقل من 

3 اأ�سهر

األف درهم

من 3 اأ�سهر 

اإىل اأقل 

من 6 اأ�سهر

األف درهم

من 6 اأ�سهر 

اإىل اأقل 

من �سنة

األف درهم

من �سنة اإىل 

اأقل من 

3 �سنوات

األف درهم

اأكرث من 

3 �سنوات

األف درهم

بنود غري 

خا�سعة 

للفائدة

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

املوجودات

5٫137٫6305٫887٫630––250٫000–500٫000نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

165٫65918٫397٫534––––18٫231٫875ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

122٫771٫870)6٫296٫437(106٫357٫0897٫241٫308645٫6792٫524٫67212٫299٫559قرو�ض و�سلفيات، �سايف

2٫858٫940457٫126126٫024128٫03918٫844387٫9963٫976٫969اأدوات مالية م�ستقة

4٫366٫7133٫485٫70563٫36218٫90415٫479312٫9758٫263٫138ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

5٫358٫1995٫358٫199–––––ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

289٫192289٫192–––––ا�ستثمارات عقارية

12٫101٫16112٫101٫161–––––موجودات اأخرى

1٫070٫3211٫070٫321–––––اآلت ومعدات، �سايف

155٫180155٫180–––––موجودات غري ملمو�سة

132٫314٫61711٫184٫1391٫085٫0652٫671٫61512٫333٫88218٫681٫876178٫271٫194اإجمايل املوجودات

املطلوبات

159٫8664٫841٫865––3٫633٫027314٫472734٫500اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

70٫527٫53316٫964٫44216٫706٫3101٫679٫7631٫414254٫723106٫134٫185ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – 

29٫13129٫131–––––مكون املطلوبات

21٫019٫694–––11٫296٫9436٫887٫2872٫835٫464قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

2٫878٫548237٫854115٫69694٫23916٫976511٫0143٫854٫327قرو�ض طويلة الأجل

8٫906٫109–1٫115٫864––1٫172٫7896٫617٫456اأدوات مالية م�ستقة

13٫912٫53513٫912٫535–––––مطلوبات اأخرى

19٫573٫34819٫573٫348–––––حقوق امللكية

89٫508٫84031٫021٫51120٫391٫9701٫774٫0021٫134٫25434٫440٫617178٫271٫194اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

 فرق البنود املدرجة يف

–)15٫758٫741(897٫61311٫199٫628)19٫306٫905()19٫837٫372(42٫805٫777امليزانية العمومية
فرق البنود خارج امليزانية 

––––4٫839٫1713٫658٫135)8٫497٫306(العمومية
 جمموع �سعر الفائدة 

–)15٫758٫741(897٫61311٫199٫628)15٫648٫770()14٫998٫201(34٫308٫471وفجوة احل�سا�سية
 فروقات ح�سا�سية اأ�سعار 

––34٫308٫47119٫310٫2703٫661٫5004٫559٫11315٫758٫741الفائدة املرتاكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

اإطار عمل خماطر ال�سيولة وقيا�سها ومراقبتها  41

 اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته التمويلية عند ا�ستحقاقها وعدم مقدرة البنك على اإعادة الأموال عند �سحبها.

اإن النهج املتبع من قبل البنك لإدارة ال�سيولة هو ل�سمان، اإىل اأق�سى حد ممكن، اأنه �سيكون لديه دائمًا �سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها، حتت الظروف 

العادية والظروف الأكرث �سدة، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة باإحلاق ال�سرر ب�سمعة البنك.

اإدارة خماطر ال�سيولة

يتم مراقبة خماطر ال�سيولة عن طريق جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( والتي تقوم باإعداد ومراقبة ن�سبة ال�سيولة وتراجع بانتظام �سيا�سة اإدارة �سيولة منا�سبة لإدارة 

متطلبات البنك النقدية للوفاء باللتزامات عند ا�ستحقاقها.

يتم اإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق البنك ويتم مراقبة العملية عن طريق ق�سم اخلزينة حيث ت�سمل هذه العملية: 

•���مراقبة و�سع ال�سيولة ب�سورة يومية/ اأ�سبوعية/ �سهرية. ويلزم هذا التنبوؤ بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية الواردة/ اخلارجة للتاأكد من اإمكانية البنك الوفاء مبتطلبات 
التدفقات النقدية اخلارجة. 

•���اختبار �سغط ال�سيولة العادية التي جتري حتت جمموعة متنوعة من ال�سيناريوهات التي تغطي كل ظروف ال�سوق العادية واأكرث �سدة مع م�سغالت حمددة حتديدًا 
جيدا والإجراء املقرتح.

•����سمان المتثال املنتظم مع ن�سب ال�سيولة مثل »ن�سبة ال�سلفيات اإىل املوارد امل�ستقرة« ال�سادرة عن م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي. بينما ي�سمح البنك 
املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة بن�سبة اأق�ساها 1:1 لقد قام البنك بتحديد �سقف داخلي اأكرث �سرامة. 

    –  قيمة القرو�ض وال�سلفيات بالإ�سافة اإىل الإيداعات مع البنوك الأخرى لفرتة تزيد عن ثالثة �سهور؛ و

    –  قيمة م�سادر الأموال الثابتة املتمثلة »باأموال امللكية احلرة«، ولفرتة تزيد على �ستة �سهور واإيداعات العمالء الثابتة والت�سهيالت القائمة. 

اإن امل�سطلحات اأعاله متفقة مع م�سطلحات م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي لن�سب ال�سلفيات والودائع.

كما يقوم البنك مبراقبة تكوين م�سادر م�ستوى التمويل على م�ستوى معني وو�سع م�سغالت لتجنب الرتكيز على م�سادر التمويل. يتم مراقبة تركيز م�سادر التمويل 

كن�سبة مئوية من جمموع بيان املوقف املايل. اإن بع�ض ن�سب املراقبة هي كما يلي:

املطلوبات اإجمايل  اإىل  باليورو  جتارية  •��اأوراق 
املطلوبات اإجمايل  اإىل  ال�سركات  •��متويل 

املطلوبات اإجمايل  اإىل  املال  �سوق  يف  •��الودائع 
الأ�سا�سية اإىل اإجمايل املطلوبات •��الأموال 

املطلوبات اإجمايل  اإىل  الأ�سا�سية  غري  •��الأموال 

اأدوات اإدارة ال�سيولة

يقوم البنك من خالل ق�سم اخلزينة بتاأكيد وجود م�سادر متنوعة من التمويل والتي تختلف من ودائع العمالء املحليني من الأفراد وال�سركات اإىل التمويل طويل الأجل 

ك�سندات الدين واملطلوبات الثانوية.

ي�سدر البنك �سندات دين والدين الثانوي عادة لفرتات ل تتجاوز �سنة واحدة، اأما ودائع البنوك والعمالء عادَة ت�ستحق خالل فرتة اأق�سر، مما يزيد خماطر �سيولة 

البنك، يقوم ق�سم اخلزينة باإدارة هذه املخاطر عن طريق ما يلي:

•���تنويع م�سادر التمويل، واملوازنة بني م�سادر التمويل طويلة وق�سرية الأجل وذلك عن طريق القرتا�ض مبوجب �سندات غري م�سمونة.
•���مراقبة تالزم حمفظة املطلوبات وعائدات الودائع من خالل عملية ت�سعري التمويل.

•���تنويع ال�ستثمار بني الأ�سول على املدى الق�سري اأو على املدى املتو�سط ذات القيمة ال�سوقية العالية كالودائع بني البنوك، �سهادات الإيداع لدى البنك املركزي و�سندات 
من الدرجة ال�ستثمارية التي ميكن اإعادة �سرائها �سمن فرتة ق�سرية الأجل.

بالإ�سافة اإىل ذلك، لدى البنك الت�سهيالت التالية مع البنك املركزي الإماراتي لإدارة خماطر ال�سيولة خالل الأوقات احلرجة:

•���ت�سهيالت ح�ساب مك�سوف ب�سمان اإحتياطي نقدي للبنك بن�سبة فائدة لليلة بالإ�سافة اإىل 150 نقطة اأ�سا�ض.
اأ�سا�ض. نقطة   300 اإىل  بالإ�سافة  لليلة  فائدة  بن�سبة  للبنك  النقدي  الإحتياطي  ر�سيد  فوق  مك�سوف  ح�ساب  •���ت�سهيل 

•��ت�سهيالت خا�سة لتمويل احتياجات ال�سيولة لفرتة �سبعة اأيام كحد اأق�سى قابلة للتجديد مبعدل فائدة لفرتة الثالثة اأ�سهر ايبور بالإ�سافة اإىل 50 نقطة اأ�سا�ض.
•���ت�سهيل اإعادة ال�سراء)Repo( مقابل ا�ستثمارات حمددة ل�سندات لفرتة �سبعة اأيام كحد اأق�سى قابلة للتجديد مبعدل فائدة لليلة بالإ�سافة اإىل 300 نقطة اأ�سا�ض.
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مل يقم البنك با�ستخدام اأي من ت�سهيالت البنك املركزي كما يف تاريخ اإعداد بيان املركز املايل املوّحد.

يلخ�ض اجلدول اأدناه تفا�سيل ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات البنك. لقد مت حتديد مدد ال�ستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية من 

تاريخ اإعداد بيان املركز املايل املوّحد اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي، ومل يتم الأخذ بعني العتبار ال�ستحقاقات الفعلية كما تعك�سها خربة البنك ال�سابقة يف الحتفاظ 

بودائعه ومدى توفر ال�سيولة النقدية لديه. تقوم الإدارة مبراقبة تواريخ ال�ستحقاق للتاأكد من الحتفاظ بال�سيولة الكافية.

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2011: 

اأقل من 

3 اأ�سهر

األف درهم

من 3 اأ�سهر 

اإىل اأقل

 من 6 اأ�سهر

األف درهم

من 6 اأ�سهر 

اإىل اأقل 

من �سنة

األف درهم

من �سنة 

اإىل اأقل 

من 3 �سنوات

األف درهم

اأكرث من 

ثالث �سنوات

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

املوجودات

6.629.945––5.629.945100.000900.000نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

20.839.932––20.482.761117.967239.204ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

15.755––––15.755ا�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

19.001.0404.111.68016.439.59215.874.48569.327.940124.754.737قرو�ض و�سلفيات، �سايف

163.73762.27850.356730.8713.837.5224.844.764الأدوات املالية امل�ستقة

436.01636.946678.8005.189.0688.711.27315.052.103ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

81.81781.817––––ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

396.912396.912––––ا�ستثمارات عقارية

1.287.818764.4967.238.453629.547101.18010.021.494موجودات اأخرى

964.518964.518––––ممتلكات ومعدات، �سايف

20.328103.325123.653–––موجودات غري ملمو�سة

47.017.0725.193.36725.546.40522.444.29983.524.487183.725.630اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

48.100––––48.100م�ستحق اإىل بنوك مركزية

837.000325.0612127.0821.801.2413.090.386اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

77.166.86120.540.1559.562.0442.364.435253.982109.887.477ودائع العمالء

3.380.9899.868.15011.384.79230.808.557–6.174.626قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

199.20270.59166.971796.7593.688.0454.821.568الأدوات املالية امل�ستقة

1.088.4521.088.452––––قرو�ض طويلة الأجل

2.805.385458.5367.223.799632.162783.68511.903.567مطلوبات اأخرى

4.000.00018.077.52322.077.523–––حقوق امللكية

87.231.17421.394.34320.233.80517.788.58837.077.720183.725.630اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

–5.312.6004.655.71146.446.767)16.200.976()40.214.102(فجوة ال�سيولة
––)46.446.767()51.102.478()56.415.078()40.214.102(فجوة ال�سيولة املرتاكمة



72

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

اإطار عمل خماطر ال�سيولة وقيا�سها ومراقبتها تـابـع  41

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2010:

اأقل من 

3 اأ�سهر

األف درهم

من 3 اأ�سهر 

اإىل اأقل

 من 6 اأ�سهر

األف درهم

من 6 اأ�سهر 

اإىل اأقل 

من �سنة

األف درهم

من �سنة 

اإىل اأقل 

من 3 �سنوات

األف درهم

اأكرث من 

ثالث �سنوات

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

املوجودات

5٫887٫630––250٫000–5٫637٫630نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

18٫397٫534––––18٫397٫534ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

20٫554٫0014٫064٫0116٫343٫66120٫140٫60571٫669٫592122٫771٫870قرو�ض و�سلفيات العمالء، �سايف

266٫007299٫901190٫132752٫2272٫468٫7023٫976٫969الأدوات املالية امل�ستقة

92٫81867٫040556٫9621٫539٫5376٫006٫7818٫263٫138ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

5٫358٫1995٫358٫199––––ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

289٫192289٫192––––ا�ستثمارات عقارية

35٫9941٫064٫47812٫101٫161–10٫975٫67925٫010موجودات اأخرى

1٫070٫3211٫070٫321––––ممتلكات ومعدات، �سايف

155٫180155٫180––––موجودات غري ملمو�سة

55٫923٫6694٫455٫9627٫340٫75522٫468٫36388٫082٫445178٫271٫194اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

734٫500416٫887440٫7604٫841٫865–3٫249٫718اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

67٫003٫98618٫688٫59817٫613٫5372٫826٫6501٫414106٫134٫185ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – 

29٫131–––29٫131–عن�سر املطلوبات

2٫954٫9531٫211٫8403٫281٫2259٫021٫9494٫549٫72721٫019٫694قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

455٫513273٫572248٫344687٫8782٫189٫0203٫854٫327الأدوات املالية امل�ستقة

8٫906٫1098٫906٫109––––قرو�ض طويلة الأجل

1٫064٫47813٫912٫535–––12٫848٫057مطلوبات اأخرى

19٫573٫34819٫573٫348––––حقوق امللكية

86٫512٫22720٫203٫14121٫877٫60612٫953٫36436٫724٫856178٫271٫194اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

–9٫514٫99951٫357٫589)14٫536٫851()15٫747٫179()30٫588٫558(فجوة ال�سيولة
––)51٫357٫589()60٫872٫588()46٫335٫737()30٫588٫558(فجوة ال�سيولة املرتاكمة
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يقوم البنك باإدارة خماطر التقلبات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية ال�سائدة على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. ي�سع جمل�ض الإدارة حدود مل�ستويات املخاطر لكل عملة 

على حدة و ب�سورة جمتمعة لكٍل من املركز اليومي ومركز اليوم التايل، والتي يتم مراقبتها ب�سكل يومي. لدى البنك كما يف 31 دي�سمرب �سايف التعر�سات اجلوهرية 

الآتية داخل وخارج بيان املركز املايل بالعمالت الأجنبية:

2011

األف درهم

املعادل فائ�س/

 )عجز(

2010

األف درهم 

املعادل فائ�ض/

)عجز(

)5٫467٫292()5.881.198(دولر اأمريكي

207.936112٫970روبية هندية

2.6542٫325ريال عماين

6.1972٫546جنيه اإ�سرتليني

)17٫992(43.137يورو

4552٫274دينار بحريني

7٫876)3.916.665(ريال �سعودي

2٫520)11.899(ين ياباين

8٫488)955(دولر اأ�سرتايل

1٫234)48.065(فرنك �سوي�سري

16.7971٫206٫740رينغيت ماليزي

204.54476٫911ريال قطري

3386٫490اأخرى
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تركيزات خماطر العمالت كما يف 31 دي�سمرب 2011:

درهم 

اإمارات

األف درهم

دولر 

اأمريكي

األف درهم

يورو

األف درهم

فرنك 

�سوي�سري

األف درهم

جنيه 

اإ�سرتليني

األف درهم

رينغيت 

ماليزي

األف درهم

اأخرى

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

29.0836.629.945––––5.823.858777.004نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

10.345.7228.153.8481.237.63720.207392.3442.407687.76720.839.932ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

15.755–––––15.755–اأوراق مالية بغر�ض املتاجرة

2.819.505124.754.737–21.067–107.599.14114.305.4949.530قرو�ض و�سلفيات، �سايف

83.6414.844.764–761–1.189.3783.567.6213.363الأدوات املالية امل�ستقة

223.26215.052.103–––605.57413.736.475486.792ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

81.817––––––81.817ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

396.912––––––396.912ا�ستثمارات عقارية

854.2758.792.86092.1713362.26014.424265.16810.021.494موجودات اأخرى

6.027964.518–––––958.491ممتلكات ومعدات، �سايف

123.653––––––123.653موجودات غري ملمو�سة

127.978.82149.349.0571.829.49320.543416.43216.8314.114.453183.725.630جمموع املوجودات

املطلوبات

13.84048.100–––––34.260م�ستحق اإىل البنوك املركزية

11.6573.090.386–74–1.808.0981.262.1718.386اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

80.521.79820.123.9651.580.24419.754419.192137.222.511109.887.477ودائع العمالء

1.373.20530.808.557––10.583.90317.944.613331.130575.706قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

88.3564.821.568–594–1.002.3003.726.0834.235الأدوات املالية امل�ستقة

495.6621.088.452––––510.05182.739قرو�ض طويلة الأجل

241.32911.903.567––3.114.4418.521.25925.711827مطلوبات اأخرى

97.574.85151.660.8301.949.706596.287419.860139.446.560161.648.107جمموع املطلوبات

22.077.523)5.332.107(16.818)3.428()575.744()120.213()2.311.773(30.403.970�سايف فجوة بيان املركز املايل

التزامات ومطلوبات طارئة

272.4194.049.791–93.011–333.2642.946.112404.985اإعتمادات م�ستندية

768.1159.806.027–6.713.0351.971.080336.7444217.011�سمانات

التزامات لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية 

4.3635.688.356–380–2.692.6842.961.85129.078قابلة لالإلغاء

التزامات لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية 

6.313.900––––––6.313.900غري قابلة لالإلغاء

55.095–––––55.095–اأخرى

16.052.8837.934.138770.80742110.402–1.044.89725.913.169

274.887––––––274.887التزامات راأ�سمالية م�ستقبلية

التزامات لال�ستثمار 

230.009–––––230.009–يف اأوراق مالية

جمموع اللتزامات واملطلوبات 

1.044.89726.418.065–16.327.7708.164.147770.80742110.402الطارئة



75

تركيزات خماطر العمالت كما يف 31 دي�سمرب 2010:

درهم 

اإمارات

األف درهم

دولر 

اأمريكي

األف درهم

يورو

األف درهم

فرنك 

�سوي�سري

األف درهم

جنيه 

اإ�سرتليني

األف درهم

رينغيت 

ماليزي

األف درهم

اأخرى

األف درهم

املجموع

األف درهم

املوجودات

26٫8095٫887٫630–––5٫205٫637655٫15826نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية

8٫787٫9456٫604٫1451٫663٫97820٫904457٫316108٫855754٫39118٫397٫534ودائع واأر�سدة م�ستحقة من البنوك

––––––––اأوراق مالية بغر�ض املتاجرة
2٫691٫472122٫771٫870–103٫637٫17416٫395٫7388٫42199738٫068قرو�ض و�سلفيات، �سايف

78٫8623٫976٫969–––1٫010٫3402٫885٫0942٫673الأدوات املالية امل�ستقة

295٫6958٫263٫138–––717٫4787٫249٫655310ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

5٫358٫199–5٫212٫372–––72٫36773٫460ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

289٫192––––––289٫192ا�ستثمارات عقارية

1٫318٫39610٫460٫44668٫16160٫52120٫48060٫468112٫68912٫101٫161موجودات اأخرى

5٫6511٫070٫321–––––1٫064٫670ممتلكات ومعدات، �سايف

155٫180––––––155٫180موجودات غري ملمو�سة

122٫258٫37944٫323٫6961٫743٫56982٫422515٫8645٫381٫6953٫965٫569178٫271٫194جمموع املوجودات

املطلوبات

81٫4734٫841٫865–313٫507–2٫559٫8751٫721٫863165٫147اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

77٫309٫22020٫145٫2481٫926٫981431٫684176٫112146٫144٫926106٫134٫185ودائع العمالء

اأوراق مالية اإلزامية التحويل – 

29٫131––––––29٫131عن�سر املطلوبات

1٫464٫66021٫019٫694–2٫742٫82912٫146٫244328٫015837٫9453٫500٫001قرو�ض ق�سرية ومتو�سطة الأجل

105171٫68174٫8313٫854٫327––872٫0962٫735٫614الأدوات املالية امل�ستقة

476٫47194٫0038٫906٫109–––7٫089٫3861٫246٫249قرو�ض طويلة الأجل

3٫869٫6969٫621٫97971٫61326٫30728٫729126٫262167٫94913٫912٫535مطلوبات اأخرى

94٫472٫23347٫617٫1972٫491٫7561٫295٫9364٫018٫454774٫4288٫027٫842158٫697٫846جمموع املطلوبات

19٫573٫348)4٫062٫273(4٫607٫267)3٫502٫590()1٫213٫514()748٫187()3٫293٫501(27٫786٫146�سايف الفجوة على بيان املركز املايل

التزامات ومطلوبات طارئة

244٫6802٫261٫976–272٫0301٫518٫673215٫23317111٫189اإعتمادات م�ستندية

927٫39813٫705٫166–8٫175٫1024٫162٫977424٫0471٫85213٫790�سمانات بنكية

التزامات لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية 

5٫590٫046––––––5٫590٫046قابلة لالإلغاء

التزامات لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية 

6٫2198٫257٫407–––5٫836٫5592٫408٫7355٫894غري قابلة لالإلغاء

412٫295–––––412٫295–مقاي�سات عدم ت�سديد الئتمان

19٫873٫7378٫502٫680645٫1742٫02324٫979–1٫178٫29730٫226٫890

425٫319––––––425٫319التزامات راأ�سمالية م�ستقبلية

 التزامات لال�ستثمار 

633٫513–387٫133–––246٫380–يف اأوراق مالية

جمموع اللتزامات واملطلوبات 

20٫299٫0568٫749٫060645٫1742٫02324٫979387٫1331٫178٫29731٫285٫722الطارئة
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خماطر ال�سوق هي تلك املخاطر التي ينتج عنها تقلبات يف اإيرادات البنك اأو يف قيم الأدوات املالية نظرًا للتغريات يف ال�سوق مثل معدلت الفوائد واأ�سعار العمالت الأجنبية 

واأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية واخليارات.

خماطر �سعر ال�سوق

متثل خماطر ال�سوق خماطر تقلب قيم الأدوات املالية كنتيجة لتغري اأ�سعار ال�سوق، �سواء كانت هذه التغريات نتيجة عوامل خا�سة باأوراق مالية معينة اأو بالطرف الذي قام 

باإ�سدارها اأو عوامل توؤثر على جميع الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق. يتعر�ض البنك ملخاطر ال�سوق ب�سورة رئي�سية نتيجة لال�ستثمارات يف اأوراق مالية واأدوات مالية اأخرى 

مثل امل�ستقات املالية. يقوم البنك باحلد من خماطر ال�سوق هذه من خالل الحتفاظ مبحفظة ا�ستثمارية متنوعة ومراقبة م�ستمرة لأي تطورات يف ال�سوق. بالإ�سافة اإىل 

ذلك فاإن هناك مراقبة م�ستمرة للعوامل الرئي�سية التي توؤثر على الأ�سهم وحتركات ال�سوق والتي ت�سمل حتليل الأداء املايل والت�سغيلي لل�سركات امل�ستثمر فيها.

اإدارة خماطر ال�سوق

قام جمل�ض الإدارة بو�سع حدود للمخاطر مبنية على حتليالت احل�سا�سية وحدود ا�سمية والتي تراقب ب�سكل مكثف من قبل ق�سم اإدارة املخاطر ويتم اإعداد تقرير بها 

ب�سكل منتظم اإىل الإدارة العليا ويتم مناق�ستها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

اإن عمليات البنك تعر�سه ب�سورة رئي�سية اإىل املخاطر املالية الناجتة عن التغريات يف معدلت �سرف العمالت الأجنبية ومعدلت الفوائد. ويدخل البنك يف عقود اأدوات 

مالية م�ستقة متعددة لإدارة تعر�سه ملخاطر �سعر الفائدة والعمالت الأجنبية.

اإن خماطر ال�سوق حتدد وتقا�ض وتراقب وتدار من قبل اإدارة منف�سلة وم�ستقلة للمخاطر. اإن هدف اإدارة خماطر ال�سوق هو تخفي�ض التقلبات احلادة يف الأداء الت�سغيلي واأن تبني 

ب�سفافية خماطر ال�سوق املتعلقة بالبنك لالإدارة العليا وجمل�ض الإدارة واجلهات الرقابية.

وتدار اإدارة خماطر ال�سوق من قبل جلنة اإدارة املخاطر التي تقوم بالوظائف التالية:

�سامل؛ عمل  اإطار  �سمن  ال�سوق  ملخاطر  �سيا�سة  •��اإعداد 
ب�سورة م�ستقلة؛ ال�سوق  خماطر  واإدارة  واملراقبة  بالقيا�ض  •��القيام 

واملراقبة. للموافقة  حدود  •��و�سع 

حتديد وت�سنيف املخاطر

تقوم جلنة اإدارة املخاطر بتعريف وت�سنيف خماطر ال�سوق للبنك وكذلك تقوم بو�سع اإجراءات و�سيا�سات اإدارة املخاطر. جميع قطاعات الأعمال م�سوؤولة عن التعريف 

ال�سامل وتو�سيح خماطر ال�سوق ح�سب وحداتها العاملة. يتم عقد اجتماعات ب�سكل منظم بني اإدارة خماطر ال�سوق وروؤ�ساء اأعمال املخاطر ملناق�سة واأخذ قرارات حول 

التعر�ض للمخاطرة يف نف�ض �سياق بيئة ال�سوق.

يقوم البنك بف�سل تعر�سه ملخاطر ال�سوق اإىل املحفظة التجارية واملحفظة غري التجارية. اإن املحفظة التجارية مدارة من قبل ق�سم اخلزينة وامل�ستقات وت�سم مراكز 

ناجتة عن اإدارة ال�سوق واأخذ مراكز ريادية بالإ�سافة اإىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تدار على اأ�سا�ض القيمة العادلة.

يتم تق�سيم خماطر ال�سوق بوجه عام اإىل جتارية وغري جتارية.

خماطر جتارية

اإن خماطر ال�سوق والتي تت�سمن خماطر معدلت الفائدة والعمالت الأجنبية والأ�سهم وال�سلع واملخاطر التجارية الأخرى ت�سمل اإحتمال انخفا�ض �سايف الدخل اأو الو�سع 

املايل نتيجة التغريات العك�سية يف معدلت ال�سوق.

ت�سمل املخاطر التجارية املراكز املالية اململوكة بوا�سطة وحدة التجارة يف البنك والتي يكون عملها الرئي�سي الإ�سرتاتيجي هو التجارة اأو �سناعة الأ�سواق. اأي ربح اأو 

خ�سارة غري حمققة لهذه املراكز يتم ت�سجيلها �سمن العمليات الرئي�سية يف بيان الدخل املوّحد.

خماطر غري جتارية

 تنتج املخاطر غري التجارية من تنفيذ اإ�سرتاتيجيات البنك اجلوهرية، املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء، واملراكز الإ�سرتاتيجية التي ياأخذها البنك لإدارة 

التعر�ض للمخاطر.

اإن هذه التعر�سات ميكن اأن تنتج من عدة عوامل والتي ت�سمل دون جتديد باإعادة ت�سعري فجوات املوجودات، واملطلوبات واأدوات البنود املدرجة خارج امليزانية العمومية 

والتغريات يف م�ستوى و�سكل منحنى معدل الفائدة يف ال�سوق.

ت�سمل املخاطر غري التجارية اأوراق مالية وموجودات اأخرى مملوكة ل�ستثمارات طويلة الأجل يف الأوراق املالية وامل�ستقات والتي ت�ستخدم لإدارة التعر�سات ملوجودات 

ومطلوبات البنك. اأي ربح اأو خ�سارة غري حمققة لهذه الأو�ساع ل يتم ت�سجيلها �سمن اإيرادات الأعمال الرئي�سية.

قيا�س املخاطر

فيما يلي الأدوات امل�ستخدمة لقيا�ض خماطر ال�سوق، ومبا اأنه ل يوجد قيا�ض منفرد يعك�ض جميع توقعات خماطر ال�سوق، فاإن البنك ي�ستخدم قيا�سات خمتلفة اإح�سائية 

وغري اإح�سائية، تت�سمن:

اإح�سائية غري  خماطر  •��قيا�سات 
احل�سا�سية •��حتليل 
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مقايي�س خماطر غري اإح�سائية

اإن مقايي�ض املخاطر غري الإح�سائية، فيما عدا فح�ض ال�سغط املايل، تت�سمن �سايف املراكز املالية املفتوحة، قيم الهوام�ض الأ�سا�سية، ح�سا�سية اخليارات، قيم ال�سوق، 

تركيزات املراكز ودورانها. اإن هذه القيا�سات توفر معلومات مف�سلة عن تعر�ض البنك ملخاطر ال�سوق.

ي�ستخدم البنك مقايي�ض غري اإح�سائية و�سيناريوهات �سقوف حدود املخاطر لر�سد ومراقبة خماطر ال�سوق ب�سكل يومي.

حتليل احل�سا�سية

ال�سيناريوهات امل�ستخدمة ملخاطر معدلت الفائدة يقّدر التغري يف املحافظ ل�سدمات املعدلت املوازية وغري املوازية. اإن �سدمة املعدلت غري املوازية تظهر التقلبات 

املتعددة ل�سيناريوهات معدلت الفائدة.

اإن ح�سا�سية املحفظة ملخاطر معدلت الفائدة الرئي�سية وخماطر �سعر �سرف العمالت الأجنبية)�سدمة املعدلت املوازية( يتم حتليلها ب�سكل منف�سل ملحافظ البنك 

التجارية كما يلي: 

خماطر ال�سوق – املحافظ التجارية

يبني اجلدول التايل حتليل ح�سا�سية التقييمات العادلة يف دفرت املتاجرة الفرتا�سية للتغريات يف م�ستوى اأ�سعار الفائدة – مع الإبقاء على خماطر ال�سوق الأخرى ثابتة 

– التي �سوف يكون لها تاأثري على بيان الدخل املوّحد للبنك:

خماطر معدلت الفوائد

حتركات املعدلت املوازية يف معدلت �سعر الفائدة على اأ�سا�ض درهم الإمارات )باآلف الدراهم(:

%25+%25-

34.990)17.311(31 دي�سمرب 2011

31٫031)5٫762(31 دي�سمرب 2010

حتركات املعدلت املوازية يف معدلت �سعر الفائدة على اأ�سا�ض الدولر الأمريكي )باآلف الدراهم(:

%25+%25-

)26.515(3119.731 دي�سمرب 2011

)27٫307(3113٫336 دي�سمرب 2010

خماطر ال�سوق – املحافظ غري التجارية

ح�سا�سية املحفظة لعمالت خماطر معدلت الفائدة الرئي�سية )�سدمة املعدلت املوازية( يتم حتليلها ب�سكل منف�سل ملحفظه البنك غري التجارية كما يلي:

خماطر �سعر الفائدة

يبني اجلدول التايل احل�سا�سية لتغري حمتمل يف اأ�سعار الفائدة مع بقاء العوامل املتغرية الأخرى ثابتة وتاأثريها على بيان الدخل املوّحد الناجتة من املحفظة غري التجارية.

اإن ح�سا�سية بيان الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف معدلت الفوائد على �سايف دخل الفوائد ل�سنة وهي مبنية على اأ�سا�ض املوجودات واملطلوبات املالية غري التجارية 

مبعدلت فوائد عائمة وت�سم تاأثريات الأدوات املالية امل�ستقة. اإن ح�سا�سية حقوق امللكية قد مت حتليلها بافرتا�ض اأنه هنالك تغريات موازية يف منحنى العائد.

التغري 

يف النقاط الأ�سا�سية

ح�سا�سية التغري يف دخل الفوائد 

األف درهم

ح�سا�سية التغري يف حقوق امللكية 

األف درهم

)46.305(37.583+3125 دي�سمرب 2011

25-)37.583(46.305

)19٫355(53٫838+3125 دي�سمرب 2010

25-)53٫838(19٫355
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اإطار عمل خماطر ال�سوق وقيا�سها ومراقبتها تـابـع  43

خماطر العملة

يو�سح اجلدول التايل حتليل ح�سا�سية التقييمات العادلة يف دفرت املتاجرة الفرتا�سية للتغريات يف م�ستوى �سعر �سرف العمالت الأجنبية مع عوامل خماطر ال�سوق 

الأخرى املحتفظ بها – والتي �سيكون لها تاأثري على بيان الدخل املوّحد للبنك:

تغري الأ�سعار بالن�سبة املئوية

31 دي�سمرب 2011

%10+

األف درهم

%5+

األف درهم

%5-

األف درهم

%10-

األف درهم

87173)71()142(دولر اأ�سرتايل

)4.918()2.459(4.9172.459يورو

)20()10(2010جنيه اإ�سرتليني

)436.048()218.024(356.767178.384ريال �سعودي

)1.010()505(827414ين ياباين

283.956567.912)283.956()567.912(دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2010

%10+

األف درهم

%5+

األف درهم

%5-

األف درهم

%10-

األف درهم

)673()337(673337دولر اأ�سرتايل

8844)44()88(يورو

)107()53(10753جنيه اإ�سرتليني

)1٫767()883(1٫767883ريال �سعودي

)175()349(349175ين ياباين

277٫531555٫062)277٫531()555٫062(دولر اأمريكي

اإن اأرقام ح�سا�سية �سدمة خماطر �سعر العملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 واملعرو�سة �سمن البيانات املالية املوحدة تتم مراجعتها لت�سمل و�سع ال�سرف الأجنبي 

غري التجاري لتكون قابلة للمقارنة مع عر�ض ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011.

اإدارة املخاطر الت�سغيلية  44

اإن البنك يعرف املخاطر الت�سغيلية باعتبارها »خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية اأو ف�سل العمليات الداخلية، والأ�سخا�ض والأنظمة، اأو عن اأحداث خارجية«. 

وميكن للمخاطر الت�سغيلية اأن تعر�ض البنك خل�سائر حمتملة كبرية. يف حني اأن البنك ل ميكنه التخل�ض من كافة املخاطر الت�سغيلية، فقد و�سع عملية �ساملة لتحديد 

وتقييم املخاطر الت�سغيلية ومراقبتها/التخفيف منها، ور�سدها والإبالغ عنها.

اإن جمل�ض الإدارة يتحمل امل�سوؤولية النهائية عن جميع املخاطر الت�سغيلية على البنك ككل، بالإ�سافة اإىل المتثال بالقوانني واللوائح، حتى ولو مت تفوي�ض هذه امل�سوؤولية 

اإىل الإدارة العليا. ويتم تن�سيق اإدارة املخاطر الت�سغيلية امل�ستمرة من قبل دائرة اإدارة املخاطر الت�سغيلية، ويتم مراجعتها/ال�سيطرة عليها من قبل جلنة الإدارة 

التنفيذية، وجلنة اإدارة املخاطر والئتمان وفقًا لأغرا�ض ال�سيا�سة.

اإن اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�سغيلية ي�ستند اإىل عدد من العنا�سر التي ت�سمح للبنك بتحقيق اإدارة فعالة وقيا�ض املخاطر الت�سغيلية، وح�ساب مقدار راأ�ض مال املخاطر 

الت�سغيلية الذي يتعني على البنك الحتفاظ به لحتواء اأي خ�سائر حمتملة.

اإن وظيفة التدقيق الداخلي توفر مزيدًا من املراجعة امل�ستقلة للعمليات ونظم و�سوابط وتقارير البنك فيما يتعلق باإدارة املخاطر الت�سغيلية املقدمة اإىل جمل�ض الإدارة 

والإدارة العليا.

اأر�سدة العمالت الأجنبية  45

اإن �سايف املوجودات املحتفظ بها يف الهند بالروبية الهندية والتي تبلغ 199٫731 األف درهم )31 دي�سمرب 2010: 106٫443 األف درهم( تخ�سع لنظام وقوانني مراقبة 

الّنقد يف الهند.

الأن�سطة الئتمانية  46

كما يف 31 دي�سمرب 2011، بلغت قيمة �سايف املوجودات لل�سندوق الئتماين املدار من قبل البنك مبلغ 2٫357٫156 األف درهم )31 دي�سمرب 2010 – 1٫763٫024 األف درهم(.

اأدار بنك اأبوظبي التجاري ال�سناديق التالية خالل عامي 2011 و2010:

MSCI الإمارات العربية املتحدة ملوؤ�سر  التجاري  بنك اأبوظبي  •���سندوق 
النوخذة •���سندوق 

العربي للموؤ�سر  التجاري  اأبوظبي  بنك  •���سندوق 
•���سندوق بنك اأبوظبي التجاري ماكواري للبنية التحتية

للموؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة التحتية  البنية  •���سندوق 
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قائمة ال�سركات التابعة  47

اإن ال�سركات )ما عدا ال�سركات الزميلة( التي مت معاملتها ك�سركات تابعة لغر�ض توحيد البيانات املالية حيث اأن البنك ي�سيطر على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية، وقد اأ�ستثمر 

يف كامل اأو اأكرثية راأ�ض مال هذه ال�سركات وله الأحقية يف كامل اأو اأكرثية اأرباحها/ خ�سائرها. اإن ح�سة البنك املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يف ال�سركات التابعة هي كما يلي:

الأن�سطة الرئي�سيةبلد التاأ�سي�س�سنة التاأ�سي�سن�سبة المتالكا�سم ال�سركة التابعة

الإمارات 1002005%الظبي خلدمات الو�ساطة ذ.م.م.

العربية املتحدة

الو�ساطة يف جتارة الأدوات 

املالية والأ�سهم.

الإمارات 512005%اأبوظبي للمخاطرة وحلول اخلزينة ذ.م.م. )*(

العربية املتحدة

توفري برامج احلا�سوب والتي لها

 عالقة باملخاطرة وحلول اخلزينة.

الإمارات 1002005%اأبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م.

العربية املتحدة

اإدارة العقارات وال�ست�سارات 

العقارية.

الإمارات 1002007%اأبوظبي التجاري للخدمات الهند�سية ذ.م.م.

العربية املتحدة

خدمات هند�سية.

�سركة قاب�سة.جزر كاميان1002008%بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )كاميان( املحدودة

�سركة قاب�سة.ماليزيا1002008%بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )لبوان( املحدودة

�سركة ا�ستثمار قاب�سة.ماليزيا1002008%بنك اأبوظبي التجاري هولدنغ )ماليزيا( ا�ض دي ان برهاد

خدمات مالية.جزر كاميان1002008%بنك اأبوظبي التجاري فاينن�ض )كاميان( املحدودة

الإمارات 1002009%اأبوظبي التجاري للتمويل الإ�سالمي �ض.م.خ.

العربية املتحدة

خدمات م�سرفية اإ�سالمية.

الإمارات 1002006%�سركة اأبوظبي التجاري لتطوير الأمالك ذ.م.م. )*(

العربية املتحدة

تطوير الأمالك.

الإمارات 1002008%اأبوظبي التجاري لال�ست�سارات العقارية ذ.م.م.)*(

العربية املتحدة

ال�ست�سارات العقارية.

الإمارات 1002005%�سركة اأبوظبي التجاري للحلول املالية ذ.م.م. )*(

العربية املتحدة

ا�ستثمارات مالية.

الإمارات 1002005%�سركة اأبوظبي التجاري للخدمات ال�ستثمارية ذ.م.م. )*(

العربية املتحدة

ا�ستثمارات مالية.

وكيل ت�سغيل.اململكة املتحدة1002008%بنك اأبوظبي التجاري )اململكة املتحدة( املحدودة )*(

الإمارات 1002006%بنك اأبوظبي التجاري خلدمات امل�ساريع )*(

العربية املتحدة

�سركة قاب�سة لال�ستثمار 

يف البنية التحتية.

الإمارات 1002006%كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م. )*(

العربية املتحدة

تطوير البنية التحتية 

وامل�ساريع العقارية.

الرمي لتطوير البنية التحتية ذ.م.م. )�سابقًا التو�سع للمقاولت 

ذ.م.م.( )*(

الإمارات %1002006

العربية املتحدة

ال�ستثمار يف امل�ساريع التجارية.

اإدارة متويل.لوك�سمبورج1002009%بنك اأبوظبي التجاري لإدارة ال�سناديق

�سناديق ال�ستثمار.لوك�سمبورج1002009%�سندوق تغذية النوخذة الإ�ستثماري

�سناديق ال�ستثمار.لوك�سمبورج872009%�سندوق تغذية موؤ�سر MSCI اإ.ع.م

�سناديق ال�ستثمار.لوك�سمبورج992009%�سندوق موؤ�سر MSCI لالأ�سواق العربية

اأن�سطة ائتمان.جزيرة مان2008حق ال�سيطرةاأ�ض ب األ ت اأي ب )اأي اأو اأم( املحدودة

الإمارات 1002010%بنك اأبوظبي التجاري �سرفي�سيز اف زد ال ال �سي

العربية املتحدة

معاجلة املعامالت ودعم 

الأعمال الداخلية.

اأن�سطة التمويل الإ�سالمي.جزر كاميان1002011%بنك اأبوظبي التجاري للتمويل الإ�سالمي )كاميان( املحدودة

)*(  متثل �سركات تابعة لأغرا�ض ت�سجيالت قانونية )ورقية(.
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كفاية واإدارة راأ�س املال  48

اإدارة راأ�س املال

اإن خماطر راأ�ض املال هي عبارة عن خماطر عدم امتالك البنك ملوارد راأ�سمالية كافية: ل�سمان متطلبات راأ�ض املال التي حددها م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة 

املركزي، ول�سمان قدرة البنك على ال�ستمرار كمن�ساأة عاملة، ولزيادة العوائد للم�ساهمني، واحلفاظ على قاعدة راأ�سمالية قوية لدعم تطوير اأعماله.

اإن اأهداف البنك عند اإدارة راأ�ض املال، وهو مفهوم اأ�سمل مما هو ظاهر يف »حقوق امللكية« يف بيان املركز املايل، هي:

املركزي؛ املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  م�سرف  عن  ال�سادرة  والتوجيهات  التعليمات  ح�سب  املال  راأ�ض  مبتطلبات  •��اللتزام 
مقدرة البنك على ال�ستمرار يف العمل وزيادة العائدات للم�ساهمني؛ و على  •��املحافظة 

•��الحتفاظ بقاعدة راأ�ض مال قوية بهدف موا�سلة تطور اأعمال البنك.

تتم مراقبة كفاية راأ�ض املال وال�ستخدام املنظم له ب�سكل م�ستمر من قبل اإدارة البنك، وا�ستخدام التقنيات اإ�ستنادًا اإىل املبادئ التطويرية التي و�سعتها جلنة بازل 

وامل�سرف املركزي يف الدولة. ويتم تقدمي املعلومات املطلوبة اإىل جلنة الرقابة كل �سهر )بازل 1( وب�سورة ربع �سنوية )بازل 2(.

يف تعميمه رقم 2009/27 ال�سادر بتاريخ 17 نوفمرب 2009 اأبلغ م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي جميع البنوك العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

تطبيق املقاربة املوّحدة لبازل 2 اإعتبارًا من تاريخ التعميم. اأ�سدر البنك املركزي م�سودة توجيهات لتطبيق املقاربة املوّحدة بخ�سو�ض خماطر الئتمان وال�سوق والتي من 

املتوقع اأن متتثل البنوك للتقرير مبوجب متطلبات بيالر 2 - عملية تقييم كفاية راأ�ض املال الداخلية بحلول مار�ض 2010. اأما بالن�سبة للمخاطر الت�سغيلية، فقد اأعطى 

م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي اخليار للبنوك با�ستخدام مقاربة الدلئل الأ�سا�سية اأو املقاربة املوّحدة. وقد قام البنك باختيار املقاربة املوّحدة. 

 يلتزم البنك يف اإدارة راأ�ض املال من خالل اإ�سرتاتيجيات طويلة /ق�سرية الأجل واملتطلبات التنظيمية، مع مراعاة البيئة التنظيمية والقت�سادية والتجارية التي 

يعمل البنك فيها.

 ي�سعى البنك اإىل حت�سني العائد على راأ�ض املال و الهدف دائمًا هو املحافظة على قاعدة راأ�سمالية قوية لدعم تطوير الأعمال وتلبية متطلبات راأ�ض املال 

التنظيمي يف جميع الأوقات.

مكونات راأ�س املال

وفقًا ملتطلبات بازل 2، ينبغي اأن يتكون راأ�ض املال مما يلي:

راأ�س املال من ال�سق الأول - ي�سمل راأ�ض املال املدفوع والإحتياطيات املدرجة )مبا يف ذلك، الأرباح املحتجزة يف مرحلة ما بعد ال�سريبة(، وعالوة الإ�سدار، والإحتياطيات 

القانونية، والإحتياطي العام، واأدوات هايربد من ال�سق الأول )مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي(، وحقوق الأقلية يف حقوق م�ساهمي ال�سركات التابعة الأقل من اململوكة كليًا.

اإن اأرباح الفرتة احلالية ل تدخل يف ح�ساب راأ�ض املال الأ�سا�سي، با�ستثناء الظروف ال�ستثنائية وفقًا لتقدير البنك املركزي. و�سيحدد هذا بالقرتان مع مراجعات 

املدققني اخلارجيني للبنك للوقوف على نزاهتها.

يجب اأن تكون القتطاعات من ال�سق الأول من راأ�ض املال وفقًا لقواعد بازل/م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي، ويت�سمن ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة 

الأخرى بالقيمة الدفرتية ال�سافية، وتعديالت التاأثري الرتاكمي لتحويل العمالت الأجنبية والأ�سهم اخلا�سة املحتفظ بها بالقيمة الدفرتية ال�سافية مع الأخذ يف العتبار 

اأي خم�س�سات مر�سودة مقابل قيمة ال�ستحواذ، وخ�سارة ال�سنة احلالية/ اخل�سائر املرتاكمة بها، النق�ض يف املخ�س�سات، والقتطاعات الأخرى التي يحددها م�سرف 

دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي.

راأ�س املال من ال�سق الثاين - يت�سمن املخ�س�سات العامة والإحتياطيات غري املعلنة، واإحتياطيات اإعادة تقييم الأ�سول/ التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة، واأدوات 

راأ�ض مال هايربد )الدين/ حقوق امللكية(، وقر�ض ثانوي لأجل.

راأ�س املال من ال�سق الثالث - يت�سمن ال�سكل الرئي�سي لراأ�ض املال املوؤهل لتغطية خماطر ال�سوق ويتكون من حقوق امللكية والأرباح امل�ستبقاة )راأ�ض املال من ال�سق الأول( 

وراأ�ض املال التكميلي )راأ�ض املال من الطبقة 2(. ولكن، رهنًا مبوافقة م�سبقة من م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي، يجوز للم�سارف توظيف راأ�ض املال 

من ال�سق الثالث )الفئة 3( الذي يتاألف من الديون الثانوية ق�سرية الأجل كما هو حمدد يف الفقرة 49 )الرابع ع�سر( من اتفاقية بازل الثانية، وذلك لغر�ض وحيد يتمثل 

يف الوفاء بن�سبة متطلبات راأ�ض املال ملخاطر ال�سوق، مع مراعاة ال�سروط الواردة يف الفقرة 49 )الثالث ع�سر( و49 )الرابع ع�سر(.

املوجودات امل�سمونة

اإن التعر�ض للموجودات امل�سمونة امل�سنفة +B واأدناه )على املدى الطويل(، واأدنى من A3/P3 )على املدى الق�سري(، اأو غري امل�سنفة يتم خ�سمها من قاعدة راأ�ض املال.

متى ما مت اخل�سم من ال�ستثمارات وفقًا لهذا اجلزء يف نطاق التطبيق ف�سوف تبلغ ال�ستقطاعات 50% من ال�سق الأول و50% من راأ�ض املال ال�سق الثاين.
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تخ�سي�س راأ�س املال

اإن تخ�سي�ض راأ�ض املال بني عمليات واأن�سطة حمددة يعتمد، اإىل حد كبري، على ال�ستخدام الأمثل للعائدات املحققة من راأ�ض املال املخ�س�ض. وي�ستند مقدار راأ�ض املال 

املخ�س�ض لكل عملية اأو ن�ساط يف املقام الأول على راأ�ض املال التنظيمي، ولكن يف بع�ض احلالت ل تعك�ض املتطلبات التنظيمية متامًا الدرجات املتفاوتة للمخاطر 

املرتبطة بالأن�سطة املختلفة. يف مثل هذه احلالت، قد يتم متديد متطلبات راأ�ض املال لتعك�ض املخاطر املختلفة، اعتمادا على امل�ستوى الإجمايل لراأ�ض املال لدعم عملية 

معينة اأو ن�ساط معني ل يندرج حتت احلد الأدنى املطلوب لالأغرا�ض التنظيمية. يتم اإجراء عملية تخ�سي�ض راأ�ض املال لعمليات واأن�سطة حمددة ب�سكٍل م�ستقل عن اأولئك 

امل�سوؤولني عن هذه العملية من خالل فريق املخاطر والئتمان والتدقيق، ويخ�سع للمراجعة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات ح�سب القت�ساء.

اإن الن�سب املحت�سبة مبا يتما�سى مع بازل 2 هي كما يلي:

بازل 2

كما يف

2011

األف درهم

كما يف

2010

األف درهم

راأ�س املال من ال�سق الأول

5.595.5974٫810٫000راأ�ض املال

–3.848.286عالوة اإ�سدار
3.309.3512٫704٫179اإحتياطي نظامي وقانوين

2.150.0002٫150٫000اإحتياطي عام واإحتياطي طوارئ

)36٫677()104.595(برنامج خيار �سراء اأ�سهم للموظفني، بال�سايف

136٫676)27.521(اإحتياطي حتويل عمالت اأجنبية

3.300.888991٫927اأرباح م�ستبقاة واإحتياطيات اأخرى

5.5178٫561حقوق غري م�سيطرة يف �سايف موجودات ال�سركات التابعة

4.000.0004٫000٫000�سندات راأ�ض مال )اإي�ساح 25(

4٫663٫014–اأوراق مالية اإلزامية التحويل

)2٫679٫100()40.909(ناق�سًا: ا�ستثمار يف �سركات زميلة )%50(

–)123.653(ناق�سًا: موجودات غري ملمو�سة
)532٫475()38.350(ناق�سًا: التعر�سات الئتمانية )نتيجة تعديل الت�سنيف(

21.874.61116٫216٫105

راأ�س املال من ال�سق الثاين

1.621.3281٫581٫985خ�سائر انخفا�ض القيمة للقرو�ض وال�سلفيات املقّيمة اإجماليًا

174٫799–التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

6.617.4566٫617٫456قر�ض من ال�سق الثاين )اإي�ساح 18(

938.2311٫172٫789�سندات ثانوية ب�سعر �سرف عائم )اإي�ساح 18(

)2٫679٫099()40.908(ناق�سًا: ا�ستثمار يف �سركات زميلة )%50(

)532٫475()38.350(ناق�سًا: التعر�سات الئتمانية )نتيجة تعديل الت�سنيف(

9.097.7576٫335٫455

30.972.36822٫551٫560جمموع راأ�س املال املوؤهل

املوجودات املرجحة باملخاطر:

129.706.214126٫558٫829خماطر الئتمان

2.103.7683٫464٫224خماطر ال�سوق

5.805.1375٫405٫406خماطر الت�سغيل

137.615.119135٫428٫459جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

16٫65%22.51%جمموع ن�سبة كفاية راأ�س املال

11٫97%15.90%ن�سبة ال�سق الأول

4٫68%6.61%ن�سبة ال�سق الثاين

اإن ن�سبة كفاية راأ�ض املال هي فوق احلد الأدنى البالغ 12% مبوجب تعليمات م�سرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي كما يف 31 دي�سمرب 2011 )31 دي�سمرب 2010 – %12(.



82

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

كفاية واإدارة راأ�س املال تـابـع  48

راأ�س املال من ال�سق الأول يتاألف من املوارد التالية:

�•���اأموال امل�ساهمني العاديني، والتي ت�سمل العائدات الرتاكمية من اإ�سدار اأ�سهم عادية بقيمتها ال�سمية. حتمل هذه الأدوات ح�سة من امللكية يف البنك، ول حتمل 
اأي التزامات؛

والتنظيمية: القانونية  •��الإحتياطيات 
    –   الإحتياطي النظامي – مبوجب املادة 82 من القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 1980، يتم حتويل 10% من �سايف اأرباح ال�سنة اإىل اإحتياطي قانوين. يجوز للبنك اأن 

يقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ الإحتياطي 50% من القيمة ال�سمية لراأ�ض املال املدفوع. وعليه، مت حتويل مبلغًا قدره 302٫586 األف درهم اإىل 

الإحتياطي القانوين خالل ال�سنة )31 دي�سمرب 2010 – 38٫100 درهم األف(. الإحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع.

    –   الإحتياطي القانوين - وفقا للمادة 255 من قانون ال�سركات التجارية الحتادي الإماراتي رقم 8 ل�سنة 1984 )وتعديالته( واملادة 84 من عقد التاأ�سي�ض والنظام 

الأ�سا�سي للبنك، يتم حتويل 10% من �سايف ربح ال�سنة اإىل الإحتياطي القانوين. ويجوز للبنك اأن يقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ الإحتياطي 50% من 

القيمة ال�سمية لراأ�ض املال املدفوع. وعليه، مت حتويل مبلغ 302٫586 األف درهم اإىل الإحتياطي القانوين خالل ال�سنة )31 دي�سمرب 2010 – 38٫100 درهم 

األف(. الإحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع.

الطارئة: والإحتياطيات  العام  •��الإحتياطي 
    –   الإحتياطي العام - وفقًا للمادة رقم 84 من عقد التاأ�سي�ض والنظام الأ�سا�سي للبنك، ميكن حتويل ن�سبة اإ�سافية من الأرباح ال�سافية لل�سنة اإىل الإحتياطي العام بناًء 

على تو�سية من جمل�ض الإدارة. يجوز للبنك اأن يقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ الإحتياطي 25% من القيمة ال�سمية لراأ�ض املال املدفوع. ميكن ا�ستخدام 

هذا الإحتياطي فقط لأغرا�ض مو�سى بها من قبل جمل�ض الإدارة مبوافقة امل�ساهمني.

    –   اإحتياطي الطوارئ - مت اإن�ساء اإحتياطي للطوارئ لتغطية املخاطر غري املتوقعة يف امل�ستقبل اأو الطارئة التي قد تن�ساأ عن املخاطر امل�سرفية العامة.

•���اأ�سهم خطة حوافز املوظفني – مينح البنك مدفوعات امل�سواة على اأ�سا�ض الأ�سهم اإىل املوظفني. ويتم التعامل مع هذه الأ�سهم التي منحها البنك ملوظفيه كاأ�سهم 
خزينة ويتم خ�سمها من راأ�ض املال؛

•���اإحتياطيات حتويل العملة الأجنبية - ي�سمل اإحتياطي حتويل العمالت جميع فروقات �سرف العمالت الأجنبية النا�سئة من حتويل البيانات املالية للعمليات الأجنبية 
وكذلك من حتويل املطلوبات والأرباح واخل�سائر الناجتة عن امل�ستقات للتحوط فيما يتعلق بال�ستثمار ال�سايف للبنك يف العمليات اخلارجية.

املوؤهلة؛ الأخرى  والإحتياطيات  امل�ساهمني،  على  املوزعة  غري  املرتاكمة  الأرباح  متثل  م�ستبقاة-  •��اأرباح 
التابعة؛ ال�سركات  اأ�سهم  يف  امل�سيطرة  غري  •��احلقوق 

•����سندات راأ�ض املال - يف فرباير 2009، اكتتبت دائرة املالية يف حكومة اأبوظبي يف �سندات راأ�ض املال التنظيمية من ال�سق الأول لدى بنك اأبوظبي التجاري مببلغ قدره 
4٫000٫000 األف درهم )ال�سندات(. تعد هذه ال�سندات مبثابة اأوراق مالية دائمة غري ت�سويتية وغري تراكمية ل يوجد لها تاريخ ا�سرتداد ثابت، وميكن ا�ستدعائها 

من قبل امل�سدر وفقًا ل�سروط معينة، و

•���الأوراق املالية اإلزامية التحويل )مكون حقوق امللكية( – يعد املكون جزًء من الأوراق املالية اإلزامية التحويل ال�سادرة عن البنك والتي ت�سنف ب�سكٍل منف�سل كحقوق 
م�ساهمني ومطلوبات مالية وفقًا مل�سمون التفاق التعاقدي. ويتم حتديد مكون حقوق امللكية عن طريق خ�سم مبلغ مكون املطلوب من القيمة العادلة لالأوراق املالية 

القابلة للتحويل ككل.

اإّن القتطاعات من موارد ال�سق الأول ت�سمل الأ�سول غري امللمو�سة، و50 % من ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وتعر�سات التوريق.

يتاألف راأ�س مال ال�سق الثاين من املوارد التالية:

وال�سلف؛ القرو�ض  على  القيمة  يف  اإجمايل  •��انخفا�ض 
•���التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة - ت�سمل التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة التغيري الرتاكمي يف �سايف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر. غري اأنها حمدودة اإىل 45% اإذا كان الر�سيد اإيجابي. ولكن اإذا كان الر�سيد �سلبي، ف�سيتم تعديل الر�سيد بالكامل من راأ�ض 

املال ال�سق الأول؛ و

الأجل. طويلة  •��القرو�ض 

اإّن القتطاعات من موارد ال�سق الثاين ت�سمل 50% من ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وتعر�سات التوريق.

دعاوى ق�سائية  49

اإن البنك طرف يف اإجراءات قانونية ومطالبات خمتلفة نا�سئة يف �سياق العمل املعتاد. بينما ل ميكن التنبوؤ بنتائج هذه املطالبات على وجه التاأكيد، اإل اأن اأدارة البنك ل 

تعتقد باأنه �سيكون لها تاأثري �سلبي جوهري على البيانات املالية املوحدة للبنك اإذا ما مت ت�سويتها لغري �سالح البنك.




