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إنجازات عام 2013

2٩

الربح الصافي ( مليون درهم )

%

زيادة خالل السنة الماضية
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العائد األساسي على السهم ( درهم )

%

زيادة خالل السنة الماضية
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٠٫٥٩
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32.22

نسبة التكلفة إلى الدخل **

%

في العام 2013

0.90

تكلفة المخاطر

%

في العام 2013

21.21

نسبة كفاية رأس المال

%

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٪٣٢٫١٩
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٪٣٣٫١٣

٪٣١٫٣٨

٪٣٢٫٢٢

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٪٣٫٢١

٪٢٫٦١

٪١٫٧٣

٪١٫٢٠

٪٠٫٩٠

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٪١٧٫٣٨
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في العام 2013

15.45

العائد على الحقوق

%

في العام 2013

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

)٪(٣٫٤١

٪١٫٥٤

*٪٨٫٩٢

٪١٣٫٠٢

٪١٥٫٤٥

* التتضمن بیع حصة البنك في شركة حلیفة

**الدخل من العملیات (بھدف حساب نسبة التكلفة الى الدخل) یتضمن حصة أرباح

الشركات الحلیفة ولكن الیتضمن العائد الصافي من بیع حصة البنك في الشركات الحلیفة

4

٪١٦٫٧٤

الط ـ ـم ـ ــ ـ ـ ـ ــوح +
اإلنـ ـــض ـ ـ ـب ـ ــ ـــ ــاط

ندرك في بنك أبوظبي التجاري أن االضطالع بدور ملموس في حياة
عمالئنا يتطلب أكثر من مجرد االحتفاظ بأصول مالية ،إذ يتعين أن
نتمتع بالعديد من الصفات المعنوية أيضاً.
ولذا ،فإننا نؤمن بأن هناك بعض الركائز التي ال تقل أهمية عن أي أصول مالية مثل
الطموح واالنضباط .فالطموح هو الرغبة في تحقيق االنجازات واالستعداد لبذل
الجهد الالزم لتحقيق تلك األهداف .أما اإلنضباط فيعني االحساس بالمسؤولية
والتصرف بطريقة تقوم على أساس مجموعة من المنطلقات والمبادئ والتحكم
في طريقة اإللتزام بها .ونحن في بنك أبوظبي التجاري نتميز بطموحاتنا الكبيرة
لعمالئنا ومساھمینا ومشاركتهم تطلعاتهم الى تحقيق حياة أفضل .و في معرض
سعينا إليجاد الطرق التي تمكننا من جعل مواردنا المالية وخبراتنا المصرفية في
خدمة عمالئنا نعمل بجد وإنضباط لمساعدتهم على تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم
لتصبح واقعاً ملموساً.
وكأحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،نتمتع بنفس القدر من
الطموح كمؤسسة مالية كبرى حيث تنبثق قدرتنا التنافسية وسمعتنا المميزة
من طموحنا لنصبح البنك األفضل .ومن هذا المنطلق نسخر قوة البنك المالية
وقدرته على إدارة المخاطر وتطبيقه لمبادئ الحوكمة لتطوير نظام يعود على
أعمالنا باالزدهار ويوفر لها أقصى درجات األمن والحماية.
ولقد جاءت النتائج القياسية التي حققها بنك أبوظبي التجاري بنهاية عام 2013
نتيجة مـبــاشــرة للطموح واإلنـضـبــاط وهـمــا يمثالن الـقــاعــدة األســاسـيــة لنظرتنا
المستقبلية المتفائلة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة ،يسعدني أن أضع
بين أيديكم التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري لعام
 .٢٠١٣لقد حقق البنك نتائج متميزة حيث سجل صافي أرباح
يبلغ  ٣,٦٢٠مليون درهم بارتفاع وقدره  %٢٩عن عام .2٠١٢
وتعكس هذه النتائج األداء الجيد للبنك في جميع عملياته
وفــي مختلف قــطــاعــات أعــمــالــه ،مما يــرســخ مكانة بنك
أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الــرائــدة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة حيث استطاع البنك في عام ٢٠١٣
اإلستفادة من الفرص االقتصادية في األســواق المحلية
والــتــعــافــي الملموس ال ــذي يشهده االقــتــصــاد العالمي
عالوة على إستقرار االوضاع السياسية في المنطقة.
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لقد جــاءت نتائج عام  ٢٠١٣لتؤكد قــدرة البنك على تحقيق
األهــداف وانجاز الخطط الموضوعة ،حيث استطاع البنك
اثـبــات نفسه كــأحــد البنوك ال ـقــادرة على تجسيد الطموح
من خالل إستراتيجية واضحة المعالم وقاعدة قوية للبناء
مستقبال ،باالعتماد على موظفين مؤهلين لتمكين
عليها
ً
العمالء من تحقيق أهدافهم المالية والمساهمة في النمو
واإلزدهــار في مختلف قطاعات األعمال في إمارة أبوظبي
ودولة اإلمارات العربية المتحدة ككل.

كما وأظهر أعضاء مجلس اإلدارة إلتزاماً كبيراً خالل العام،
حيث عقد مجلس اإلدارة ما يزيد على ستة وخمسين إجتماعاً
خــال عــام ( ٢٠١٣إجـتـمــاعــات مجلس اإلدارة أو إجتماعات
اللجان المنبثقة عنه) .كما قام أعضاء مجلس اإلدارة بزيارة
الـعــديــد مــن ال ـفــروع واإلدارات وعـقــد الـعــديــد مــن حلقات
العمل الخارجية حول إستراتيجية البنك( .يمكن االطالع على
المزيد من التفاصيل في قسم "حوكمة الشركات" من هذا
التقرير).

كما حرصنا على تناغم أهداف البنك مع الرؤية االقتصادية
مثاال بارزاً يحتذى به في
إلمارة أبوظبي  ٢٠٣٠لتصبح أبوظبي
ً
مجال األعمال الدولية.

قام البنك بإصدار تقرير اإلستدامة خالل العام  ٢٠١٣إدراكــاً
ألهـمـيــة الـ ــدور الـمـنــاط بــالـبـنــوك المحلية واإلقـلـيـمـيــة في
تحقيق التنمية اإلقتصادية المستدامة للمجتمعات التي
تعمل فيها.

وعليه أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %٣٠
على المساهمين شريطة موافقة المساهمين أثناء إجتماع
الجمعية العمومية وموافقة مصرف دولة اإلمارات العربية
المتحدة المركزي.
إثــر مراجعة إستراتيجية البنك خــال إجتماع مجلس اإلدارة
في شهر اكتوبر من عام  ،٢٠١٣أكد مجلس اإلدارة وفريق
اإلدارة التنفيذية على اإلستراتيجية الحالية للبنك ،بعد
إدخال ما قد يلزم من تعديالت مالئمة لتمكينه من الحفاظ
على حصته السوقية اآلخــذة في النمو في ظل بيئة عمل
تتسم بالتنافسية الشديدة .إن مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة
التنفيذية على ثقة بــأن إستراتيجية البنك وطــريـقــة إدارة
أعماله يوفران أساساً قوياً لتحقيق أهــداف البنك وتحقيق
عــوائــد مستدامة .وي ــدرك كــل مــن مجلس اإلدارة وفريق
اإلدارة التنفيذية أهمية تحقيق أعلى مستويات الخدمة في
جميع األعمال األساسية وأهمية مراعاة اإلنضباط بكل ما
يقوم به البنك من أعمال ،خاصة في ما يتعلق بطريقة إدارة
المخاطر والتعامل معها ليتميز دائماً بأعلى درجات الكفاءة
واألمان لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.
وفــي عــام  ،٢٠١٣سعى مجلس اإلدارة جــاهــداً لنشر ثقافة
الحوكمة في جميع قطاعات البنك ،حيث ركز مجلس اإلدارة
بصفة خاصة على:
فاعلية الــدور الــذي يضطلع به مجلس اإلدارة من خالل
بذل المزيد من الجهد في مجاالت مختلفة ومن أهمها
إجــراء تقييمات منتظمة ألعضائه وإتباع التطوير المهني
وتحسين اإلجراءات المتبعة إلجتماعات مجلس اإلدارة.

كما إستمرت جهود بنك أبوظبي التجاري ،خالل العام ،٢٠١٣
في جذب وتطوير واالحتفاظ بالموظفين من أبناء الدولة
على جميع المستويات اإلداريــة بالبنك حيث نفتخر بوصول
نسبة التوطين إلى  %٤٠من إجمالي العاملين بالبنك.
ونحن نؤكد إلتزامنا ببذل كافة الجهود للمساهمة في تطوير
ودعم القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأنتهز هذه الفرصة للتعبير ،باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن
إخواني أعضاء مجلس اإلدارة ،عن تقديرنا وامتناننا العميق
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حاكم إمارة أبوظبي "حفظه الله"
والى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي العهد ونائب
القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
وإل ــى م ـصــرف دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة الـمــركــزي
لــدعـمـهــم الـمـسـتـمــر لـبـنــك أبــوظ ـبــي ال ـت ـجــاري وج ـهــودهــم
المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الــدولــة .كما أود التعبير
عن شكري وامتناني للدعم والــوالء اللذين أبداهما عمالء
البنك طوال السنة وألعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة
التنفيذية وجميع العاملين إللتزامهم وتفانيهم.
عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

تحسين عمليات إدارة المخاطر وطرق احتساب المكافآت.
نشر وتطبيق ثقافة الحوكمة ،من خالل لجنة الحوكمة
الـمـنـبـثـقــة ع ــن م ـج ـلــس اإلدارة ،ف ــي ج ـم ـيــع ق ـطــاعــات
البنك وبصفة خاصة في مجاالت المخاطر والمكافآت
والشفافية ومعامالت الصيرفة اإلسالمية والتأكد من
جودة المنتجات المالية التي يقدمها البنك.
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تقرير الرئيس التنفيذي

يسرني اإلعـــان عــن النتائج المتميزة الــتــي حققها بنك
أبوظبي التجاري خالل عام  . ٢٠١٣فبالرغم من بيئة العمل
التنافسية ،استمر البنك في بناء أسس قوية للنمو والربحية
المستدامة واستطعنا تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا.
وقد جاء هذا النجاح ليعكس جهود أعضاء مجلس اإلدارة
وفريق اإلدارة التنفيذية والــمــدراء وجميع العاملين في
بنك أبوظبي التجاري في تبني وتطبيق قيم البنك في
أعمالنا من خالل التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ،حيث
استلهمت جميع هــذه الجهود مبادئ رؤيتنا الرامية إلى
ترسيخ مكانتنا كأحد أكبر وأهم البنوك الوطنية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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ميزانية قوية ونمو مستدام
استطاع بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء قــوي والعديد
من اإلنجازات خالل عام  ، ٢٠١٣فكما هو مخطط له شهدت
نوعية االئتمان تحسناً كبيراً بينما تقلصت المخاطر بشكل
ملحوظ كما تم التحكم بشكل أفضل في إدارة التكاليف
وحققنا المزيد من التقدم نحو تدعيم هيكل رأسمال البنك.
وقــد استطعنا وضــع أســس إستراتيجية للنمو المستقبلي
والربحية المستدامة ويشكل اإللتزام التام بهذه اإلجــراءات
هدفاً رئيسياً للبنك في السنوات القادمة.
يتميز بنك أبوظبي التجاري بميزانية عمومية قوية ومتحفظة
توفر لنا قاعدة صلبة لتسريع وتيرة نمو أعمالنا والتركيز على
المنتجات والخدمات التي تهم عمالئنا أكثر من غيرها .ولقد
دأب ـنــا ط ــوال ال ـعــام على تحسين نوعية محفظة الـقــروض
بـشـكــل ع ــام ب ـغــرض تحقيق أع ـلــى ال ـعــوائــد والـتـقـلـيــل من
المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
وقد استطعنا االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية تتماشى مع
أفضل المعايير في مجال الصناعة المصرفية ،حيث بلغت
نسبة الشق األول من رأس المال . %١٦.٦٢
ويـحـتـفــظ الـبـنــك اآلن بــرأس ـمــال ك ــاف لــدعــم خـطــط النمو
اإلستراتيجية ونحن في موقف جيد يمكننا من إعادة فائض
رأس المال إلى مساهمينا من خالل توزيعات األرباح وبرنامج
إع ــادة شــراء األسـهــم .وفــي عــام  ، ٢٠١٣قمنا بــإعــادة شــراء
حوالى  % ٧.٠٢من أسهم البنك المصدرة مما أدى إلى إرتفاع
العائد المرجح على األسهم بنسبة . %٧
نمو ملحوظ في اإليرادات
استمر البنك خــال عــام   ٢٠١٣فــي تحقيق أداء جيد حيث
ارتـفــع صافي الــدخــل مــن العمليات بنسبة  %١١ليصل إلى
 ٧,٣٢٠مليون درهــم .نحن في بنك أبوظبي التجاري ندرك
أن لعمالئنا حق االختيار ولــذا فــإن االهتمام بعمالئنا يأتي
على قمة أولوياتنا ويعود األداء القوي للبنك إلــى التركيز
على تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية
طبقاً ألرقى المعايير الدولية إلى عمالئنا وسعينا الدؤوب
لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المالية وحرصنا على
توطيد عالقاتنا بهم واالرتقاء بمستويات رضائهم.
إدارة التكاليف
بلغت نسبة التكلفة إلــى الدخل  % ٣٢.٢٢خــال عــام .٢٠١٣
ونحن نحرص على إدارة المصاريف بشكل جيد ليس من خالل
التقليل من التكاليف والنفقات الضرورية لألعمال ،ولكن عن
طريق التأكد من كفاءة وبساطة كل ما نقوم به من أعمال
إلــى أقصى حد ممكن ،إذ نحرص على إنفاق األمــوال على

األمور التي تهم عمالئنا بالفعل ونستثمر في النواحي التي
تساعدنا على تنمية إيراداتنا بما فيها استخدام آخر ما توصل
إليه العلم الحديث من األنظمة التقنية المتطورة وتنمية
مهارات وخبرات الكوادر البشرية وتطوير العمليات وتبسيط
اإلجراءات واإلهتمام بكافة مكونات البنية التحتية.
إدارة المخاطر
إعتمد بنك أبوظبي التجاري منهجاً إستراتيجياً فــي إدارة
المخاطر وفي عام  ٢٠١٣استطعنا تحقيق تحسن كبير في
كل من محفظة
نوعية القروض والتسهيالت االئتمانية في ٍ
قروض األفراد والشركات .وكما بتاريخ  ٣١ديسمبر  ، ٢٠١٣بلغ
إجمالي مخصصات القروض المقيمة بصفة مجتمعة  ٢,٦٤٠
مليون درهم ونسبة  %١.٩٦من األصــول الموزونة المخاطر
بما يتخطى متطلبات تعميم مصرف دولة اإلمارات العربية
المتحدة المركزي للبنوك القاضية برفع مستوى مخصصات
القروض المقيمة بصفة مجتمعة لتصل إلى نسبة  % ١.٥من
األصول الموزونة المخاطر بحلول عام  . ٢٠١٤وسوف نستمر،
وبما يتماشى مع سياستنا الحالية لتجنيب المخصصات ،في
إعــادة تقييم سجل الخسائر والربحية في مختلف المحافظ
خالل كل فترة مالية ،وسوف نحافظ على نهجنا المتحفظ
في تجنيب مخصصات كافية على أساس تجاربنا السابقة في
كل محفظة وطبقاً للظروف االقتصادية السائدة باألسواق.
النظرة المستقبلية وأولويات عام 2014
نحن ننظر إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في التركيز
على تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية واإلسـتـفــادة مــن كافة
الفرص في ظل نمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة
لتحقيق المزيد من الربحية لمساهمينا وزيادة مساهماتنا في
دفع عجلة نمو االقتصاد الوطني .وبينما نسعى إلى تحسين
موقفنا اإلستراتيجي وتعزيز المبادرات التي قمنا بطرحها،
فإننا مقتنعون بأننا مستعدون بشكل جيد للتعامل مع أي
متطلبات جديدة في سوق العمل خالل السنوات القادمة.
نثمن جهود ودعم أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة
كما ّ
التنفيذية وجميع الموظفين الذين يجسدون قيم ومبادئ
البنك ويضعونها نصب أعينهم للحفاظ على مكانة البنك
الريادية.
عالء عريقات
الرئيس التنفيذي ،عضو مجلس اإلدارة
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تقرير كبير المسؤولين الماليين

أثبت بنك أبوظبي التجاري مرة أخرى أنه قادر على تحقیق قاعدة دخل قویة ونمو في
األرباح یتماشى مع استراتیجیته على األمد الطویل .وتدل النتائج القیاسیة التي حققھا
البنك بنھایة عام  ٢٠١٣على مدى نجاح ھذه االستراتیجیة.
بنھایة عام  ،٢٠١٣استطاع بنك أبوظبي التجاري للعام الرابع على التوالي تحقیق نتائج
مالیة متمیزة ،ویعكس أداء البنك خالل ھذه الفترة األھمیة التي یولیھا البنك لتحقیق
نمو مستدام وتركیزه على تطبیق المبادئ المصرفیة األساسیة .لقد قام البنك بإدارة
میزانیته العمومیة بطریقة متحفظة واستطاع توزیع محفظة القروض والسلفیات
على كافة القطاعات االقتصادیة للتقلیل من المخاطر إلى أدنــى حد ممكن .ونحن
في بنك أبوظبي التجاري مصممون على التحكم في التكالیف بكفاءة ،ونسعى دائماً
للتعرف على طرق مناسبة لبناء رأسمال قوي ألعمالنا وزیادة عوائد مساھمینا عالوة
على تقدیم أفضل المنتجات المالیة والخدمات المصرفیة لعمالئنا الكرام.
بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري  ٣,٦٢٠ملیون درھم ،بارتفاع قدره  %٢٩عن عام
 ،٢٠١٢فیما بلغ العائد األساسي على السھم  ٠٫٥٩درھــم بنھایة عام  ،٢٠١٣بارتفاع
قدره  %٣١عن عام  .٢٠١٢ارتفعت األربــاح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة
 ٪١٠لتصل إلى  4,٩٦١ملیون درھم .وقد جاءت الزیادة بنسبة  %٤في إجمالي صافي
الدخل من الفوائد والتمویل واإلسالمي البالغ  ٥,٤٢٩ملیون درھم ،والزیادة في الدخل
من غير الفوائد بنسبة  %٣٦والبالغ  ١,89٠ملیون درھــم لتعكس بوضوح مدى تنوع
نموذج أعمالنا.
وفــي عــام  ،٢٠١٣بالرغم مــن بیئة العمل شــدیــدة التنافسیة ،استطاع البنك تنمیة
محفظة الخدمات المصرفیة لألفراد في ما یتعلق بجمیع المنتجات المالیة بمبلغ
 ٣,٩٠٠ملیون درھم  ،بارتفاع قدره  .%٢٣ولقد ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  %٦لتصل
الى  ١١٥,٤٢٨ملیون درھم .كما استمر البنك في عام  ٢٠١٣في التركیز على الحفاظ على
میزانیة عمومیة قویة یتم إدارتھا بطریقة متحفظة بما یتماشى مع استراتیجیتنا ،مما
أدى إلى تحسن كبیر في نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى  %١١٤بنھایة عام .٢٠١٣
واستمر التحسن في جودة التسھیالت اإلئتمانیة خالل عام  ،٢٠١٣مما أدى إلى تدعیم
الموقف المالي لألعمال والعمالء بصفة عامة كما شھدت القطاعات االقتصادیة
التي تأثرت بالركود خالل الفترة السابقة تحسناً كبیراً .وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة
ً
مقارنة بنسبة  %٥٫٤بنھایة العام السابق ،كما تحسنت نسبة تغطیة المخصصات
%٤٫١
من  %٨٢٫٢لتصل إلى  .%١٠٩٫٧وشھدت القروض التي فات موعد استحقاقھا ولكنھا
غیر متعثرة انخفاضاً كبیراً بنسبة  %٥٠في عام  ،٢٠١٣وانخفض اجمالي المخصصات
بنسبة  %٢٢بنھایة عام  ٢٠١٣عما كانت علیه بنھایة عام .٢٠١٢
ارتفع اجمالي حقوق المساھمین لیصل إلى  ٢٤,٨٢١ملیون درھم بنھایة عام ،٢٠١٣
وبلغ الشق األول من رأس المال  ٢٤,٤٠٨ملیون درھم طبقاً لمعاییر اتفاقیة بازل ،٢
أو بنسبة  %١٦٫٦٢من األصول موزونة المخاطر .استمر البنك باإلحتفاظ بنسبة سیولة
عالیة بنھایة عام  ٢٠١٣بلغت  .%٢٢٫٨حافظ البنك على مكانته كمودع للسیولة من
خالل معامالت ما بین البنوك حیث بلغ صافي االیداعات لدى بنوك الدولة  ٨٫٥ملیار
درھم بتاریخ  ٣١دیسمبر .٢٠١٣
تشھد أعمالنا نمواً وتقدماً باستمرار مما یجعلنا نتطلع إلى المستقبل بثقة كبیرة .لقد
دأب بنك أبوظبي التجاري على ابتكار طرق جدیدة لتقدیم المنتجات المالیة والخدمات
المصرفیة الصحیحة والمناسبة لعمالئه وعلى تحقیق عوائد مجزیة لمساھمیه.
دیباك كوالر
كبير المسؤولين الماليين للمجموعة
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برج كابیتال جیت أبوظبي

الط ـ ـم ـ ــ ـ ـ ـ ــوح +

الرؤي ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــة

بمنتهى البساطة تتمثل رؤيــة بنك أبوظبي التجاري في أن
يكون بنك االختيار األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ونـحــن نعمل بجهد كــل يــوم إلكـتـســاب ثقة عمالئنا ،حيث
تمكننا الباقة المتنوعة مــن المنتجات المالية والخدمات
المصرفية المتميزة بــاإلضــافــة إلــى تكريس خبرتنا الطويلة
ومعرفتنا المتعمقة باألسواق لتقديم أفضل اآلراء والنصائح
المتخصصة لجميع عمالئنا .كما نسخر قوة موقفنا المالي
ونهجنا المنضبط في التعامل مع المخاطر لتقديم األجود
واألفضل لعمالئنا الكرام للوفاء بكافة احتياجاتهم المالية.
وفي كل ما يقوم به من أعمال ،يهدف بنك أبوظبي التجاري
إلــى دعــم تحقيق أغ ــراض وأهـ ــداف رؤي ــة اإلمـ ــارات العربية
المتحدة  2021والرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي .2030
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شركة أبوظبي للموانئ

الط ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح +

األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
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خالل شهر ديسمبر ،حققت شركة أبوظبي للموانئ إنجازاً رئيسياً
هاماً بوصول الحاوية المليون إلى ميناء خليفة بعد مــرور عام
واحــد تقريباً بعد افتتاح الميناء رسمياً بنهاية عــام  .2012وقد
إضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور مصرف العالقات الرئيسي
في ما يتعلق بمشروع المرحلة األولى من توسعة ميناء خليفة
ومنطقة خليفة الصناعية "ك ـيــزاد"* بتكلفة وقــدرهــا  7.2مليار
دوالر أمريكي .يعد ميناء خليفة أحد ركائز تنويع مصادر اقتصاد
إمارة أبوظبي وفقاً للرؤية اإلقتصادية إلمارة أبوظبي  .٢٠٣٠كما
يتوقع أن تساهم مع منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" المجاورة
لها بنسبة  ٪١٥من إجمالي الدخل القومي غير النفطي.

مرافئ أبوظبي
* مدينة خليفة الصناعية أبوظبي
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مجموعة شركات رومانا

الط ـ ـم ـ ــ ـ ـ ـ ــوح +
النم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــو

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في
التنمية االقتصادية في جميع أنحاء دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة ،حيث تم تصنيف شركات مثل مجموعة شركات
رومــانــا ،العاملة في مجال تحلية المياه كواحدة من أفضل
مائة مشروع صغير ومتوسط في دبي لكونها أحد المصادر
الهامة للمياه .وتنتج مجموعة رومانا ما يزيد على 600.000
زجاجة مياه يومياً وتخدم أكثر من  250الف عميل من خالل ما
يتعدى  6,000منفذ للبيع بالمفرق .ولقد دأب بنك أبوظبي
التجاري على مساعدة مجموعة رومانا على تحقيق خططها
للنمو من خالل توفير رأس المال العامل وتقديم تسهيالت
تمويل المعدات الثقيلة وكذلك الخدمات المالية الشخصية
لموظفي الشركة.
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الط ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح +

السيـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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فندق بارك حیاة أبوظبي

شركة التطوير واإلستثمار السياحي هي الشركة المكلفة
من قبل حكومة أبوظبي بتطوير قطاع السياحة بــاإلمــارة.
وقد استطاعت تنفيذ بعض المشاريع األكثر فخامة ورقي
مثل جزيرة السعديات التي ستحتضن عند إنجازها بالكامل
مـجـمــوعــة متكاملة مــن أح ــدث وأرقـ ــى الـمـعــالــم السكنية
والفندقية والثقافية والترفيهية ومحالت أشهر الماركات
العالمية بــاإلضــافــة إلــى أكـبــر تجمع للمؤسسات الثقافية.
ويمثل مشروع فندق وفلل حياة بارك أبوظبي التابع لشركة
التطوير واإلستثمار السياحي ،الظاهر فــي ال ـصــورة ،واحــداً
مــن أول التجمعات الفندقية الـتــي يتم إنـجــازهــا فــي جزيرة
السعديات .وفي عام  2013حصل على جائزة "أفضل منتجع
سياحي فخم" من قبل منظمة مكافآت الفنادق الفخمة
حول العالم ( .)World Luxury Hotelsوقد اختارت شركة
التطویر واإلستثمار السیاحي بنك أبوظبي التجاري شریكاً
مصرفیاً لھا ،حیث قدم بنك أبوظبي التجاري مجموعة كبیرة
من الخدمات المصرفیة والتسھیالت اإلئتمانیة للعدید من
الشركات العاملة في مجال السیاحة والضیافة.
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بنك أبوظبي التجاري – فرع أبوظبي مول

الط ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح +
خدمــة العم ــالء
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يتمتع بنك أبوظبي التجاري بواحدة من أكبر شبكات الفروع
المنتشرة في جميع أنحاء دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة
في أماكن مختارة بعناية تمكننا من بناء وتحسين عالقاتنا
مع عمالئنا .وفي فروعنا نتعرف على عمالئنا بشكل أفضل
ونـســاعــدهــم دائ ـمــاً عـلــى إي ـجــاد ال ـطــرق المناسبة لتحقيق
أه ــدافــه ــم .ن ـحــن نـتـفـهــم اإلح ـت ـيــاجــات الـمـصــرفـيــة ال ـفــريــدة
لألشخاص الطموحين ونركز في فروعنا على إدارة عالقات
العمالء بصفة متفردة .ونفتخر بكوننا أول بنك في دولة
اإلمــارات العربية المتحدة يقدم معامالت مصرفية مجانية
لعمالئه من األفراد.
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الط ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح +
التكـن ــولــوجـيـ ـ ـ ــا

مع التقدم المستمر في التكنولوجيا ،تشهد األســواق حالياً
تحوال كبيراً في طريقة تقديم الخدمات المالية حيث يفضل
ً
الكثير من العمالء تنفيذ معامالتهم المصرفية من خالل أجهزة
الهاتف المتحرك والقنوات المصرفية اإللكترونية .ولمواكبة
هذا التطوير والعمل بكفاءة في ظل هذه البيئة ،قام بنك
أبــوظـبــي الـتـجــاري بتصميم خــدمــاتــه المصرفية اإللكترونية
عبر اإلنترنت التي حصلت على العديد من الجوائز المرموقة
بــاإلضــافــة إل ــى الكثير مــن الـحـلــول المصرفية عـبــر الـهــواتــف
المتحركة لتمكين عمالئه من تنفيذ معامالتهم المصرفية
على مــدار الساعة طــوال األسـبــوع ،حيث أصبح بإمكان أكثر
من  ٪٧٠من عمالء بنك أبوظبي التجاري في الوقت الحالي
اإلطــاع على أرصدتهم وتحويل األمــوال إلــى أي مكان في
العالم ودفع الفواتير وتنفيذ الكثير من المعامالت المصرفية
األخ ـ ــرى ب ـك ـفــاءة أك ـبــر وخـ ــال وقـ ــت أق ـصــر ع ـبــر ال ـخــدمــات
المصرفية الهاتفية والخدمات المصرفية اإللكترونية لألفراد
عبر اإلنترنت.
تطبيق بــنــك أبــوظــبــي الــتــجــاري للهواتف
ال ــذك ــي ــة ال ــح ــائ ــز عــلــى ال ــع ــدي ــد من
الجوائز متاح اآلن للتنزيل في
معظم متاجر تطبيقات
الهواتف الذكية
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ال ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح +
المسؤولية المجتمعية

يحرص بنك أبوظبي التجاري على النهوض بمسؤولياته تجاه
المجتمع الذي يعمل فيه .ولذا فقد دأب على تقديم دعم
كبير إلــى المؤسسات الخيرية من خــال التبرعات المباشرة
وح ـمــات جـمــع األم ـ ــوال وال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي ،ويـفـخــر بنك
أبوظبي التجاري باستمراره خالل األربع سنوات الماضية في
رعاية يوم البولو الوردي الذي يقام سنوياً في نادي غنتوت
لسباق الخيل والبولو ،بهدف زيــادة الوعي بخطورة مرض
سرطان الثدي وأهمية االكتشاف المبكر له .ويتم تخصيص
جميع المبالغ المجمعة خالل يوم البولو الــوردي لمساعدة
القافلة الوردية وهي عبارة عن لجنة تدير حملة تهدف إلى
جمع التبرعات لــدعــم مــرضــى ســرطــان الـثــدي ونـشــر الوعي
الالزم للوقاية من هذا المرض الخطير.

22

سمو الشیخ فالح بن زاید آل نھیان رئیس نادي غنتوت لسباق الخیل والبولو
یقود « أبوظبي التجاري » إلى الفوز بلقب البطولة في « البولو الوردي »
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أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

(من اليمين إلى اليسار)

السيد /عيسى محمد السويدي

السيد /محمد سلطان غنوم الهاملي

السيد /عالء عريقات

قــامــت حـكــومــة أبــوظـبــي بتعيين الـسـيــد /عيسى
محمد ال ـســويــدي ع ـضــواً فــي مجلس إدارة بنك
أبوظبي التجاري ،وتم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة
الـبـنــك فــي شـهــر سبتمبر مــن ع ــام  .2008ويتمتع
السيد /عيسى السويدي بخبرة تزيد على عشرين
( )20عـ ــام ف ــي مــج ــال إدارة األص ـ ــول واألعـ ـم ــال
المصرفية.

قبل اإللتحاق بدائرة المالية في حكومة أبوظبي،
كان السيد /محمد الهاملي يشغل منصب المدير
ال ـم ـســاعــد إلدارة األســه ــم األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي جـهــاز
أبوظبي لالستثمار .وقد تم تعيينه بواسطة جهاز
أبوظبي لالستثمار كعضو في مجلس إدارة بنك
أبوظبي التجاري في شهر أكتوبر من عام .2004

إنضم السيد /عالء عريقات إلى بنك أبوظبي التجاري
في شهر يناير من عام  ،2004حيث شغل العديد من
المناصب الرفيعة بالبنك قبل توليه منصب الرئيس
التنفيذي وقد أصبح عضواً في مجلس إدارة البنك
في شهر فبراير من عام  .2009وكــان السيد /عالء
عريقات قــد شغل العديد مــن المناصب القيادية
منذ   ١٩٩١في مؤسسات مصرفية مرموقة مثل
سيتي بنك وس ـتــانــدرد تـشــارتــرد بنك ومؤسسات
مالية أخرى.

رئيس مجلس اإلدارة

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة  -مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت
(إتصاالت).
مدير تنفيذي  -مجلس أبوظبي لالستثمار.
عضو مجلس إدارة – شركة بترول أبوظبي الوطنية
للتوزيع وشركة االستثمارات البترولية الدولية
وصندوق أبوظبي للتنمية وجهاز اإلمارات لالستثمار.
بكالوريوس في اإلقتصاد.
(جامعة Northeastern University
الواليات المتحدة األمريكية).
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نائب رئيس مجلس اإلدارة

المناصب الخارجية:
مدير عام  -دائرة مالية أبوظبي.
رئيس مجلس إدارة  -هيئة الصحة في أبوظبي.
عضو مجلس إدارة  -شركة أبوظبي للخدمات الصحية
وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" ،وهيئة
الرعاية اإلجتماعية وشؤون القصر وعضو لجنة
التدقيق في جهاز أبوظبي لالستثمار.
بكالوريوس العلوم المالية
(,Boston University
الواليات المتحدة األمريكية -
تخصص العلوم المالية).
برنامج المدير العام
(.)Harvard Business School
محلل مالي مجاز (.)CFA Institute

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

ويـ ـت ــول ــى الـ ـسـ ـي ــد /ع ـ ــاء ع ــريـ ـق ــات الـ ـع ــدي ــد مــن
الـمـســؤولـيــات ال ـتــي تتضمن رئــاســة مجلس إدارة
الشركات الفرعية واللجان التالية في بنك أبوظبي
التجاري :شركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة
أبــوظ ـبــي ال ـت ـجــاري لـلـخــدمــات الـهـنــدسـيــة وشــركــة
الظبي للوساطة واللجنة التنفيذية لــإدارة ولجنة
إدارة المخاطر واالئتمان.
المناصب الخارجية:
عضو مجلس إدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
ش.م.ع .وعضو في الهيئة اإلستشارية اإلقليمية
لمستركارد آسيا /الباسيفيكي والشرق األوسط
وإفريقيا ،وعضو في الهيئة اإلستشارية لمجلس
شركاء مبادلة للبنية األساسية.
الجوائز الشخصية:
في عام  - 2011حصل السيد /عالء عريقات على
المركز األول كأفضل رئيس تنفيذي من بين أفضل
 50رئيس تنفيذي من  300شركة في المملكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة من مجلة
"ترندز" ،وهي مجلة دولية متخصصة في الشؤون
العربية وفي عام  ،2007حصل السيد /عالء عريقات
على جائزة "المصرفي الواعد" عن منطقة الخليج
وفي عام  2009تم إختياره بواسطة مجلة "آريبيان
بيزنس" كأحد التنفيذيين األكثر تقديراً في منطقة
مجلس التعاون الخليجي.

السيد /محمد درويش الخوري

السيد /عبدالله خليل المطوع

ت ــزي ــد خــب ــرة ال ـس ـيــد /م ـح ـمــد الـ ـخ ــوري ع ـلــى ثــاث
وعشرين ( )23سنة في مجال إدارة األصــول .ومنذ
عــام  200٨تــولــى الـسـيــد /محمد دروي ــش الـخــوري
منصب المدير التنفيذي إلدارة األســواق الداخلية
في جهاز أبوظبي لالستثمار.

يـتـمـتــع ال ـس ـيــد /ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـطــوع ب ـخ ـبــرة عملية
طويلة لمدة تزيد على ثالثين ( )30سنة في مجال
االستثمارات كما يتمتع بدراية واسعة في مجاالت
الشؤون المالية واإلدارية .وقد تم ترشيحه من قبل
مساهمي بنك أبوظبي الـتـجــاري ليشغل منصب
عـضــو مجلس إدارة بالبنك فــي شـهــر م ــارس من
المناصب الخارجية:
عام .1997

عضو مجلس اإلدارة

وفي شهر مايو من عام  ،2004تم ترشيحه من قبل
حكومة أبــوظـبــي لإلنضمام إلــى عضوية مجلس
إدارة بنك أبوظبي الـتـجــاري .وفــي شهر إبــريــل من
عام  ،2006انتخبه مساهمو بنك أبوظبي التجاري
ل ـتــولــي مـنـصــب ع ـضــو مـجـلــس إدارة .وف ــي شهر
مارس من عام  ،2009تم ترشيحه مرة أخرى من قبل
حكومة أبوظبي لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي
التجاري.
المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة -
شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة.
عضو مجلس إدارة  -فين كورب.
عضو لجنة التدقيق  -فين كورب.
عضو مجلس إدارة  -سوق أبوظبي العالمي.
مدير تنفيذي – إدارة األسواق الداخلية في جهاز
أبوظبي لالستثمار.
عضو لجنة اإلستثمار ولجنة ألفا واإلدارة في جهاز
أبوظبي لإلستثمار.
بكالوريوس في إدارة األعمال
(Siena Heights University, Michigan, USA
الواليات المتحدة األمريكية).
برنامج المدير العام
(.)Harvard Business School

عضو مجلس اإلدارة

السيد /خالد حاجي خوري
عضو مجلس اإلدارة

إنتخب مساهمو بنك أبوظبي التجاري السيد /خالد
خــوري لينضم إلى عضوية مجلس إدارة البنك في
شهر إبريل من عام  .2012ومنذ شهر يناير من عام
 ،2006يـتــولــى الـسـيــد /خــالــد خ ــوري منصب رئيس
مجلس إدارة شركة دار الشرق للتطوير واإلعمار.

رئيس مجلس إدارة -
شركة دار الشرق للتطوير واإلعمار.
المناصب الخارجية:
مدير عام  -مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المصاريف
عضو مجلس إدارة  -الفالح للصرافة ،اإلمارات العربية الرأسمالية  -شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
المتحدة ،وبنك الفالح ،باكستان ،وإتحاد مصارف
ماجيستير في الهندسة المدنية
اإلمارات  -دولة اإلمارات العربية المتحدة.
(Northeastern University
ويشغل السيد /عبدالله المطوع المناصب التالية في الواليات المتحدة األمريكية).
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لبنك الفالح:
بكالوريوس في الهندسة المدنية
(Northeastern University
رئيس لجنة اإلستراتيجيات والشؤون المالية
الواليات المتحدة األمريكية).
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر
رئيس لجنة الموارد البشرية
عضو لجنة إدارة المخاطر
عضو لجنة التعويضات
عضو لجنة االئتمان المالي والموارد البشرية
بكالوريوس في إدارة األعمال
(،University of North Carolina
الواليات المتحدة األمريكية).
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أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

(من اليمين إلى اليسار)

السيد /محمد علي الظاهري

الشيخ سلطان بن سرور الظاهري

قبل تعيينه بواسطة مجلس أبوظبي لالستثمار
كعضو فــي مجلس إدارة بـنــك أبــوظـبــي الـتـجــاري
خالل شهر مايو من عام  ،200٧كان السيد /محمد
الظاهري يشغل منصب كبير مسؤولي العمليات
في إدارة الخزينة العامة بجهاز أبوظبي لالستثمار.

ت ــم إن ـت ـخــاب ال ـش ـيــخ س ـل ـطــان ب ــن سـ ــرور ال ـظــاهــري ق ــام مجلس أ بــو ظـبــي لالستثمار بتعيين السيد/
ل ـع ـضــويــة م ـج ـلــس إدارة ب ـنــك أبــوظ ـبــي ال ـت ـجــاري خالد ديـمــاس الـســويــدي عـضــواً فــي مجلس إدارة
بواسطة مساهمي البنك خــال شهر مــارس من بـنــك أبــوظـبــي ال ـت ـجــاري فــي شـهــر م ــارس مــن عــام
 2009وفي عام  2012تم ترشيحه وانتخابه بواسطة
عام .2009
مساهمي بنك أبوظبي التجاري لعضوية مجلس
المناصب الخارجية:
إدارة البنك .ويتمتع السيد /خالد السويدي بخبرة
رئيس مجلس إدارة مجموعة أس أس دي ،شركة
أربع عشرة سنة تقريباً في مجال األعمال المصرفية
أبوظبي البحرية التجارية الدولية.
حيث تولى العديد من المناصب اإلداري ــة الرفيعة
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة
في بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول.

عضو مجلس اإلدارة

المناصب الخارجية:
عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمار ،وشركة
الهالل تكافل ،وهيئة األوراق المالية والسلع.
عضو لجنة اإلستثمار ولجنة الشؤون اإلدارية ورئيس
لجنة عمليات اإلستثمار.
رئيس لجنة اإلستثمار في شركة الهالل تكافل.
عضو في لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية في شركة
الهالل تكافل.
عضو لجنة التدقيق الداخلي في هيئة األوراق المالية
والسلع.
بكالوريوس إدارة األعمال
()International University of America
الواليات المتحدة األمريكية.
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عضو مجلس اإلدارة

والفنادق.
ماجيستير إدارة األعمال
(Abertay Dundee University
المملكة المتحدة).
بكالوريوس األعمال والتسويق
(Middlesex University
لندن ،المملكة المتحدة).

السيد /خالد ديماس السويدي
عضو مجلس اإلدارة

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات والمغرب للتجارة
واالستثمارات العامة .وشركة يونايتد تينا.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية.
الرئيس التنفيذي  -شركة داس القابضة.
عضو مجلس إدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للتكافل
ومجموعة سيتي سكيب.
ماجيستير في إدارة األعمال ،تخصص أنظمة
معلومات اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي
(Widener University
الواليات المتحدة األمريكية).
بكالوريوس العلوم /أنظمة معلومات الحاسب اآللي
(Bethune Cookman College
الواليات المتحدة األمريكية).

السيدة /عائشة الحالمي

السيد /عمر لياقات

تشغل ال ـس ـيــدة /عــائـشــة ال ـحــامــي حــال ـيــاً منصب
مدير األبحاث في وحدة اإلستراتيجيات في مكتب
سـمــو عـضــو مـجـلــس اإلدارة الـمـنـتــدب فــي جهاز
أبوظبي لالستثمار .وهي عضو في فريق األبحاث
اإلستراتيجية المسؤول عن محفظة أعمال البناء
في جهاز أبوظبي لالستثمار والمسؤول كذلك عن
إتخاذ الـقــرارات المتعلقة بالتخصيص اإلستراتيجي
والتكتيكي لألصول.

يشغل السيد /عمر لياقات منصب كبير مسؤولي
العمليات فــي مجلس أبــوظـبــي لالستثمار .وهو
يتمتع بخبرة عملية طويلة تزيد على ثالثين سنة
في مجموعة كبيرة من المجاالت تشمل األعمال
المالية والتدقيق واإلدارة .وهو أحد أعضاء الفريق
المؤسس لمجلس أبوظبي لالستثمار وك ــان قد
عمل قبل ذلك في جهاز أبوظبي لالستثمار لمدة
تسع عشرة سنة .وقد بدأ حياته العملية كمدقق
ح ـســابــات لـلـعــديــد م ــن ال ـمــؤس ـســات ال ـك ـبــرى في شـغــل ال ـس ـيــد /جــريـمـسـتــون فــي ال ـســابــق منصب
مصرفي استثمار أول فــي شـ ــرودرز .وقـبــل ذلــك،
المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
كان أحد كبار المسؤولين في اتش أم ترجيري حيث
المناصب الخارجية:
كان يتولى المسؤولية عن الخصخصة والسياسات
كبير مسؤولي العمليات  -مجلس أبوظبي لالستثمار .المتعلقة بــا لـمـشــار يــع المملوكة للحكومة .كما
وينظر إلـيــه على أنــه أحــد س ـفــراء أع ـمــال المملكة
عضو  -لجنة التدقيق  -شركة أبوظبي
المتحدة.
الوطنية للتأمين.

عضو مجلس اإلدارة

ماجيستير العلوم في األعمال المالية والمصرفية،
الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع
(Cass Business School, City University,
.)London
بكالوريوس في األعمال ،جامعة زايد  -أبوظبي

عضو مجلس اإلدارة

عضو  -لجنة التدقيق  -صندوق أبوظبي للتنمية.
محاسب مجاز (زميل) معهد إنجلترا وويلز.

السيد /جيري جريمستون
مستشار مجلس اإلدارة

قــام بنك أبوظبي الـتـجــاري بتعيين السيد /جيري
جريمستون مستشاراً لمجلس إدارة البنك اعتباراً من
تاريخ  1يناير  .2013ويتمتع السيد /جريمستون بخبرة
دولية في مجاالت الصناعة المصرفية والخدمات
المالية واالسـتـثـمــار ويـتــولــى الـسـيــد /جريمستون
ع ـضــويــة مـجـلــس إدارة ال ـعــديــد مــن الـمــؤسـســات
والشركات الكبرى في القطاعين العام والخاص.

المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة ستاندرد اليف.
رئيس مجلس إدارة ذا سيتي بالمملكة المتحدة.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في وزارة الدفاع
بالمملكة المتحدة.
عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي في
ديلويت إل إل بي.
عضو مجلس إدارة حملة األسهم الحكومية
بالمملكة المتحدة.
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اإلدارة التنفيذية

(من اليمين إلى اليسار)

جيري مولنكرامر

رئيس العمليات التنفيذي

تــم تعيين الـسـيــد /ج ـيــري مــولـنـكــرامــر بـعــد عملية
االستحواذ الناجح على مجموعة األعمال المصرفية
لألفراد في رويــال بنك أوف سكوتالند في دولة
اإلمــارات العربية المتحدة خالل عام  ٢٠١٠ليشغل
المنصب المستحدث لرئيس العمليات التنفيذي
لمجموعة بنك أبــوظـبــي ال ـت ـجــاري .وك ــان السيد/
جيري يشغل قبل ذلــك منصب كبير المسؤولين
التنفيذيين في رويال بنك أوف سكوتالند بمنطقة
الشرق األوسط وأفريقيا وذلك منذ عام  ٢00٨بعد
أن كان مديراً تنفيذياً لدائرة خدمات المجموعة في
بنك أيــه بي أن أمــرو ،حيث تقلد قبل ذلــك العديد
من المناصب اإلداريــة الرفيعة في دائــرة الخدمات
المصرفية للشركات .ويحمل السيد /جيري شهادة
البكالوريوس من جامعة كالفورنيا ودرجة ماجستير
في إدارة األعـمــال ودرجــة الماجستير في تقنيات
معلومات األعـمــال من جامعة إيرسماس – كلية
روت ـ ـ ــردام ل ـ ـ ــإدارة .وكـ ــان أحـ ــد ال ـن ـش ـطــاء ال ـبــارزيــن
فــي بــرنــامــج فــول ـبــرايــت للمنح الــدراس ـيــة بجامعة
ليدن ،هولندا.

كيشور راو نيامبالي

كبير مسؤولي المخاطر

انـضــم الـسـيــد /كيشور إلــى بنك أبــوظـبــي التجاري
عام  2009ليشغل منصب كبير مسؤولي المخاطر.
وك ـ ــان ال ـس ـيــد /ك ـي ـشــور ق ــد بـ ــدء ح ـيــاتــه العملية
بالعمل فــي ستايت بنك أوف إنــديــا بالهند حيث
أم ـضــى اث ـنــي ع ـشــر ع ــام ــاً ف ــي م ـنــاصــب مختلفة.
كما أمـضــى ثــاثــة عشر عــامــاً فــي بنك أيــه بــي إن
آمــرو حيث تولى العديد مــن المهام الدولية في
آس ـيــا أوروبـ ــا وأمــري ـكــا الـشـمــالـيــة .كـمــا ك ــان يشغل
منصب كبير مـســؤولــي االئـتـمــان والـمـخــاطــر لدى
ب ـنــك ال ـمــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـصــرف ـيــة .وه ــو اآلن
عضو بلجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر
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واالئ ـت ـمــان المنبثقة عــن مـجـلــس اإلدارة ولجنة
التحصيل اإلداري المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة
األصــول وااللتزامات المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
وبصفته كبير مسؤولي المخاطر ،تم تكلفيه بوضع
إط ــار عمل واض ــح للتعامل مــع المخاطر وتطبيق
كافة تلك اإلج ــراءات والتوسع فيها كجزء ال يتجزأ
من إجــراءات العمل .وهو محاسب تكاليف وأمين
سر مجاز حامل درجة جامعية في الفيزياء.

كولين فرايسر

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

السيد /كولين فرايسر ،حاصل على درجة ماجستير
اآلداب في االقتصاديات المالية من جامعة داندى
( )University of Dundeeوقــد تم منحه جائزة
بــوي الـتــذكــاريــة لتفوقه فــي الــدارســة .وهــو عضو
منتسب في معهد المصرفيين المجازين وحاصل
على زمالة الجمعية الملكية للفنون .التحق السيد/
كولين فرايسر بالعمل لدى بنك باركليز عام 1992
حـيــث تــولــى الـعــديــد مــن الـمـســؤولـيــات كمصرفي
دولــي .وفي عام  2007تم تعيينه مديراً لمجموعة
الخدمات المصرفية للشركات في بنك باركليز في
منطقة مجلس التعاون الخليجي وبعد عام واحد
انتقل إلــى بنك أبوظبي الـتـجــاري ليشغل منصب
نائب تنفيذي للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات.

ذ.م.م .ويتولى السيد /عبد الله حالياً المسؤولية
عن التأكد من قدرة كل من الشركتين على تجديد
واالح ـت ـفــاظ بـشـهــادة اآليـ ــزو الممنوحة لهما من
قـبــل سـجــل ال ـلــويــدز لـضـمــان الـ ـج ــودة .وه ــو عضو
فــي لجنة اإلدارة التنفيذية بالبنك ونــائــب رئيس
مجلس إدارة شــركــة أبــوظـبــي ال ـت ـجــاري للعقارات
وشــركــة أبــوظ ـبــي ال ـت ـجــاري لـلـخــدمــات الهندسية
ورئيس شركة أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي.
يمتلك السيد /عبد الله أحد عشر عاماً من الخبرة
في إدارة األعـمــال والخدمات المصرفية  ويحمل
ش ـهــادة الماجستير فــي إدارة األع ـمــال وتخصص
إدارة نظم وإدارة أعمال من جامعة كالورادو الفنية،
الواليات المتحدة األمريكية.

ديباك كوالر

كبير المسؤولين الماليين

تــم تعين السيد /ديـبــاك كــوالر كبيراً للمسؤولين
الماليين في عام  2008حيث يتولى المسؤولية عن
المجموعة المالية ودائــرتــي عالقات المستثمرين
وال ـعــاقــات اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وق ـبــل الـتـحــاقــه ببنك
أبوظبي التجاري كان السيد /ديباك قد عمل لمدة
خمسة عشر سنة في ستاندرد تشارترد بنك في
الشرق األوســط وكوريا .وقبل ذلك عمل السيد/
ديباك كوالر لمدة  ١٢سنة في مؤسستي "إرنست
ويــونــج" و"بــرايــس وتــرهــاوس أنــد كــو" (اآلن برايس
وترهاوس كوبرز) في منطقة الشرق األوسط في
عبد الله خليفة السويدي
الهند .والسيد /كوالر هو زميل لمعهد المحاسبين
رئيس العالقات الحكومية
المجازين بالهند وعضو منتسب في جمعية رؤساء
الـتـحــق الـسـيــد /عـبــد ال ـلــه ببنك أبــوظـبــي الـتـجــاري الخزينة العامة للشركات (المملكة المتحدة).
ف ــي عـ ــام  ٢010لـيـشـغــل م ـن ـصــب ن ــائ ــب تـنـفـيــذي
للرئيس ورئـيــس العالقات الحكومية بعد أن كان
ـؤوال
نــائـبــاً للرئيس فــي بنك دبــي اإلســامــي مـسـ ً
عن دائــرة إدارة الـثــروات .وهو يشغل حالياً منصب
العضو المنتدب لشركة أبوظبي التجاري للعقارات
ذ.م.م وشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية

عالء عريقات

الرئيس التنفيذي  -عضو مجلس اإلدارة

إن ـضــم ال ـس ـيــد /ع ــاء عــري ـقــات إل ــى ب ـنــك أبــوظـبــي
التجاري في شهر يناير من عــام  ،2004حيث شغل
العديد مــن المناصب الرفيعة بالبنك قبل توليه
منصب الــرئـيــس التنفيذي وقــد أصـبــح عـضــواً في
مجلس إدارة البنك في شهر فبراير من عام .2009
وكــان السيد /عــاء عريقات قد شغل العديد من
المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية مرموقة
مثل سيتي بنك وستاندرد تشارترد بنك ومؤسسات
مالية أخــرى .ويتولى السيد /عالء عريقات العـديد
من المسؤوليات التي تتضمن رئاسة مجلس إدارة
الشركات الفرعية واللجان التالية في بنك أبوظبي
التجاري :شركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة
أبــوظ ـبــي ال ـت ـجــاري لـلـخــدمــات الـهـنــدسـيــة وشــركــة
الظبي للوساطة واللجنة التنفيذية لــإدارة ولجنة
إدارة المخاطر واالئتمان.

كيفن تايلور

علي درويش

رئيس مجموعة الموارد البشرية

أروب موكاباداي

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد

م ـصــرفــي م ـت ـمــرس يـتـقـلــد م ـنــاصــب تـنـفـيــذيــة عليا
منذ عــام  ١99٨وهــو اآلن رئيس مجموعة الموارد
البشرية في بنك أبوظبي التجاري .بدء السيد /علي
مسيرته المهنية في عام  ١9٨٨عندما التحق بالبنك
البريطاني للشرق األوسط الذي يعرف حالياً (أتش
أس بي سي) .وقبل التحاقه ببنك أبوظبي التجاري
كــان السيد /علي دروي ــش يضطلع ب ــأدوار رئيسية
فــي العديد مــن المؤسسات المالية الكبرى مثل
"تمويل" و"بنك دبي اإلسالمي" و"بنك أيه بي أن
آم ــرو" .وقــد حصلت الشركة الفرعية التابعة لبنك
دبي اإلسالمي التي كان يترأسها على جائزة "أفضل
مؤسسة من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية".
كما كان السيد /علي أحد المساهمين الرئيسيين
في فوز بنك أي بي أن آمرو بجائزة "أفضل بنك في
مجال خدمة العمالء /مركز االتصال" في عام  ٢00٦
عبد الرزاق محمد
ضمن مجموعة جوائز مجلة بانكر ميدل إيست.

رئيس مجموعة الخزينة واإلستثمار

سايمون كوبلستون

ف ــي عـ ــام   ٢00٩ل ـي ـتــولــى م ـن ـصــب رئـ ـي ــس ال ـخــزنــة
واالس ـت ـث ـمــار ب ـعــد أن ك ــان ق ــد تــولــى ال ـعــديــد من
ال ـم ـنــاصــب الــه ــام ــة ف ــي ج ـم ـيــع مـ ـج ــاالت أع ـمــال
الخزينة العامة والمخاطر لــدى مؤسسات عالمية
مــرمــوقــة مـثــل ال ـشــركــة األمــري ـك ـيــة لـلـتــأمـيــن على
ال ـح ـيــاة (ال ـي ـكــو) وس ـي ـتــي جـ ــروب ووس ـت ـبــاك بنك
ومـيــريــل لـيـنــش  .كـمــا ي ـتــرأس الـسـيــد /تــايـلــور لجنة
األســواق المالية التابعة التحاد مصارف اإلمــارات.
وفــي بنك أبوظبي التجاري ،يتولى السيد /تايلور
المسؤولية عن  ٤٠موظفاً في المكاتب األمامية
يضطلعون بعمليات ص ــرف ا لـعـمـلــة والمبيعات
وتــداول المشتقات المالية واألوراق المالية ذات
الــدخــل الثابت واالسـتـثـمــارات باإلضافة إلــى أفــراد
فرق تحليل األســواق المالية والميزانية العمومية.
يحمل السيد /تايلور درجــة ماجستير إدارة األعمال
من جامعة ماكوايري في أستراليا.

تم تعين السيد /سايمون كوبلستون ليتولى منصب
أمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري منذ
عام  .٢00٨ومــارس السيد /كوبلستون بعد تخرجه
مــن جــامـعــة دوره ـ ــام ()Durham University
مـهـنــة ال ـم ـحــامــاة فــي مــدي ـنــة ل ـنــدن ل ـمــدة ثماني
سنوات .التحق السيد /كوبلستون بجهاز أبوظبي
لــاسـتـثـمــار فــي ع ــام  2006حـيــث عـمــل كمحامي
فــي إدارة األس ــواق الناشئة وإدارة االستثمارات
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة .يـتـمـتــع الـسـيــد/
كوبلستون بخبرة عملية تزيد على خمسة عشر سنة
في القوانين المالية والمصرفية وقوانين الشركات.
وقــد ســاهــم الـسـيــد /كوبلستون ب ــدور فــاعــل في
حصول البنك مؤخراً على عدد من الجوائز المرموقة
تـقــديــراً لتميزه كمؤسسة مالية رائ ــدة فــي مجال
حوكمة الشركات.

التحق السيد /كيفن تايلور ببنك أبوظبي التجاري أمين سر مجلس اإلدارة والمستشار العام

انضم السيد /أروب موكاباداي إلــى بنك أبوظبي
التجاري فــي عــام  ٢00٥وهــو يشغل حالياً منصب
نائب تنفيذي للرئيس ورئيس الخدمات المصرفية
لألفراد .وكان السيد/أروب قد أمضى سبع سنوات
فــي سيتي بنك كرئيس لمنتجات إدارة ال ـثــروات
ومــديــر التسويق بمجموعة الـخــدمــات المصرفية
ل ــأف ــراد ف ــي دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة.
وعـمــل ،قبل ذلــك ،فــي يونيلفر   فــي الهند لمدة
سبع سنوات ،حيث تقلد العديد من المناصب في
مجاالت المبيعات والتسويق كان آخرها مدير أول
للمنتجات .يحمل السيد /أروب شـهــادة جامعية
في الهندسة الميكانيكية وهو حاصل على درجة
الـمــاجـسـتـيــر م ــن مـعـهــد اإلدارة ال ـه ـنــدي ،الك ـنــاو
(.)Indian Institute of management
رئيس التدقيق الداخلي

يشغل الـسـيــد /عبد الـ ــرزاق محمد منصب رئيس
التدقيق الداخلي فــي بنك أبوظبي التجاري منذ
شهر فبراير من عام  .٢00٦يتمتع السيد /عبد الرزاق
بخبرة عملية طويلة تمتد ألكثر من عـشرين عاماً
قـضــاهــا فــي الـعــديــد مــن الـمــؤسـســات المرموقة
ف ــي ال ــوالي ــات األمــري ـك ـيــة ال ـم ـت ـحــدة م ـثــل بــورصــة
نسداك والهيئة التنظيمية للصناعة المالية .لقد
عمل السيد /عبد الــرزاق في الكثير من القطاعات
المالية مثل إدارة أسواق رؤوس األمــوال وتدقيق
السياسات المحاسبية ومراجعة التطبيقات وإدارة
المخاطر واإلشــراف التنظيمي وحوكمة الشركات.
والسيد /عبد الــرزاق محمد محاسب قانوني مجاز
ويحمل درجــة البكالوريوس مــن جامعة واشنطن
سياتل ،باإلضافة إلى درجــة الماجستير من جامعة
جـ ــورج واش ـن ـطــن ،واش ـن ـطــن ال ـعــاص ـمــة ،الــواليــات
األمريكية المتحدة.
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الـبـي ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات
ال ـم ـ ـ ـ ـ ــال ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـمـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2013

الموحدة خاضعة لموافقة مصرف اإلمارات العربية
ّإن هذه البيانات المالية
ّ
المتحدة المركزي والعتماد المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

الصفحات
تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة

٣3

الموحد
بيان الدخل
ّ

٣5

الموحد
بيان المركز المالي
ّ

الموحد
بيان الدخل الشامل
ّ

الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية
ّ

الموحد
بيان التدفقات النقدية
ّ

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
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٣4
٣6

٣7

٣9 - ٣٨
99 - 40

تقرير مدقق الحسابات المستقل
حول البيانات المالية الموحدة

إلى السادة المساهمين المحترمين
بنك أبوظبي التجاري – شركة مساهمة عامة
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
الموحدة
التقرير حول البيانات المالية
ّ
ـوح ــدة ال ـمــرف ـقــة ل ـب ـنــك أبــوظ ـبــي
ق ـم ـنــا ب ـتــدق ـيــق ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة الـ ـم ـ ّ
التجاري – شركة مساهمة عامة («البنك») وشركاته التابعة (يشار إليها معاً
الموحد كما في 31
بـ «المجموعة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي
ّ
الموحدة للدخل ,والدخل الشامل ،والتغيرات في
ديسمبر  ،2013والبيانات
ّ
حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً
للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.
الموحدة
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
ّ
الموحدة وعرضها بصورة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية
ّ
عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعــن تلك الرقابة الداخلية
التي تحددها اإلدارة على أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
موحدة خالية من أخطاء جوهرية،
ّ
ً

مسؤولية مدقق الحسابات
الموحدة استناداً إلى
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية
ّ
تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق .تتطلب تلك
المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط
معقول فيما إذا كانت البيانات المالية
تأكيد
ٍ
وإجراء التدقيق للحصول على
ٍ
الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.
ّ

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على ّبينات تدقيق ثبوتية للمبالغ
الموحدة .تستند اإلجراءات المختارة إلى
واإلفصاحات في البيانات المالية
ّ
تقدير مدقق الحسابات ،بما فــي ذلــك تقييم مخاطر األخـطــاء الجوهرية
الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ .وعند
في البيانات المالية
ّ
القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجــراءات
الرقابة الداخلية للمنشأة المتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية
الموحدة ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف،
ّ
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة .يتضمن
التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية
الـتـقــديــرات المحاسبية الـمـعــدة مــن قبل اإلدارة ،وكــذلــك تقييم العرض
الموحدة.
اإلجمالي للبيانات المالية
ّ

الـرأي
الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلـة ،من
في رأينـا ،إن البيانـات الماليـة
ّ
جميع النواحي الجوهريـة ،الوضع المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر
 2013وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً
للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
إضــافــة إلــى ذل ــك ،وفيما يتعلق بالبنك ،فــإنــه وفـقــاً لمتطلبات القانون
االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته،
نفيدكم بأننا قــد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية
ألغــراض تدقيقنا؛ وأن البيانات المالية الموحدة تتفق من كافة النواحي
الجوهرية مع األحكام السارية للقانون االتـحــادي لدولة اإلم ــارات العربية
المتحدة رقــم ( )8لسنة  1984وتعديالته والنظام األســاســي للبنك؛ وأن
البنك قد احتفظ بسجالت محاسبية صحيحة وأن البيانات المالية الموحدة
تتوافق معها؛ وإن المعلومات المالية المدرجة في كلمة رئيس مجلس
اإلدارة وكلمة الرئيس التنفيدي متوافقة مع السجالت المحاسبية للبنك؛
وأنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد أخل بأي من األحكام
السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة
بشكل يمكن أن يؤثر بصورة جوهرية
 1984وتعديالته أو نظامه األساسي
ٍ
على أنشطته أو مركزه المالي كما في  31ديسمبر  .2013إضافة على ذلك،
ووفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  ،1980وتعديالته ،نقر
بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية
لغرض التدقيق.
عن برايس ووترهاوس كوبرز
 26يناير 2014

جاك فاخوري
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 379
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

نعتقد أن ّبينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر
أساساً لرأينا حول التدقيق.

برايس ووترھاوس كوبرز ،مركز أبوظبي التجاري ،الطابق التاسع ،البرج الشرقي ،ص.ب ،45263 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف +971 )0(2 694 6800 :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+971 )0(2 645 6610 :
ووريك ھنت ،أمين حسن ناصر ،بول سودابي وجاك فاخوري مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة كمدققي حسابات مشتغلين

33

الموحد
بيان المركز المالي
ّ
كما في  31ديسمبر 2013

الموجـودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

إيضاحات

ألف درهـم

5

9٫٩٦١٫٢٠٦

7

٨٨٤٫6٤٠

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

6

أدوات مالية مشتقة

8

أوراق مالية بغرض المتاجرة

استثمارات في أوراق مالية

2013

9

2012

ألف درهـم
9.337.874

2013

ألف دوالر أمريكي
2.712.008

١١٫٣٤٤٫٧٠٠

16.517.118

3.088.674

٣٫٦١٦٫٢٠٣

4.993.226

984.537

20.854.772

641.877

18.712.916

240.849

5.677.858

قروض وسلفيات ،بالصافي

10

131.648.670

123.195.295

35.842.273

موجودات أخرى

12

3.404.638

5.925.962

926.937

61.695

92.126

16.797

11

استثمارات عقارية

13

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

14

موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات

560.690

805.322

529.395

849.934

152.652

219.255

183.142.536

180.795.723

49.861.840

15

4.291.011

4.411.271

1.168.258

16

115.427.708

109.216.925

31.426.003

18

23.785.568

26.139.647

6.475.788

158.321.226

156.088.134

43.104.064

20

5.595.597

5.595.597

1.523.441

احتياطيات أخرى ،صافية من أسهم الخزينة

21

5.135.440

سندات رأس المال

24

4.000.000

المطلوبـات

أرصدة مستحقة إلى البنوك

8

أدوات مالية مشتقة

ودائع العمالء

أوراق تجارية باليورو

17

مطلوبات أخرى

19

قروض

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال

عالوة إصدار

أرباح مستبقاة

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك

الحصص غير المسيطرة

3.965.587

5.940.435

4.910.917

إجمالي حقوق الملكية

4.557.108

6.994.845

1.617.325

1.337.031

3.848.286

3.848.286

1.047.723

5.597.275

4.537.315

1.523.897

24.176.598
644.712

24.821.310

إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

4.768.338

1.079.659

183.142.536

6.288.591
4.000.000

24.269.789
437.800

24.707.589

180.795.723

1.398.160
1.089.028

6.582.249
175.527

6.757.776

49.861.840

وصرح بإصدارها بتاريخ  26يناير  2014ووقعها بالنيابة عن المجلس:
الموحدة من قبل مجلس اإلدارة
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية
ّ
ّ

		
عيسى السويدي
		
رئيس مجلس اإلدارة

				
عالء عريقات

				
الرئيس التنفيذي

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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ديباك كوالر

المدير المالي

الموحد
بيان الدخل
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيرادات الفوائد

مصاريف الفوائد

صافي إيرادات الفوائد

إيرادات تمويالت إسالمية

توزيعات أرباح إسالمية

صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية

إجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

صافي إيرادات المتاجرة

انخفاض في القيمة العادلة الستثمارات عقارية

إيرادات أخرى من العمليات

إيرادات العمليات

مصاريف العمليات

أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

مخصصات انخفاض القيمة

الربح قبل الضريبة

2013

2012

2013

إيضاحات

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف دوالر أمريكي

26

)(1.551.605

)(2.356.370

)(422.435

25

22

22

6.519.957

4.968.352

596.818

354.045

162.488

)(135.988

)(260.124

5.429.182

5.207.231

1.478.133

537.393

302.686

146.309

460.830

27

11

-

29

5.113.310

1.352.669

)(37.024

992.536

28

7.469.680

1.775.104

360.508

7.319.619

93.921

940.035

)(28.836

174.032

6.595.148

125.464

270.225

-

98.151

1.992.818

30

)(2.358.186

)(2.069.264

)(642.033

31

)(1.334.298

)(1.709.719

)(363.272

مصروف ضريبة الدخل الخارجية

4.961.433

3.627.135

)(7.491

صافي ربح السنة

4.525.884

2.816.165

)(5.830

1.350.785

987.513

)(2.039

3.619.644

2.810.335

985.474

حقوق الملكية للمساهمين في البنك

3.365.309

2.735.810

916.229

صافي ربح السنة

3.619.644

2.810.335

985.474

0.58

0.45

0.16

العائد إلى:

الحصص غير المسيطرة

العائد األساسي للسهم الواحد (درهم  /دوالر أمريكي)

المخفض للسهم الواحد (درهم  /دوالر أمريكي)
ّ
العائد

254.335

32

32

0.59

74.525

0.45

69.245

0.16

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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الموحد
بيـان الدخل الشامل
ّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

2013

صافي ربح السنة

بنود ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقاً في بيان الدخل الموحد
فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية

ألف درهم

ألف درهـم

ألف دوالر أمريكي

)(25.353

)(6.812

)(6.903

)(65.690

821.606

3.619.644

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

14.044

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للسنة

)(76.999

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
إجمالي الدخل الشامل للسنة

2012

2013

2.810.335

29.337

844.131

985.474

3.824

)(17.885

)(20.964

3.542.645

3.654.466

964.510

حقوق الملكية للمساهمين في البنك

3.288.310

3.579.941

895.265

إجمالي الدخل الشامل للسنة

3.542.645

3.654.466

964.510

العائد إلى:

حقوق الملكية غير المسيطرة
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254.335

74.525

69.245

الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية
ّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

رأس المال

ألف درهم

ا حتيا طيا ت
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ص ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة م ــن أس ـهــم
الخزينة
إصدار
ألف درهم

ألف درهم

ح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوق
الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة
العائدة إلى ال ـ ـح ـ ـصـ ــص
أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات المساهمين غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
رأس المال في البنك
مستبقاة
المسيطرة
ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

3.365.309

254.335

-

)(1.749.214

-

)(1.749.214

-

-

)(47.423

)(47.423

)(240.000

-

)(240.000

الرصيد في  1يناير 2013

5.595.597

3.848.286

6.288.591

4.537.315

4.000.000

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

)(76.999

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين في
الشركة األم ،بالصافي

-

-

)(1.397.983

صافي االنخفاض في الحصص غير المسيطرة

-

-

-

-

قسائم مدفوعة على سندات رأس المال
(إيضاح )24

-

-

-

)(240.000

-

5.595.597

3.848.286

5.135.440

5.597.275

4.000.000

-

-

-

2.735.810

-

صافي ربح السنة

حركات أخرى (إيضاح )21

صافي أرباح محققة من أسهم الخزينة

الرصيد في  31ديسمبر 2013
الرصيد في  1يناير 2012
صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة
حركات أخرى (إيضاح )21

الناتج عن توحيد صناديق تابعة

-

-

5.595.597

-

-

-

3.848.286

-

توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

-

صافي االنخفاض في الحصص غير المسيطرة

-

-

قسائم مدفوعة على سندات رأس المال
(إيضاح )24

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين في
الشركة األم ،بالصافي
صافي خسائر محققة من أسهم الخزينة

الرصيد في  31ديسمبر 2012

-

-

5.595.597

-

-

3.848.286

-

3.365.309

)(673.062) (1.076.152

-

4.919.896

5.696

3.708.227

844.131

-

-

-

524.564

إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي
ح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوق
الملكية

-

-

-

4.000.000
-

)(547.162

-

-

-

437.800 24.269.789

)(76.999

)(1.397.983

5.696

-

-

-

644.712 24.176.598
22.072.006

5.517

844.131

-

2.735.810

)(22.598

ألف درهم

24.707.589

3.619.644

)(76.999

)(1.397.983

5.696

24.821.310
22.077.523

74.525

2.810.335

-

)(22.598

844.131

-

-

)(1.118.277

-

)(1.118.277

-

-

-

-

-

)(34.290

)(34.290

-

)(240.000

-

)(240.000

-

)(240.000

4.537.315

4.000.000

24.269.789

437.800

-

-

6.288.591

)(1.283

-

-

)(1.283

397.565

397.565

)(1.118.277

)(5.517

-

)(5.517

)(1.283

24.707.589

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2013بما يمثل  %30من رأس المال المدفوع ( إيضاح .)20
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الموحد
بيان التدفقات النقدية
ّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

2013

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة

تعديالت على:

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )13

إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )14

انخفاض في القمية العادلة الستثمارات عقارية (إيضاح )11

2012

2013

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف دوالر أمريكي

3.627.135

2.816.165

987.513

127.222

131.286

34.637

-

28.836

-

30.431

31.527

8.285

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات ،بالصافي (إيضاح )8-41

1.554.120

1.874.123

423.120

مستردات انخفاض القيمة صافية من مخصصات االستثمارات في أوراق مالية
(إيضاح )31

)(31.858

)(2.726

)(8.674

إطفاء خصومات (إيضاح )8-41

مخصص انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات ،بالصافي (إيضاح )13

)(144.016

-

)(129.920

)(39.209

21.337

-

)(307.282

)(104.018

)(83.660

39.448

48.339

10.740
1.326.307

صافي (األرباح)/الخسائر من استبعاد استثمارات متاحة للبيع (إيضاح )29

)(32.911

الجزء غير الفعال من التحوطات – خسائر(/أرباح) (إيضاح )8

9.238

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات العاملة

4.871.527

4.696.614

1.025.000

)(1.500.000

279.063

1.216

11.695

صافي األرباح من أوراق مالية بغرض المتاجرة (إيضاح )28
مصروف خطة حوافز الموظفين (إيضاح )23

النقص(/الزيادة) في الرصيد لدى المصرف المركزي

(الزيادة)/النقص في األرصدة المستحقة من البنوك

)(5.692.166

صافي العوائد من استبعاد(/مشتريات) أوراق مالية بغرض المتاجرة

64.519

النقص في صافي أدوات مالية مشتقة للمتاجرة
الزيادة في القروض والسلفيات ،بالصافي

42.957

4.224

)(22.559

4.430.974

)(43.388

)(8.960
2.515

)(1.549.732
17.566

)(9.864.527

)(193.230

)(2.685.687

النقص في األرصدة المستحقة إلى البنوك

)(278.943

)(108.820

)(75.944

الزيادة(/النقص) في المطلوبات األخرى

507.322

)(881.381

138.122

(الزيادة)/النقص في الموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء

)(39.573

23.206

)(10.774

6.164.461

19.836

النقد (المستخدم في)  /الناتج عن األنشطة التشغيلية

)(3.199.423

6.445.027

)(871.066

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج عن األنشطة التشغيلية

)(3.209.140

6.436.806

)(873.712

ضرائب خارجية مدفوعة

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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)(9.717

)(8.221

1.678.318

)(2.646

الموحد
بيان التدفقات النقدية
ّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

2013

2012

2013

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف دوالر أمريكي

مستردات االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

31.858

12.669

8.674

صافي شراء استثمارات متاحة للبيع

األنشطة االستثمارية

ضرائب خارجية (مدفوعة)  /مستردة ،بالصافي

صافي العوائد من استبعاد استثمارات في استثمارات متاحة للبيع
إضافات إلى استثمارات عقارية (إيضاح )11
صافي شراء ممتلكات ومعدات

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

صافي الزيادة في األوراق التجارية باليورو
صافي العوائد من القروض

سداد قروض

توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

صافي العوائد من بيع أسهم خزينة بواسطة صناديق تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين ،بالصافي
إعادة شراء أسهم خاصة (إيضاح )20

)(34.196

)(4.643.834

)(4.332.960

)(17.236

)(85.625

)(4.693

2.257.177

)(82.610

)(2.488.841

1.404.151

12.933.276

)(14.553.447
-

14.621

)(1.397.983

)(1.796.957

صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

)(47.423

قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إيضاح )24

)(240.000

صافي النقص في النقد وما يعادله

)(9.382.373

شراء أسهم خطة حوافز الموظفين

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
النقد وما يعادله في بداية السنة

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )34

39.624

)(9.310

)(1.264.316

)(630

)(3.684.392

19.180.314
9.797.941

1.408.955

)(113.733

)(3.071.070

3.742.432

1.449.800

)(7.208.013
)(5.517
9.119

614.532

)(22.491

)(677.604

382.290

3.521.175

)(3.962.278
-

3.981

)(1.118.277

)(380.611

)(36.599

)(12.911

-

)(40.000

)(240.000

)(489.234
)(172

)(65.342

)(3.447.055

)(1.003.102

19.261.633

5.221.975

)(81.319

19.180.314

)(2.554.418
2.667.557

تشمل األنشطة التشغيلية إيرادات توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد من استثمارات متاحة للبيع.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

1

األنشطـة وجوانب العمليات

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع («بنك أبوظبي التجاري» أو «البنك») هو
شركة مساهمة عامة مـحــدودة المسؤولية مسجلة فــي إم ــارة أبوظبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة .إن النشاط الرئيسي للبنك يتمثل في تقديم
الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية
والخدمات المالية األخرى من خالل شبكة فروعه البالغ عددها خمسون
فرعاً وثالثة مكاتب للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرعين في
الهند وفرع في جيرسي باإلضافة إلى شركاته التابعة.
عنوان المكتب الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي التجاري،
شــارع السالم ،قطعة ج ،33-قطاع ه ــ ،11-ص.ب ،939 .أبوظبي ،اإلمــارات
العربية المتحدة.
البنك مسجل كشركة مساهمة عــامــة طبقاً لقانون الـشــركــات التجارية
االتحادي رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته).

	2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
والمعدلة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 10البيانات المالية الموحدة» والمعيار
الدولي للتقارير المالية رقــم « 12اإلفصاحات عن الحصص في المنشآت
األخرى» والمعايير والتعديالت األخرى ذات الصلة السارية اعتباراً من  1يناير
 2013تم تطبيقها مبكراً وتاريخ تطبيقها المبدئي هو  1يناير .2012

لقد قام البنك اعتباراً من  1يناير  2013بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم « 13قياس القيمة العادلة» الذي يهدف إلى تحسين االتساق والحد
من التعقيد من خالل تقديم تعريف دقيق للقيمة العادلة وكذلك تحسين
متطلبات اإلفصاح الستخدامها عبر المعايير الدولية للتقارير المالية .يسري
هــذا المعيار على كل من األدوات المالية وغير المالية المدرجة بالقيمة
الـعــادلــة ويتطلب إفـصــاحــات إضــافـيــة فــي البيانات المالية الـمــوحــدة .إن
متطلبات اإلفصاح مبينة في اإليضاح رقم .39

بـخــاف مــا ذكــر أع ــاه ،ال يــوجــد مــن المعايير الــدولـيــة للتقارير المالية أو
التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية ما
هو ساري المفعول للمرة األولى للسنة المالية التي بدأت في  1يناير 2013
والتي كــان من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية
الموحدة للبنك.

المعايير والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه

لم يقم البنك بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
والـمـعــدلــة بـشـكـ ٍـل مـبـكــر ،وال ـتــي ك ــان قــد تــم إص ــداره ــا لكنها غـيــر ســاريــة
حتى تاريخه.

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير:
السارية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير :2014
(أ)	التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم « 32األدوات المالية»
تقتضي توضيح جوانب معينة بحسب طريقة العرض نظراً لتنوعها في
تطبيق متطلبات عملية المقاصة وذلــك بالتركيز على أربعة جوانب
رئيسية هي:
•تعريف عبارة «له حق قانوني واجب النفاذ بتنفيذ عملية المقاصة».
•إعمال مبدأ االحتساب والتسوية على أساس فوري.
•مقاصة المبالغ اإلضافية.

•الوحدة المحاسبية من أجل تطبيق شروط عملية المقاصة.
40

(ب)	التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 10البيانات المالية
الـمــوحــدة» والمعيار الــدولــي للتقارير المالية رقــم « 12اإلف ـصــاح عن
الحصص فــي المنشآت األخ ــرى» والمعيار المحاسبي الــدولــي رقم
« 27البيانات المالية المنفصلة» تتعلق فقط بالشركات االستثمارية،
وبالتالي فهي غير منطبقة على البنوك.

(ج)	االتعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم « 36االنخفاض في قيمة
الـمــوجــودات» يهدف إلــى الحد من الظروف التي يقتضي بموجبها
اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات توليد
النقد وتوضيح اإلفصاحات المطلوبة وتحديد شرط صريح لإلفصاح
عن معدل الخصم المستخدم في تحديد االنخفاض في القيمة (أو
القيود العكسية) في الـحــاالت التي يتم فيها تحديد المبلغ القابل
لــاس ـتــرداد (ع ـلــى أس ــاس القيمة ال ـعــادلــة مـخـصــومــاً منها تكاليف
االستبعاد) باستخدام أسلوب القيمة الحالية.
(د)	التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقــم « 39األدوات المالية:
االعتراف والقياس» يوضح عدم الحاجة لالستمرار في إجراء محاسبة
التحوط في حال استبدال إحدى األدوات المشتقة المستخدمة في
ّ
التحوط شريطة الوفاء بمعايير محددة.

(هـ)	التعديل على المعيار الــدولــي رقــم “ 19مـنــافــع الموظفين” يوضح
المتطلبات المتعلقة بكيفية تحميل مساهمات الموظفين المرتبطة
بالخدمة إلــى فـتــرات الـخــدمــة ،كما يقدم التعديل إضــافــة إلــى ذلك
حـ ًـا مناسباً وعملياً إذا كانت قيمة المساهمات منفصلة عن عدد
سنوات الخدمة.
لن يكون لهذه التعديالت تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للبنك.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 9األدوات المالية :التصنيف
والقياس» (الهدف من المعيار أن يحل محل كامل المعيار المحاسبي
الدولي رقم « 39األدوات المالية»).
المتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9هي كما يلي:

يتطلب الـمـعـيــار ال ــدول ــي لـلـتـقــاريــر الـمــالـيــة رق ــم  9أن يـتــم تصنيف كافة
الموجودات المالية الموجودة ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم
 39بأن يتم قياسها الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة .وعلى
وجه التحديد ،فإن استثمارات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال
التي يكون الهدف منها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تحتوي
على تدفقات نقدية تعاقدية تمثل حصرياً دفعات ألصل الدين والفائدة
المستحقة عليه ،يتم قياسها عموماً بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات
المحاسبية الالحقة ،أما كافة استثمارات الدين األخرى واستثمارات األسهم
فيتم قياسها بقيمها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة.
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإلغاء تاريخ السريان السابق للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9وسوف يتم اإلعالن عن تاريخ السريان الجديد
بمجرد اكتمال نموذج االنخفاض في القيمة الجديد ضمن المعيار واالنتهاء
من بعض التعديالت المحدودة على التصنيف والقياس.

تـتــوقــع اإلدارة أن يـتــم تطبيق ه ــذه الـمـعــايـيــر الــدول ـيــة لـلـتـقــاريــر المالية
والتعديالت في البيانات المالية الموحدة خالل أول فترة تصبح فيها هذه
المعايير والتعديالت إلزامية التطبيق .إن البنك بصدد تقييم التأثير الكامل
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9خاصة وأن النواحي المتعلقة بإعادة
النظر في االنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط الكلية الزالت معلقة.
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أساس اإلعداد

الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية ووفقاً
لقد تم إعداد البيانات المالية
ّ
للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تشمل المعايير الدولية للتقارير المالية المعايير المحاسبية الـصــادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية وكذلك التفسيرات الـصــادرة عن لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية.

وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمــارات العربية
المتحدة بموجب التعميم رقم  2008 /2624بتاريخ  12أكتوبر  ،2008فقد تم
اإلفـصــاح عــن السياسات المحاسبية المتعلقة بتعرضات البنك مــن نقد
وأرصدة لدى البنوك المركزية وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك وأوراق
مالية للمتاجرة واستثمارات في أوراق مالية خــارج دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة في اإليضاحات المتعلقة بها.
لقد ُأعـيــد تصنيف بعض البنود وتوحيدها وإع ــادة ترتيبها فــي البيانات
المالية الـمــوحــدة للبنك فــي السنة الماضية لتتماشى مــع عــرض السنة
الحالية ولتحسين شفافية بنود معينة في بيان المركز المالي الموحد وبيان
الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد واإليضاحات
حول الحسابات.
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القياس

3·3

العملة الوظيفية وعملة العرض

لقد تــم إع ــداد البيانات المالية الـمــوحــدة وفـقــاً لمبدأ التكلفة التاريخية،
باستثناء المعدلة بواسطة إعــادة تقييم الموجودات والمطلوبات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والموجودات المالية المتاحة للبيع
واالستثمارات العقارية.

ـوحــدة وعــرضـهــا بــدرهــم اإلمـ ــارات العربية
يتم إع ــداد البيانات المالية الـمـ ّ
المتحدة (الدرهم اإلماراتي) ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك.
مقربة
إن المعلومات المالية المعروضة بدرهم اإلمــارات العربية المتحدة ّ
إلى أقرب ألف درهم ،إال إذا تم إيضاح غير ذلك.
يتم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي في القسم األول من البيانات المالية
للتيسير على القارئ وذلك بتحويل األرصدة بالدرهم اإلماراتي إلى الدوالر
األمريكي باستخدام سعر صرف ثابت يبلغ  1دوالر أمريكي =  3.673درهم.

4·3

استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات
وافتراضات من شأنها التأثير على تطبيق السياسات المحاسبية والقيم
المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلي ــرادات والمصروفات .إن النتائج
الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
بشكل مستمر .ويتم األخذ
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية
ٍ
بعين االعتبار التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها مراجعة التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بهذا التعديل.
إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الهامة لعدم اليقين مــن التقديرات
واألحكام الجوهرية خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها
التأثير الجوهري األكبر على المبالغ المسجلة بها ضمن البيانات المالية
الموحدة موضحة في اإليضاح رقم .4
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أساس التوحيد

الموحدة تتضمن البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري
إن البيانات المالية
ّ
– شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة (يشار إليهما معاً بـ «بنك أبوظبي
التجاري» أو «البنك») كما هو مبين في اإليضاح رقم .49
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك .يسيطر البنك
على منشأة ما عندما يكون معرضاً لمنافع متغيرة أو لديه حقوق فيها
نظير مشاركته فــي هــذه المنشأة ويـكــون لديه الـقــدرة على التأثير على
تلك المنافع من خالل سيطرته على المنشأة .يتم تضمين البيانات المالية
للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة
حتى تاريخ انتفاءها.
المنشآت ذات األغراض الخاصة
المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم إنشاؤها لتحقيق هدف
بسيط ومحدد بدقة مثل توريق موجودات معينة أو إبرام معاملة اقتراض
أو إقراض محددة .يقرر البنك توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص إذا كانت
سلطة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص أو تعرضاته لعوائد متغيرة أو
حقوقه فيها ناتجة عن مشاركته في هذه المنشأة وقدرته على استخدام
سلطته عليها منذ تأسيسها والتأثير الحقاً على عوائدها ،وذلك استناداً
إلى تقييم يتم إجراؤه حول جوهر عالقتها مع البنك.
يتم تقييم إذا ما كان هناك سيطرة للبنك على المنشأة ذات الغرض الخاص
بتاريخ التأسيس؛ وعادة ال يتم إجراء أي تقييمات أخرى للسيطرة في حالة
عدم وجود تغييرات في هيكل المنشأة أو أحكامها أو معامالت إضافية
بين البنك والمنشأة ،إال إذا طرأ تغيير جوهري على جوهر العالقة بين البنك
والمنشأة ذات الغرض الخاص.
إدارة الصناديق
يقوم البنك بإدارة وتسيير موجودات محتفظ بها في صناديق االستثمارات
المشتركة بالنيابة عــن المستثمرين .ال يتم إدراج البيانات المالية لهذه
الموحدة إال إذا كــان البنك مسيطراً على
المنشآت في البيانات المالية
ّ
المنشأة ،كما ذكــر أعــاه ،أو كــان المستثمر الرئيسي لها .إن المعلومات
المتعلقة بـصـنــاديــق االسـتـثـمــار الــم ــدارة مــن قـبــل الـبـنــك يـتــم بيانها في
اإليضاح رقم .48
انتفاء السيطرة
يقوم البنك عند انتفاء السيطرة بإلغاء تسجيل مــوجــودات ومطلوبات
الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة والـمـكــونــات األخ ــرى لحقوق
الملكية المتعلقة بالشركة التابعة .ويتم تسجيل أي فائض أو عجز ناجم عن
انتفاء السيطرة ضمن بيان الدخل الموحد .إذا كان البنك يحتفظ بأي حقوق
في الشركة التابعة السابقة ،فإنه يتم قياس هذه الحقوق بالقيمة العادلة
في تاريخ انتفاء السيطرة ،ويتم احتسابها الحقاً كشركة استثمار محتسبة
وفقا للسياسة المحاسبية للبنك بالنسبة
ً
على طريقة حقوق الملكية أو
لألدوات المالية استناداً إلى مستوى التأثير القائم.
المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرص ــدة واإليـ ــرادات والنفقات الناتجة عن المعامالت بين
شركات المجموعة (باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت بالعملة األجنبية)
عند إعداد البيانات المالية الموحدة .كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة
بنفس طريقة األربــاح غير المحققة ،ولكن فقط إلى المدى الذي ال يوجد
معه دليل على انخفاض القيمة.
االستثمارات في الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون للبنك فيها تأثير جوهري،
دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة ،على سياساتها المالية والتشغيلية.
ويفترض وجود التأثير الجوهري حين يمتلك البنك ما بين  ٪20و ٪50من
حقوق التصويت في منشأة أخرى.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

يتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق
الملكية ويتم االعتراف بها مبدئياً بالتكلفة .إن تكلفة االستثمارات تتضمن
تكاليف المعامالت.
تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة البنك من الربح أو الخسارة وبنود
الدخل الشامل اآلخــر للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق
الملكية بـعــد إجـ ــراء الـتـعــديــات ال ــازم ــة وذل ــك حـتــى تتسق الـسـيــاســات
المحاسبية مع تلك المتبعة لدى البنك ،اعتباراً من تاريخ بدء التأثير الفعلي
حتى تاريخ انتهاء هذا التأثير.

عندما تــزيــد حصة البنك مــن الخسائر عــن حصته فــي الـشــركــة المستثمر
فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية ،فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية
لالستثمار ،بما في ذلــك أي حقوق طويلة األجــل تشكل جــزء منها ،إلى
الصفر ويتم التوقف عن االعتراف بالمزيد من الخسائر إال عندما يكون لدى
البنك التزام أو يكون قد قام بأداء دفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.
الترتيبات المشتركة
الترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي يمتلك البنك فيها سيطرة مشتركة،
والـتــي تــم تأسيسها بعقود تتطلب الموافقة باإلجماع التـخــاذ الـقــرارات
حول األنشطة التي تؤثر تأثيراً كبيراً على عوائد الترتيبات .تصنّ ف الترتيبات
وتحتسب على النحو التالي:
العملية المشتركة – عندما يكون للبنك حقوق في الموجودات والتزامات
المطلوبات المتعلقة بترتيب مــا ،فــإن البنك يقوم باحتساب موجوداته
ومطلوباته ومعامالته ،وكذلك حصته في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة
بشكل مشترك ،فيما يتعلق بالعملية المشتركة.
ٍ

المشروع المشترك – عندما يكون للبنك حقوق في صافي موجودات
الترتيبات فقط ،فإن البنك يقوم باحتساب حصته باستخدام طريقة حقوق
الملكية كما هو الحال بالنسبة للشركات الزميلة.

٦·3

العمالت األجنبية

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة من منشآت
البنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المنشأة
ضمنها (“العملة الوظيفية”) .إن البيانات المالية الموحدة للبنك معروضة
بالدرهم اإلماراتي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك.

إن الـمـعــامــات ال ـتــي تـتــم بــالـعـمــات األجـنـبـيــة يـتــم تحويلها إل ــى العملة
الوظيفية بسعر الصرف السائد بتواريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية المقيمة بالعمالت األجنبية إلــى العملة الوظيفية
بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي .يتم تضمين فروقات الصرف
الناتجة في بيان الدخل الموحد .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير
النقدية بأسعار الصرف التاريخية أو أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة
إذا كــان محتفظ بها بالقيمة العادلة ،عند االقتضاء .يتم تسجيل أربــاح أو
خسائر صرف العمالت األجنبية إما في بيان الدخل الموحد أو بيان الدخل
الشامل اآلخر الموحد تبعاً لطبيعة األصل أو المطلوب.
يتم تحويل الموجودات في البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك الشهرة
في حــال وجــودهــا ،ومطلوبات الفروع والشركات التابعة التي لها عملة
وظيفية غير الدرهم اإلماراتي إلى عملة العرض للبنك بسعر الصرف السائد
في تاريخ بيان المركز المالي .يتم تحويل نتائج الفروع والشركات التابعة
التي لها عملة وظيفية غير الدرهم اإلماراتي إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً
لمتوسط أسعار الصرف في الفترة المشمولة بالتقرير .إن فروقات الصرف
الناشئة عــن إع ــادة تحويل صــافــي قيمة االسـتـثـمــارات بالعملة األجنبية
االفتتاحية وفروقات الصرف الناشئة عن إعادة تحويل نتائج األعمال في
الفترة المشمولة بالتقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف السائد في
نهاية الفترة ،ويتم تسجيلها جميعاً في الدخل الشامل اآلخر وتُ درج تحت بند
حقوق الملكية في “احتياطي تحويل عمالت أجنبية” (إيضاح .)21
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عند االستبعاد الكلي أو الجزئي (بعبارة أخرى الشركات الزميلة والمنشآت
الخاضعة للسيطرة المشتركة التي لم يطرأ على أساسها المحاسبي أي
تغيير) لعملية أجنبية ،فــإن فــروق أسعار الصرف المتعلقة بها والمعترف
بها سابقاً في االحتياطيات يتم احتسابها ضمن بيان الدخل الموحد على
أساس تناسبي ،إال في حالة االستبعاد الجزئي (أي عدم انتفاء السيطرة)
لشركة زميلة تنطوي على عملية أجنبية ،فإنه ُيعاد توزيع الحصة التناسبية
من فــروق أسعار الصرف المتراكمة إلــى الحصص غير المسيطرة وال يتم
احتسابها في بيان الدخل الموحد.

٧·3

األدوات المالية

تاريخ التسجيل
يتم تسجيل كافة الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً في التاريخ الذي
يصبح فيه البنك طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة باستثناء المشتريات
والمبيعات “االعتيادية” من الموجودات المالية التي يتم تسجيلها على
أساس تاريخ التسوية (بخالف عقود المشتقات) .إن تاريخ التسوية هو التاريخ
الذي يتلقى فيه البنك الموجودات فعلياً أو يقوم بتحويلها .إن المشتريات
أو المبيعات االعتيادية هي تلك التي تتطلب تسليم الموجودات خالل
بوجه عام حسب اللوائح أو اتفاقيات السوق .يتم
ٍ
اإلطــار الزمني المحدد
تسجيل أي تغيير جوهري في القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك
بشرائها بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ضمن بيان الدخل الموحد بالنسبة
للموجودات المحتفظ بها للمتاجرة وضمن الدخل الشامل اآلخــر بالنسبة
للموجودات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ،وال يتم تسجيل تعديالت
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة أو التكلفة المطفأة.
قياس األدوات المالية
يعتمد تصنيف األدوات المالية عند التسجيل المبدئي على الغرض ونية
اإلدارة فيما يتعلق بامتالك األدوات المالية وخصائصها .ويتم قياس كافة
األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة ،ما عدا في
حالة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
المشتقات
إن األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد
المدفوعات فيه على الحركات في سعر أداة مالية أساسية أو أكثر أو سعر
مرجعي أو مؤشر.

ّإن األدوات المالية المشتقة تُ قاس مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ المتاجرة،
ويتم الحقاً إعــادة قياسها بالقيمة العادلة .يتم تسجيل جميع المشتقات
بقيمها العادلة كموجودات متى كانت القيم العادلة موجبة وكمطلوبات
متى كانت القيمة العادلة سالبة .ال تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات
المشتقة الناشئة عن المعامالت المختلفة إال إذا كانت المعامالت مع
الطرف المقابل نفسه ووجود حق قانوني بإجراء المقاصة ويكون هناك نية
لدى الطرفين بتسوية التدفقات النقدية على أساس الصافي.

يتم تحديد القيم العادلة المشتقة من األسـعــار المتداولة في األســواق
النشطة متى كان ذلك متاحاً .وعندما ال توجد سوق نشطة لــأداة ،فإن
القيمة العادلة تشتق من أسعار مكونات األداة المشتقة باستخدام نماذج
تسعير أو تقييم مناسبة.
يعتمد أسـلــوب تسجيل أرب ــاح وخسائر القيمة الـعــادلــة على مــا إذا كانت
المشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مخصصة كــأدوات تحوط ،فإذا
كان هذا األخير ،فإنه يعتمد على طبيعة المخاطر التي يتم التحوط منها.
ويتم تسجيل جميع أرباح وخسائر التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
المحتفظ بها للمتاجرة ضمن بيان الدخل الموحد تحت بند صافي األربــاح
الناتجة عن التعامل في المشتقات (إيضاح .)28

موجودات ومطلوبات مالية مصنّ فة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة عندما يكون محتفظ بها بغرض المتاجرة أو عندما تكون
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة في
أي من الحاالت التالية:

•إذا كان امتالكها لغرض رئيسي يتمثل في بيعها على المدى القصير.
•إذا كانت عند التسجيل األولي تُ شكل جزءاً من محفظة أدوات مالية
محددة يديرها البنك معاً  ،وفيها نموذج حديث وفعلي على جني
األرباح على المدى القصير.
وفعالة كأدوات تحوط.
•إذا كانت مشتقات غير مصنفة ّ

إن الموجودات أو المطلوبات المالية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة
يمكن تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التسجيل
األولي في أي من الحاالت التالية:
بشكل ملحوظ من عدم
•أن يؤدي هذا التصنيف إلى إلغاء أو التقليل
ٍ
تناسق القياس أو التسجيل الذي قد ينشأ بأي شكل آخر عند قياس
الموجودات أو المطلوبات على أساس مختلف.
•أن تشكل جزءاً من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات
المالية أو كليهما ،الـتــي تتم إدارت ـهــا وتقييم أدائ ـهــا على أســاس
القيمة العادلة ،وفقاً لسياسة إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية
االستثمار لدى البنك ،ويتم توفير المعلومات حول هذه المجموعة
داخلياً على هذا األساس.
•أن تشكل جزءاً من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات
المدمجة نـظــراً ألن المعيار المحاسبي الــدولــي رقــم “ 39األدوات
المالية :التسجيل والقياس” يسمح بتصنيف العقد الموحد بأكمله
(موجودات أو مطلوبات) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم إظهار الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة بالقيمة العادلة ،مع تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة
القياس في بيان الدخل الموحد.
محتفظ بها لحين االستحقاق
إن االستثمارات التي توجد لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد مع تواريخ
استحقاق ثابتة ولدى البنك النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى
تاريخ االستحقاق ،تُ صنف على أنها استثمارات محتفظ بها لحين االستحقاق.
إن االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق يتم تسجيلها مبدئياً بالقيمة
العادلة باإلضافة إلــى أي تكاليف للمعامالت تعزى إليها مباشرة ويتم
قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي،
ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة ،مع تسجيل اإليــرادات على أساس
معدل العائد الفعلي.

يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ بعين االعتبار أي خصومات أو عالوات
عند االستحواذ باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

إذا م ــا كـ ــان ه ـنــاك دل ـيــل مــوضــوعــي ع ـلــى وجـ ــود ان ـخ ـفــاض ف ــي قيمة
االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق المحملة بالتكلفة المطفأة،
فــإن مبلغ خـســارة انخفاض القيمة يتم تسجيله فــي بيان الــدخــل الموحد
باعتباره الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية ،مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لالستثمارات.
إن االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها لحين االستحقاق ولم
يقترب تاريخ استحقاقها ،ال يمكن عادة أن تباع أو يعاد تصنيفها دون التأثير
على قــدرة البنك على استخدام هــذا التصنيف وال يمكن أن تخصيصها

كبند تحوط فيما يتعلق بسعر الـفــائــدة أو مخاطر الــدفــع المسبق ،مما
يعكس طبيعة هذه االستثمارات على المدى الطويل.
متاحة للبيع
إن االستثمارات غير المصنفة «بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة»
أو «محتفظ بها لحين االستحقاق» يتم تصنيفها على أنها «متاحة للبيع».
إن الموجودات المتاحة للبيع يتم االحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن
ويمكن بيعها تلبية لمتطلبات السيولة أو التغيرات في أسعار الفائدة أو
أسعار السلع األساسية أو أسعار األسهم.

يتم تسجيل االستثمارات المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة ،باإلضافة
إلى أي تكاليف للمعامالت تتعلق بها مباشرة ،ويتم قياسها الحقاً بالقيمة
العادلة .تستند القيم العادلة للموجودات المالية المدرجة في األســواق
النشطة إلى األسعار الحالية .وإذا كان السوق المتداول فيه األصل المالي
غير نشط ،وأيضاً لــأوراق المالية غير المسعرة ،فــإن البنك يحدد القيمة
العادلة باستخدام أساليب التقييم (مثل أحــدث المعامالت المبرمة على
أساس تجاري وتحليل خصم التدفقات النقدية وأساليب التقييم األخرى) .ال
يتم تسجيل االستثمارات بسعر التكلفة وتحري أي انخفاض في قيمتها ،إن
وجد ،إال في الحاالت النادرة جداً التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة
بشكل موثوق.
ٍ
إن األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيلها
ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر وتسجيلها ضمن التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة والفائدة المحتسبة
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وأربــاح وخسائر الصرف األجنبي
على الموجودات النقدية حيث إنه يتم تسجيلها مباشرة في بيان الدخل
الموحد .ومتى تم بيع االستثمار أو تم تصنيفه على أنه قد تعرض النخفاض
في قيمته ،فإنه يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة السابقة ضمن حقوق
الملكية في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ويتم إدراجها ضمن بيان
الدخل الموحد للسنة.

إذا انخفضت قيمة االسـتـثـمــارات المتاحة للبيع ،فــإن الـفــرق بين تكلفة
االستحواذ (صافية من أي مدفوعات رئيسية أو إطفاء) والقيمة العادلة
الحالية ،ناقصاً خسارة االنخفاض السابقة التي تم تسجيلها ضمن بيان الدخل
الموحد ،تتم إزالته من حقوق الملكية وتسجيله في بيان الدخل الموحد.
وبمجرد تسجيل خسارة انخفاض القيمة في األصــل المالي المتاح للبيع،
فإن المعالجة المحاسبية للتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لذلك األصل
تختلف تبعاً لطبيعة األصل المالي ذي الصلة المتاح للبيع وفقاً لآلتي:
•بالنسبة لسندات الدين المتاحة للبيع ،فإنه يتم تسجيل االنخفاض
الالحق في القيمة العادلة لــأداة في بيان الدخل الموحد عندما
يكون هناك دليل موضوعي آخــر على وجــود انخفاض في القيمة
نتيجة النخفاض آخــر فــي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لألصل المالي .وفي حال لم يكن هناك دليل موضوعي آخر على
االنـخـفــاض فــي القيمة ،فــإنــه يتم تسجيل االنـخـفــاض فــي القيمة
العادلة لألصل المالي مباشرة ضمن حقوق الملكية .إذا زادت القيمة
العادلة لسندات الدين في فترة الحقة وكانت هذه الزيادة متعلقة
موضوعياً بحدث يقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان
الدخل ،فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان
الدخل الموحد بقدر الزيادة السابقة في القيمة العادلة.
•بالنسبة لسندات حقوق الملكية المتاحة للبيع ،فإنه يتم التعامل
مع كافة الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة كإعادة تقييم
وتسجيلها ضمن بـيــان الــدخــل الشامل اآلخ ــر ،وتُ ـضــاف إلــى حقوق
الملكية .يتم تسجيل االنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في
بيان الدخل الموحد بقدر الخسائر التراكمية المتكبدة لالنخفاض في
القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على سندات حقوق الملكية.
ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المحتسبة على سندات حقوق
الملكية من خالل بيان الدخل الموحد.
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الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك والقروض والسلفيات،
بالصافي
إن الــودائــع واألرصـ ــدة المستحقة مــن الـبـنــوك «وال ـق ــروض والسلفيات،
بالصافي» تشمل موجودات مالية غير مشتقة صادرة عن البنك أو مملوكة
لــه مــع مــدفــوعــات ثــابـتــة أو قــابـلــة للتحديد وال يـتــم تــداول ـهــا فــي ســوق
بشكل كبير
نشطة ،ويتوقع أن يتم اسـتــرداد جميع االستثمارات األولـيــة
ٍ
فيما عدا حالة تدهور االئتمان .إن اإليداعات بين البنوك تمثل ودائع ألجل
محددة المدة.
بعد القياس األولي بالقيمة العادلة زائدة أي تكاليف معامالت مباشرة ،يتم
الحقاً قياس مبالغ «الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك» و«قروض
وسلفيات ،بالصافي» بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي،
ناقصاً مخصص انخفاض القيمة .ويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ
بعين االعتبار أي خصم أو عالوة لالستحواذ والرسوم والتكاليف التي هي
جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .يتم تسجيل الخسائر الناجمة عن
انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.

ال ـمــوجــودات الـمــالـيــة ،وإذا قــام البنك فــي وقــت الحــق بــزيــادة تقديراته
للمقبوضات النقدية فــي المستقبل نتيجة لــزيــادة المتحصالت النقدية
المستردة ،فإن تأثير تلك الزيادة يتم تسجيله كتعديل على معدل الفائدة
الفعلي اعتباراً من تاريخ تغيير التقدير.
إن اإلدارة مخيرة فيما يتعلق بعملية إعادة التصنيف ويتم تحديدها على
أساس كل أداة على حدة .ال يقوم البنك بإعادة تصنيف أي أداة مالية في
فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحقاً للتسجيل األولي.
إلغاء تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
يتم إلغاء تسجيل الموجودات المالية (أو ،عند االقتضاء ،جزء من الموجودات
المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مشابهة) عند:
•انقضاء حقوق استالم التدفقات النقدية من الموجودات؛ أو

•قيام البنك بتحويل حقوقه في الحصول على التدفقات النقدية من
الموجودات أو تحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة كاملة
دون تأخير جوهري إلــى طــرف ثالث بموجب ترتيبات نقل االلـتــزام،
وعند:

الدين الصادر واألموال المقترضة األخرى
إن األدوات المالية الـصــادرة عن البنك يتم تصنيفها كمطلوبات عندما
يؤدي مضمون نتائج الترتيبات التعاقدية إلى وجود التزام على البنك إما
بتسليم النقد أو أصل مالي آخر لحامل األصل ،أو الوفاء بااللتزام من خالل
تبادل مبلغ ثابت من المال أو أصل مالي آخر لعدد محدد من أسهم حقوق
الملكية المملوكة ،ويتم قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة صافية من
أي تكاليف معاملة.

•ع ــدم ق ـيــام ال ـب ـنــك بـتـحــويــل جـمـيــع م ـخــاطــر وع ــوائ ــد ال ـمــوجــودات
أو االحتفاظ بها ،لكنه قام بتحويل السيطرة على الموجودات.

يتم فصل األداة المالية المركبة الذي تتضمن عنصري المطلوبات وحقوق
الملكية في تاريخ اإلص ــدار .ويتم تخصيص جــزء من العوائد الصافية إلى
عنصر الــديــن فــي تــاريــخ اإلص ــدار على أســاس القيمة العادلة (الـتــي تحدد
عادة على أساس أسعار السوق المدرجة ألدوات الدين المشابهة) .ويتم
تخصيص عنصر حقوق الملكية للمبلغ المتبقي بعد خصم القيمة العادلة
لألداة بكامل المبلغ المحدد بشكل منفصل عن عنصر الدين.

إن المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المنقولة
تُ قاس بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات وأقصى قيمة ممكنة يمكن
أن يطلب من البنك سدادها ،أيهما أقل.

بعد القياس األول ــي ،يتم الحـقــاً قـيــاس الــديــن ال ـصــادر وال ـقــروض األخــرى
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم احتساب
التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على اإلصدار
والتكاليف التي هي جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

مطلوبات مالية أخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة ،صافية من
تكاليف المعاملة .يتم قياس المطلوبات المالية األخــرى الحقاً بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مــع تحميل مصروف
الفائدة على أساس العائد الفعلي.
إعادة تصنيف الموجودات المالية
يتم تسجيل عمليات إع ــادة التصنيف بالقيمة الـعــادلــة فــي تــاريــخ إعــادة
التصنيف ،حيث يتم اعتبارها كتكلفة إطفاء جديدة.

بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة «المتاحة للبيع» ،فإن أي
أرب ــاح أو خسائر سابقة على األص ــل محتسبة ضمن حـقــوق الملكية يتم
إطفاؤها إلى حساب الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار
باستخدام معدل الفائدة الفعلي .يتم أيضاً إطفاء أي فــرق بين التكلفة
المطفأة الجديدة والتدفقات النقدية المتوقعة على مدى العمر المتبقي
لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي .إذا تقرر الحقاً أن الموجودات قد
انخفضت قيمتها ،فحينها يتم تدوير المبلغ المسجل في حقوق الملكية
إلى بيان الدخل الموحد.
يـجــوز للبنك ،فــي ح ــاالت نـ ــادرة ،إع ــادة تصنيف مــوجــودات المتاجرة غير
المشتقة مــن فئة «المحتفظ بها لـغــرض الـمـتــاجــرة» إلــى فئة «الـقــروض
والذمم المدينة» إذا كانت تتوافق مع تعريف القروض والذمم المدينة
وكــان لــدى البنك النية والـقــدرة على االحتفاظ بالموجودات المالية في
المستقبل المنظور أو حتى تــاريــخ االسـتـحـقــاق .إذا تمت إع ــادة تصنيف
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بشكل
•ق ـيــام الـبـنــك بتحويل جميع مـخــاطــر وعــوائــد ال ـمــوجــودات
ٍ
جوهري؛ أو

عندما ال يقوم البنك بتحويل حقوقه في الحصول على التدفقات النقدية
من الموجودات أو عدم إبرام ترتيبات نقل االلتزام ،ولم يقم بتحويل جميع
بشكل كامل أو تحويل السيطرة
مخاطر وعوائد الموجودات أو االحتفاظ بها
ٍ
عليها ،فإنه يتم تسجيل الموجودات بقدر مشاركة البنك المستمرة في
تلك الموجودات .وفي هذه الحالة ،يلتزم البنك أيضاً بالمسؤولية المرتبطة
بذلك .ويتم قياس الموجودات المنقولة وااللتزام المرتبط بها على أساس
يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها البنك.

المطلوبات المالية
يـتــم إل ـغــاء تسجيل الـمـطـلــوبــات الـمــالـيــة عـنــد اسـتـيـفــاء االلــت ــزام المتعلق
بالمطلوبات أو انقضاؤه أو إلـغــاؤه .ومتى تم استبدال مطلوبات مالية
بصورة جوهرية،
ٍ
قائمة بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة
أو تم تعديل شروط مطلوبات مالية قائمة بشكل كبير ،تتم معاملة هذا
االستبدال أو اإلطفاء باعتباره إلغاء لمطلوبات أصلية مسجلة وتسجيل
مطلوبات جديدة.
يتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية األصلية والمقابل
المدفوع ضمن الربح أو الخسارة.

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي المبلغ في بيان
المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى البنك حق قانوني واجب
النفاذ بمقاصة المبالغ المسجلة ويكون لديه النية لتسوية المعامالت على
أساس صافي المبلغ أو بيع األصل وتسوية المطلوب بشكل متزامن .يتم
عرض اإليرادات والنفقات على أساس الصافي فقط عندما يكون مسموحاً
بذلك وفقاً للمعايير المحاسبية أو عندما يكون هناك أرباح وخسائر ناشئة
عن مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول في البنك.
يعد البنك طــرفـ ًا فــي عــدد مــن الترتيبات ،بما فــي ذلــك االتـفــاقــات الرئيسية
للمقاصة التي تعطيه الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ولكن،
عندما تكون لديه النية في تسوية المبالغ على أساس الصافي أو في وقت
متزامن ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات المعنية على أساس اإلجمالي.

٨·3

اتفاقات البيع والشراء

٩·3

سندات االقتراض واإلقراض

إن األوراق المالية المبيعة التي تخضع اللتزام بإعادة الشراء بسعر محدد
سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) ،يتم االستمرار في
تسجيلها ضمن بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل المطلوب المتعلق
بالمبلغ المقبوض ضمن بند القروض .إن الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء
يعامل كمصروف فائدة باستخدام طريقة العائد لمعدل الفائدة الفعلي
على مدى فترة االتفاقية .وال يتم تسجيل الموجودات المشتراة المصحوبة
بالتزام بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعــادة الشراء
العكسي) ضمن بيان المركز المالي الموحد .يتم إدراج المبالغ المدفوعة
بموجب هذه االتفاقيات ضمن بند «ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك».
ويعامل الفرق بين سعر الشراء وسعر إعــادة البيع كإيراد فائدة باستخدام
ُ
طريقة العائد لمعدل الفائدة الفعلي على مدى فترة االتفاقية.

عادة ما يتم تأمينها نقداً أو بأوراق
ً
إن معامالت سندات االقتراض واإلقراض
مالية يدفعها المقترض مقدماً .ال يتم إدراج السندات المقترضة ضمن بيان
المركز المالي وال يتم إلغاء التسجيل لألوراق المالية المقرضة .ويتم التعامل
مع الضمانات النقدية الواردة أو الصادرة باعتبارها قرضاً أو وديعة ،وال يتم
تسجيل الضمانات كودائع .ومع ذلك ،متى تم تحويل السندات المقترضة
ألط ــراف أخ ــرى ،فــإنــه يتم تسجيل االل ـتــزام بــإعــادة الـسـنــدات إلــى الطرف
المقرض .إن ترتيبات أنشطة اقتراض وإقــراض األوراق المالية يتم إدراجها
بوجه عام ضمن اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية.
ٍ

 ١٠·3النقد وما يعادله

يشمل النقد وما يعادله النقد في الصندوق واألرصدة المحتفظ بها لدى
البنوك المركزية والودائع واألرصــدة المستحقة من وإلى البنوك والبنود
قيد التحصيل من أو التحويل إلى بنوك أخرى والموجودات ذات السيولة
العالية بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ
وال ـتــي تخضع لمخاطر غير هــامــة مــن حيث التغير فــي قيمتها الـعــادلــة،
وتستخدم من قبل البنك في إدارة االلتزامات قصيرة األجــل .يتم عرض
النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

 ١١·3انخفاض قيمة القروض
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 ١٢·3قياس التكلفة المطفأة

إن التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية هي عبارة عن المبلغ
الذي يتم من خالله قياس الموجودات والمطلوبات المالية عند التسجيل
األول ــي ،ناقصاً المدفوعات الرئيسية ،زائ ــداً أو ناقصاً اإلط ـفــاء المتراكم
باستخدام طريقة مـعــدل الـفــائــدة الفعلي ألي فــرق بين المبلغ األولــي
المسجل ومبلغ االستحقاق ،مطروحاً منه أي تخفيض نتيجة االنخفاض في
القيمة .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات
النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو،
عند االقتضاء ،خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو
المطلوبات المالية.

 ١٣·3قياس القيمة العادلة

يقوم البنك بقياس موجوداته ومطلوباته المالية بسعر السوق الذي يمكن
الحصول عليه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس داخــل السوق الرئيسية أو ،في
حالة عدم توافر السوق الرئيسية ،في السوق األكثر نفعاً للبنك بالنسبة
للموجودات أو المطلوبات .يعتبر البنك السوق سوقاً رئيسية إذا كان حجم

ومستوى نشاط الموجودات والمطلوبات المالية هو األكبر في السوق
مقارنة بغيرها.

يـقــوم البنك بقياس مــوجــوداتــه غير المالية بالسعر ال ــذي يتماشى مع
قــدرة المشاركين فــي الـســوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام
الموجودات وهي في حالتها المثلى.
القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ المقبوض نظير بيع أصل أو المدفوع
نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في حالة عدم توافر السوق الرئيسية،
في السوق األكثر نفعاً للبنك في تاريخ القياس في ظل الظروف الحالية
في السوق بغض النظر عن إمكانية مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام
أسلوب آخر من أساليب التقييم .إن القيمة العادلة اللتزام ما تعكس مخاطر
عدم الوفاء بهذا االلتزام.

يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة ،عند الضرورة ،باستخدام السعر
المعلن في السوق النشطة لتلك األداة .يعتبر السوق نشطاً عندما تكون
المعامالت المتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حيث الحجم
بما يكفي لتحديد بيانات األسعار على أساس مستمر.
فــي حــال عــدم وجــود سعر معلن فــي ســوق نشطة ،يقوم البنك حينها
بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعمل على تحقيق
االستفادة القصوى من المدخالت ذات الصلة الجديرة بالمالحظة وتقلل
من استخدام المدخالت غير الجديرة بالمالحظة .يتضمن أسلوب التقييم
المختار جميع العوامل التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في تحديد
سعر المعاملة.

إن أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند التسجيل المبدئي
ـادة في سعر المعاملة ،أي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو
يتمثل عـ ً
المقبوض .إذا قرر البنك أن القيمة العادلة بتاريخ التسجيل المبدئي تختلف
عن سعر المعاملة ولم يتوفر دليل موضوعي على القيمة العادلة إما من
خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استناداً إلى
أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة
من األسواق الجديرة بالمالحظة ،يتم مبدئياً قياس األداة بالقيمة العادلة
المعدلة ،ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة بتاريخ التسجيل
المبدئي وسعر المعاملة .ويتم تسجيل الفرق الحقاً في حساب الربح أو
الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن ليس بعد التاريخ
كلياً ببيانات سوقية جديرة بالمالحظة أو
الذي يكون فيه التقييم مدعوماً ّ
بعد تاريخ إقفال المعاملة.
إذا كان لألصل أو االلتزام التي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر
طلب ،يقوم البنك بقياس الموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر العرض
بينما يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.

إن محفظة الـمــوجــودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق
ومخاطر االئتمان المدارة من قبل البنك على أســاس صافي التعرض إما
لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان ،يتم قياسها على أســاس سعر يمكن
قبضه لبيع مركز صافي طويل األجل (أو دفعه لتحويل مركز صافي قصير
األجل) ألي تعرض لمخاطر محددة .يتم تخصيص تلك التعديالت التي تتم
على مستوى المحفظة لكل بند من الموجودات والمطلوبات على أساس
تعديل الخطر ذي الصلة لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.
يقوم البنك بتسجيل التحويالت إلى ومن المستويات المختلفة لتسلسل
القيمة العادلة اعتباراً من تاريخ الحدث أو التغيير في الظروف الذي أدى
إلى التحويل.

التحوط
 ١٤·3محاسبة
ّ

ّإن المشتقات المصنفة كتحوطات تصنف إمــا )1( :تحوطات للتغير في
القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو االلتزامات الثابتة («تحوطات
القيمة العادلة»)؛ ( )2تحوطات للتقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية
ال ـتــي تُ ـعــزى إل ــى مـخــاطــر معينة مــرتـبـطــة بــال ـمــوجــودات أو الـمـطـلــوبــات،
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

أو معاملة متوقعة للغاية قد تؤثر على صافي الدخل المستقبلي المعلن
(«تحوطات التدفقات النقدية»)؛ أو ( )3تحوط لصافي االستثمار في عملية
أجنبية («تحوطات صافي االستثمار») .يتم تطبيق محاسبة التحوط على
المشتقات المصنفة بنفس الطريقة ،بشرط استيفاء معايير معينة.

عند بدء عالقة التحوط ،من أجل تصنيفها طبقاً لمحاسبة التحوط ،يقوم
البنك بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة باإلضافة إلى
هدف البنك في إدارة المخاطر واستراتيجيته في تنفيذ التحوط .يتطلب
البنك أيضا تقييماً موثقاً  ،في بداية التحوط وعلى أســاس مستمر ،حول
وبشكل أســاســي المشتقات ،المستخدمة
مــا إذا كانت أدوات التحوط،
ٍ
في معامالت التحوط تتسم بفعالية كبيرة في مقاصة التغييرات العائدة
إلــى المخاطر المتحوطة في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود
المتحوطة .يتم تضمين إيــرادات ومصاريف الفائدة المستحقة على بعض
مقايضات التحوط المؤهلة ضمن «صافي إيرادات الفوائد».
تحوطات القيمة العادلة
ّ
متى تــم تصنيف عملية عالقة تحوط على أنها تحوط للقيمة العادلة،
فإنه يتم تعديل البند المتحوط حتى يعكس التغير فــي القيمة العادلة
فيما يتعلق بالمخاطر المتحوطة .يتم تسجيل األربــاح أو الخسائر المتعلقة
بالتغيرات في القيمة العادلة لكل من األداة المشتقة والبند المتحوط
العائد إلــى مخاطر التحوط في بيان الدخل الموحد ،ويتم تعديل القيمة
الدفترية للبند المتحوط وفقاً لذلك .إذا انقضى أجل األداة المشتقة ،أو تم
بيعها أو إنهاؤها أو لم تعد تفي بمعايير القيمة العادلة لمحاسبة التحوط أو
تم إلغاء التصنيف ،فإنه يتم إيقاف محاسبة التحوط .ويتم إطفاء أي تعديل
يطرأ حتى اللحظة على القيمة الدفترية للبند المتحوط الذي يستخدم له
طريقة معدل الفائدة الفعلي ،في بيان الدخل الموحد كجزء من إعــادة
حساب معدل الفائدة الفعلي على مدى الفترة حتى تاريخ االستحقاق أو
إلغاء التسجيل.
تحوطات التدفقات النقدية
ّ
إن الـجــزء الـفـعــال مــن التغيرات فــي القيمة الـعــادلــة للمشتقات الـتــي تم
تصنيفها وتأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية يتم تسجيله ضمن الدخل
الشامل اآلخر وإضافته إلى حقوق الملكية .ويتم تسجيل األرباح أو الخسائر
المتعلقه بالجزء غير الفعال مباشرة ضمن بيان الدخل الموحد .ويتم إعادة
تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية من الدخل الشامل اآلخر
وتحويلها إلى بيان الدخل الموحد في الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط
على الربح أو الخسارة ،تماشياً مع بيان الدخل الموحد مثل البند المتحوط
المسجل .ومع ذلك ،عندما تؤدي المعاملة المتوقعة التي جري التحوط
منها إلــى تسجيل مــوجــودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية ،فإنه يتم
تحويل األربــاح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة سابقاً ضمن حقوق الملكية
من األسهم وتُ ــدرج مبدئياً ضمن القياس األولــي لتكلفة الموجودات أو
المطلوبات غير المالية .يتم إيقاف محاسبة التحوط عندما يلغي البنك
عالقة التحوط أو عندما ينقضي أجل أداة التحوط أو يتم بيعها أو إلغاؤها
أو عندما ال يفي التحوط بمعايير محاسبة التحوط.
إن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن حقوق الملكية تبقى في
حقوق الملكية حتى يتم تسجيل المعاملة المتوقعة ،في حالة الموجودات
أو المطلوبات غير المالية ،أو حتى تؤثر المعاملة المتوقعة على بيان الدخل
الموحد .إذا لم يعد من المتوقع ظهور المعاملة المتوقعة ،فإن األرباح أو
الخسائر المتراكمة المحتسبة ضمن حقوق الملكية يتم نقلها على الفور إلى
بيان الدخل الموحد من الدخل الشامل اآلخر.

تحوط صافي االستثمار
ّ
إن تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية تحتسب بطريقة
مشابهة لتحوطات مخاطر التدفقات النقدية .يتم تسجيل الربح أو الخسارة
للجزء الفعال ألداة التحوط في الدخل الشامل اآلخــر ويحتفظ بها ضمن
احتياطي تحوط صافي االستثمار .ويتم تسجيل األرب ــاح أو الخسائر التي
تتعلق بالجزء غير الفعال على الفور في بيان الدخل الموحد .إن األربــاح
والخسائر المتراكمة ضمن حقوق الملكية يعاد تصنيفها من الدخل الشامل
اآلخر وإدراجها ضمن بيان الدخل الموحد عند استبعاد العملية األجنبية.
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التحوط
اختبار فعالية
ّ
للتأهل لمحاسبة التحوط ،يشترط البنك في بداية عملية التحوط وخالل
دورة حياتها ضرورة وجود توقعات بارتفاع فعالية كل عملية تحوط (فعالية
أساس مستمر.
ٍ
متوقعة) وثبوت فعاليتها الحقيقية (فعالية بأثر رجعي) على
إن توثيق كل عالقة تحوط يحدد كيفية تقييم مدى فعالية التحوط .يعتمد
األسلوب الذي يستخدمه البنك لتقييم فعالية التحوط على استراتيجية
إدارة المخاطر.

ولتحقيق الفعالية المتوقعة ،البد أن تكون هناك توقعات بارتفاع فعالية
أداة التحوط في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية
التي تعود إلــى المخاطر المتحوط لها فــي الفترة التي يتم فيها تحديد
التحوط .ولتحقيق الفعالية الحقيقية ،فإن التغيرات في القيمة العادلة أو
كل منهما األخرى في حدود  80إلى 125
التدفقات النقدية يجب أن تقابل ٍ
بالمئة .يتم تسجيل عدم فعالية التحوط في بيان الدخل الموحد.
التحوط
المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة
ّ
يتم تسجيل جميع األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيم العادلة
للمشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط على الفور ضمن بيان الدخل
الموحد في «صافي األرباح الناتجة عن التعامل مع المشتقات» ضمن بند
«صافي إيرادات المتاجرة» (إيضاح .)28

 ١٥·3أدوات حقوق الملكية

يتم تصنيف أدوات الــديــون وح ـقــوق الملكية إمــا كمطلوبات مالية أو
كحقوق مساهمين وفقاً لمضمون االتفاق التعاقدي.

إن أداة حقوق الملكية هي عبارة عن أي عقد يثبت فائدة متبقية في
موجودات أي منشأة بعد خصم جميع مطلوباتها .يتم إدراج أدوات حقوق
الملكية التي يصدرها البنك في العوائد المقبوضة ،صافية من تكاليف
اإلصدار المباشرة.
يتم تصنيف األدوات المالية كحقوق مساهمين إذا تم الوفاء بالشرطين
(أ) و (ب) معاً.
(أ)	عدم احتواء األداة على أي التزام تعاقدي:

•تقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى لمنشأة أخرى؛ أو

•تبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع أي منشأة أخــرى في
ظل ظروف يحتمل أن تكون غير مناسبة للبنك.

(ب)	إذا كانت األداة سيتم أو يحتمل أن يتم تسويتها بأدوات حقوق الملكية
لدى البنك ،فإنها تكون:
•أداة غير مشتقة ال تتضمن أي التزام تعاقدي للبنك لتسليم عدد
متغير من أدوات حقوق الملكية لدى البنك؛ أو
•أداة مشتقة سيتم تسويتها فقط عن طريق قيام البنك بتبادل مبلغ
ثابت مــن الـمــال أو مــوجــودات مالية أخــرى مقابل عــدد محدد من
أدوات حقوق الملكية لدى البنك.

 ١٦·3أسهم الخزينة والعقود بشأن أسهم البنك

إن أدوات حقوق الملكية الخاصة التي يمتلكها البنك أو أي من شركاته
التابعة (أسهم الخزينة) يتم خصمها من االحتياطيات األخــرى واحتسابها
على أساس المتوسط المرجحللتكلفة .ويتم تسجيل المبالغ المدفوعة أو
المقبوضة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة
بالبنك ،مباشرة في حقوق الملكية.

ال يتم تسجيل أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو
إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة.

ّإن عقود األسـهــم الخاصة التي تتطلب تسوية مــاديــة لعدد محدد من
األس ـهــم الـخــاصــة مـقــابــل مبلغ ثــابــت يـتــم تصنيفها كـحـقــوق مساهمين
وإضافتها إلــى حقوق الملكية أو خصمها منها .تصنّ ف عقود األسهم
الـخــاصــة الـتــي تتطلب تسوية نقدية على أس ــاس الـصــافــي أو تــوفــر خيار
التسوية بوصفها أدوات تــداول ويتم بيان التغييرات في القيمة العادلة
ضمن بيان الدخل الموحد.

 ١٧·3الضمانات المالية

إن الـضـمــانــات الـمــالـيــة هــي ع ـبــارة عــن ع ـقــود تتطلب مــن الـبـنــك تقديم
مدفوعات مـحــددة لتعويض حامل الضمان عــن الخسارة التي يتكبدها
بسبب إخـفــاق طــرف معين فــي الــوفــاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقاً
للشروط التعاقدية.

يتم تسجيل عقود الضمانات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة ،والتي من
المرجح أن تساوي العالوة المستلمة عند اإلص ــدار .ويتم إطفاء العالوة
المستلمة على مدى عمر الضمانات المالية .ويتم في وقت الحق تسجيل
مطلوب الـضـمــان (القيمة االسـمـيــة) وف ـقــاً لقيمته المطفأة أو القيمة
الحالية ألي مدفوعات متوقعة ،أيهما أعلى( ،عند احتمال وجــود مبلغ
واجب الدفع بموجب الضمان) .ويتم تضمين العالوة المستلمة على هذه
الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.

 ١٨·3أوراق القبول

يتم التعامل مــع أوراق القبول ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي
رقم « 39األدوات المالية :التسجيل والقياس» ،ويتم تسجيلها كمطلوب
مالي في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي للحصول
على التعويض من العميل كأصل مالي .وعليه ،فقد تم إدراج االلتزامات
المتعلقة بالقبوالت كموجودات ومطلوبات مالية.

 ١٩·3بيع الضمانات المعلقة

يستحوذ البنك أحياناً على عقارات وغيرها من الضمانات لتسوية بعض
القروض والسلفيات .يتم إظهار تلك الموجودات بصافي القيمة البيعية
للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة الحالية لهذه الموجودات مطروحاً
منها تكاليف البيع في تاريخ االستحواذ ،أيهما أقل .يتم تسجيل األرباح أو
الخسائر الناتجة عن البيع والخسائر غير المحققة من إعــادة التقييم ضمن
بيان الدخل الموحد.

 ٢٠·3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ،يقوم البنك بمراجعة القيمة الدفترية
لموجوداته غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه
الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة .إذا كانت هناك أي
إشارة من هذا القبيل ،فإنه يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات
من أجــل تحديد مــدى خسارة االنخفاض في القيمة (إن وج ــدت) .ومتى
تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل من الموجودات ،يقوم البنك
بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة تكوين النقد التي ينتمي إليها األصل.
ّإن المبلغ القابل لالسترداد هو عبارة عن القيمة عادلة ناقصة تكاليف البيع
أو القيمة قيد االستخدام ،أيهما أعلى .ولتقدير القيمة قيد االستخدام،
فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل.
إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل (أو وحدة تكوين النقد) بأقل
من قيمته الدفترية ،فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة
تكوين النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم تسجيل خسارة االنخفاض
في بيان الدخل الموحد ،ما لم يتم تحميل األصل ذي الصلة بقيمة إعادة

التقييم ،وعندها يتم التعامل مع خسارة انخفاض القيمة كانخفاض في
قيمة إعادة التقييم.

فيما لو تم عكس خسارة االنخفاض الحقاً  ،فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية
لألصل (أو وحدة تكوين النقد) إلى التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد
حتى ال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل (أو وحدة
تكوين النقد) في السنوات السابقة .يتم تسجيل عكس خسارة االنخفاض
في بيان الدخل الموحد ،إال إذا تم تحميل األصل ذي الصلة بقيمة إعادة
التقييم ،وفــي هــذه الحالة ُيعامل عكس خـســارة االنـخـفــاض كــزيــادة في
إعادة التقييم.

 ٢١·3التأجير

لتحديد ما إذا كان الترتيب يعد إيجاراً أم ال أو إذا كان يحتوي على إيجار ،فإن
ذلك يستند إلى مضمون الترتيب ويتطلب إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان
الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل معين أو موجودات محددة وما
إذا كان الترتيب ينقل الحق في استخدام األصل.

بشكل جــوهــري كافة
البنك كمستأجر – إن عقود اإليـجــار التي ال تنقل
ٍ
المخاطر والمنافع العرضية لملكية البنود المستأجرة إلى البنك تعد إيجارات
تشغيلية .ويتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل
الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .كما يتم تسجيل
مطلوبات اإليجار المحتملة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
البنك كمؤجر – إن عقود اإليـجــار التي ال يقوم البنك بموجبها بتحويل
جميع المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية األصل بشكل جوهري تصنف
على أنها إيجارات تشغيلية .يتم تسجيل الذمم المدينة الخاصة باإليجارات
التشغيلية كإيراد في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على
مدى فترة اإليجار .كما يتم تسجيل اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة
التي يتم اكتسابها فيها.

 ٢٢·3استثمارات عقارية

االستثمارات العقارية هي عبارة عن عقارات محتفظ بها إما لكسب إيرادات
من تأجيرها أو ألرباح رأسمالية أو كليهما ،ولكنها ال تكون مخصصة للبيع
في سياق األعمال العادية ،وتستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات
أو في أغــراض إداري ــة .يتم إدراج االستثمارات العقارية عند التقييم على
أساس القيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي .لطفاً راجع اإليضاح 13-3
لالطالع على السياسة المتعلقة بالتقييم العادل للموجودات غير المالية.

يتم تحديد القيمة العادلة بصورة منتظمة من قبل خبراء تثمين مستقلين.
ويتم إدراج تعديالت القيمة العادلة على االستثمارات العقارية في بيان
الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها هذه األرباح أو الخسائر.

ّإن االس ـت ـث ـمــارات الـعـقــاريــة قيد التطوير الـتــي يـجــري بـنــاؤهــا أو تطويرها
السـتـخــدامـهــا فــي المستقبل كــاسـتـثـمــارات عـقــاريــة يـتــم قياسها مبدئياً
بالتكلفة ،بما في ذلك جميع التكاليف المباشرة التي تُ عزى إلى تصميم
وبناء العقار شاملة تكاليف الموظفين ذات الصلة .وبعد التسجيل المبدئي،
يتم قياس االستثمارات العقارية قيد التطوير بالقيمة العادلة .ويتم إدراج
األرب ــاح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية قيد التطوير ضمن بيان الدخل الموحد خالل الفترة التي تنشأ فيها.

 ٢٣·3الممتلكات والمعدات

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم
وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجــدت .تشمل التكلفة النفقات التي تُ عزى
مباشرة إلــى االسـتـحــواذ على األص ــل .يتم احتساب التغيرات فــي العمر
اإلنتاجي المتوقع من خالل تغيير فترة أو طريقة حساب االستهالك ،حسب
االقتضاء ،وتُ عامل على أنها تغييرات في التقديرات المحاسبية.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

يتم إدراج االستهالك في بيان الدخل الموحد وذلك لحذف المبلغ القابل
لالستهالك الخاص بالممتلكات والمعدات على مدى اعمارها اإلنتاجية
المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت .إن المبلغ القابل لالستهالك هو
ً
ناقصة قيمته المتبقية .ال يتم حساب استهالك على األرض.
تكلفة األصل
األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:
الحر
عقارات بنظام التملك ّ
الحر
تحسينات على عقارات مستأجرة وبنظام التملك ّ
أثاث ومعدات ومركبات
أجهزة حاسوب وملحقات

 15إلى  25سنة
 5إلى  10سنوات
 3إلى  5سنوات
 3إلى  10سنوات

يتم إلغاء التسجيل للممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون
من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية عن استخدامها .يتم تحديد
الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو تقاعد األصل على أساس الفرق بين
عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ ،ويتم تسجيلها في
بيان الدخل الموحد.

 ٢٤·3اندماجات األعمال والشهرة

يتم استخدام طريقة الشراء المحاسبية الحتساب عمليات االستحواذ على
الشركات من قبل البنك .يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة
للمقابل الممنوح في تاريخ التبادل .يتم قياس الـمــوجــودات المستحوذ
عليها القابلة للتحديد والمطلوبات والمطلوبات المحتملة بقيمها العادلة
في تاريخ االسـتـحــواذ .يتم تسجيل أي زيــادة في تكلفة االستحواذ على
القيمة العادلة لحصة البنك فــي الـمــوجــودات المستحوذ عليها القابلة
للتحديد والمطلوبات والمطلوبات المحتملة ،ضمن بند الشهرة .إذا كانت
تكلفة االستحواذ أقل من القيمة العادلة لحصة البنك في الموجودات
المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات والمطلوبات المحتملة
لــأعـمــال المستحوذ عليها ،فــإنــه يتم تسجيل ال ـفــرق مـبــاشــرة فــي بيان
الدخل الموحد.
يتم تحميل الشهرة المكتسبة من اندماجات األعـمــال بالتكلفة كما هو
محدد في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال ،ناقصاً خسائر االنخفاض
المتراكم من القيمة ،إن وجدت.

لغرض فحص االنخفاض في القيمة ،فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة
من وحدات تكوين النقد لدى البنك التي يتوقع أن تستفيد من االندماج.
يـتــم فـحــص وح ــدة تـكــويــن الـنـقــد ال ـتــي تــم تخصيص ال ـش ـهــرة لـهــا لتحري
نحو متكرر ،عندما تكون هناك إشارة
االنخفاض في قيمتها سنوياً  ،أو على ٍ
إلى احتمال انخفاض قيمة الوحدة .إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة
تكوين النقد أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم تخصيص خسارة انخفاض
أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدة ثم
القيمة ً
إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب وفقاً للقيمة الدفترية لكل أصل
مباشرة في
ً
في الوحدة .يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة
بيان الدخل الموحد .ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف
بها للشهرة في فترات الحقة.
عند استبعاد وحدة تكوين النقد ذات الصلة ،فإنه يتم تضمين المبلغ العائد
إلى الشهرة في تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.

 ٢٥·3أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ّإن األع ـمــال الرأسمالية قيد التنفيذ يتم إظـهــارهــا بسعر التكلفة .حينما
ُيصبح األصل جاهزاً لالستخدام ،فإنه يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهالكها وفقاً
لسياسات البنك.
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 ٢٦·3تكاليف االقتراض

إن تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو بناء موجودات رأسمالية،
وهي الموجودات التي تأخذ عادة فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة
لالستخدام المقصود منها ،تُ ضاف إلــى تكلفة تلك الموجودات ،إلــى أن
حد كبير لالستخدام
يحين الوقت الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة إلى ٍ
المقصود منها.
يتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخــرى في بيان الدخل الموحد في
الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 ٢٧·3األوراق المالية إلزامية التحويل

إن العناصر المكونة لــأوراق المالية القابلة للتحويل اإللزامي الصادرة عن
بشكل منفصل كحقوق مساهمين ومطلوبات مالية وفقاً
البنك تُ صنف
ٍ
لمضمون االتفاقية التعاقدية .يتم في تاريخ اإلصدار تقدير القيمة العادلة
لعنصر المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في السوق ألي أداة
مماثلة غير قابلة للتحويل .يتم تسجيل هذا المبلغ كمطلوب على أساس
التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حتى إطفاؤه عند
التحويل أو في تاريخ استحقاق األداة .يتم تحديد عنصر حقوق الملكية عن
طريق خصم قيمة عنصر المطلوبات من القيمة العادلة لــأوراق المالية
القابلة للتحويل ككل ،ويتم إدراجــه وتسجيله كعنصر منفصل ضمن بيان
التغيرات في حقوق الملكية الموحد وال يعاد قياسه الحقاً.

 ٢٨·3منافع الموظفين
( 	)١مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

(أ)	 خطة المنافع المحددة
ّإن خطة المنافع المحددة هي خطة منافع ما بعد التوظيف تختلف عن
خطة المساهمات المحددةّ .إن المطلوب المعترف به في بيان المركز
المالي فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة يمثل القيمة الحالية اللتزام
المنافع المحددة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ،باإلضافة إلــى أي
تعديالت على تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بها .يتم احتساب
التزام المنافع المحددة سنوياً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام
طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة ،بينما يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام
المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة
التي سيتم دفع الفوائد بها والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام
التقاعد ذي الصلة.
يتم االع ـتــراف بتكاليف مــا بعد الخدمة مباشرة فــي الــدخــل ،مــا لــم تكن
التغييرات في خطة المكافآت مشروطة ببقاء الموظفين في الخدمة لفترة
محددة من الزمن (فترة االستحقاق) .وفي هذه الحالة ،يتم إطفاء تكاليف
الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت على مدى فترة االستحقاق.

يقدم البنك مكافآت نهاية الخدمة لموظفيه المغتربين .يستند الحق في
الحصول على هذه المكافآت إلى طول مدة خدمة الموظف واستيفاء
الحد األدنى لفترة الخدمة .يتم إدراج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت
على مدى فترة العمل.
(ب)	 خطة المساهمات المحددة
خطة المساهمات الـمـحــددة هــي خطة استحقاقات مــا بعد التوظيف
تقوم بموجبها منشأة ما بدفع مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة مع
عدم وجود أي التزام قانوني أو ضمني لدفع مبالغ إضافية .يتم االعتراف
بالتزامات مساهمات خطط المعاشات التقاعدية المحددة كمصروف
منافع موظفين فــي بيان الــدخــل الموحد فــي الـفـتــرات التي يتم تقديم
الخدمات فيها من قبل الموظفين.

بالنسبة الش ـتــراكــات الـمـعــاشــات والـتــأمـيــن االجـتـمــاعــي لـمــواطـنــي دولــة
اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ،فإن البنك يقوم
بتحويلها إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمــارة أبوظبي وفقاً
للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )7لسنة .1999
( 	)٢استحقاقات إنهاء الخدمة
يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة كمصروف عندما يكون لدى البنك
التزام واضح ،دون وجود إمكانية واقعية لالنسحاب منه ،تجاه خطة رسمية
مفصلة إمــا إلنـهــاء عقد العمل قبل تــاريــخ التقاعد االعـتـيــادي أو لتقديم
استحقاقات إنهاء الخدمة نتيجة لعرض مقدم لتشجيع الموظفين على
ترك العمل طوعاً .يتم تسجيل استحقاقات إنهاء الخدمة للتسريح الطوعي
إذا كــان البنك قــد قــدم عــرضــاً لــذلــك ،وي ـكــون مــن المحتمل قـبــول هذا
بشكل صحيح .إذا كانت المنافع
العرض ،ويمكن تقدير عدد القابلين لذلك
ٍ
فعندئذ يتم خصمها إلى
ٍ
واجبة الدفع ألكثر من  12شهراً من تاريخ التقرير،
قيمتها الحالية.
( 	)٣منافع الموظفين قصيرة األجل
إن الـتــزامــات منافع الموظفين على الـمــدى القصير تـقــاس على أســاس
غير مخصوم ويتم دفعها عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم احتساب
المطلوب المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب مكافأة نقدية قصيرة
األجل أو خطط تقاسم األرباح إذا ترتب على البنك التزام قانوني أو ضمني
بدفع هــذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمت من قبل الموظف وكان
نحو موثوق به.
باإلمكان تقدير االلتزام على ٍ
( 	)٤أسهم خطة حوافز الموظفين
إن تكلفة الـمــدفــوعــات المبنية على أسـهــم والـمـســددة ب ــأدوات حقوق
بناء على تقدير
الملكية يتم إثباتها كمصروف على مدى فترة االستحقاقً ،
البنك ألدوات حقوق الملكية التي سيقوم بمنحها في نهاية المطاف.
يقوم البنك في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة تقديراته لعدد أدوات حقوق
الملكية المتوقع منحها .يتم بيان أثر مراجعة التقديرات األصلية ،إن وجدت،
ضمن بـيــان الــدخــل الموحد على مــدى الفترة المتبقية للمنح ،مــع إجــراء
التعديل المقابل لذلك على احتياطي خطة حوافز الموظفين.
عند تعديل بنود المكافآت المسددة بــأدوات حقوق الملكية ،فإن الحد
األدنى للمصروف يمثل المصروف القائم فيما لو لم يتم تعديل أي بنود.
يتم تسجيل مصروف إضافي ألي تعديل يزيد من القيمة اإلجمالية العادلة
لترتيبات المدفوعات المبنية على األسهم أو أن يكون بأي طريقة أخرى من
حق الموظف وفقاً للقياس في تاريخ التعديل.
عند إلغاء المكافآت المسددة بــأدوات حقوق الملكية ،فإنه يتم التعامل
معها كما لو كانت ممنوحة في تاريخ اإللغاء ،ويتم تسجيل أي مصروف
للمكافآت لم يتم تسجيله مسبقاً على الفور ،ويشمل ذلك أي مكافآت لم
يتم الوفاء بها فيما يتعلق شروط عدم المنح تقع ضن مسؤولية المنشأة
أو الطرف المقابل .ومع ذلك ،إذا استعاض البنك عن المكافآت الملغاة
بمكافآت جديدة وصنفها كمكافآت بديلة في تاريخ المنح ،فإن المكافآت
الملغاة والمكافآت الجديدة يتم التعامل معها كما لو كانت مجرد تعديل
على المكافآت األصلية ،كما هو موضح في الفقرة السابقة.
إن األثر المخفض ألسهم خطة الحوافز المعلقة يتم بيانه في حساب األرباح
المخفضة للسهم الواحد (إيضاح .)32

 ٢٩·3مخصصات ومطلوبات طارئة

تُ حتسب المخصصات عندما يكون لــدى البنك الـتــزام قانوني أو ضمني
حالي نتيجة ألحــداث سابقة ويكون من المحتمل أن يقتضي األمــر تدفق
خارجي لموارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان
وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام .عندما يتم قياس المخصص باستخدام
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية
تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

تُ حتسب المخصصات المتعلقة بالعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون
المنافع المتوقع حصول البنك عليها من العقد أقل من التكلفة اإلجبارية
الالزمة لتلبية التزاماته بموجب العقدُ .يقاس المخصص بالقيمة الحالية
للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في
العقد ،أيهما أقل .يقوم البنك قبل رصد أي مخصص باحتساب أي خسارة
انخفاض في قيمة الموجودات المرتبطة بذلك العقد.

عندما يـكــون مــن المتوقع اس ـتــرداد بعض أو كــل المنافع االقتصادية
المطلوبة لتسوية المخصص من طــرف ثالث ،فإنه ال يتم تسجيل الذمة
المدينة كأصل إال إذا كــان في حكم المؤكد اسـتــراد هــذه الذمة ويكون
نحو موثوق به.
باإلمكان قياس مبلغ الذمة على ٍ
إن الـمـطـلــوبــات ال ـطــارئــة ،ال ـتــي تـشـمــل بـعــض ال ـض ـمــانــات واالع ـت ـمــادات
المستندية ،هــي عـبــارة الـتــزامــات محتملة ناشئة عــن أح ــداث ماضية يتم
تأكيد وجودها بظهور أو عــدم وظهور حــدث واحــد أو أكثر من األحــداث
المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع كلياً لسيطرة البنك ،أو عبارة عن
التزامات حالية نشأت عن أحداث الماضي ولكن ال يتم تسجيلها ألنه ليس
من المحتمل أن يتطلب تسويتها تدفقاً للمنافع االقتصادية ،أو ألن قيمة
بشكل موثوق به .ال يتم تسجيل االلتزامات
االلتزامات ال يمكن قياسها
ٍ
ال ـطــارئــة فــي ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة ال ـمــوحــدة ،بــل يـتــم اإلفــص ــاح عـنـهــا ضمن
اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة ،إال إذا كانت غير ذات صلة.

 ٣٠·3التقارير القطاعية

إن القطاع هو عبارة عن مكون يمكن للبنك تمييزه ويكون إما في مجال
توفير المنتجات أو الـخــدمــات (ق ـطــاع األع ـم ــال) ،أو توفير المنتجات أو
الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة (القطاع الجغرافي) ،ويخضع لمخاطر
وعــوائــد تختلف عــن تلك الخاصة بالقطاعات األخ ــرىُ .يــرجــى الــرجــوع إلى
إيضاح رقم  37حول تقارير قطاع األعمال.

 ٣١·3الضرائب

يتم رصــد مخصص للضرائب وفقاً للمعدالت المطبقة أو الـصــادرة فعلياً
كما في تاريخ بيان المركز المالي على أربــاح الـفــروع الخارجية والشركات
التابعة الخاضعة للضريبة وفقاً للوائح المالية للبلدان ذات الصلة التي يعمل
فيها البنك.

 ٣٢·3الموجودات غير الملموسة

إن الموجودات غير الملموسة للبنك ،بخالف الشهرة ،تشمل الموجودات
غير الملموسة المستحوذ عليها من اندماجات األعمال.

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة فقط عندما يمكن قياس تكلفتها
بشكل موثوق ويكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية
ٍ
مرتبطة بها إلى البنك .يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ
بشكل منفصل عند التسجيل المبدئي ،بالقيمة العادلة ثم الحقاً
عليها
ٍ
ً
ناقصة اإلطفاء المتراكم وخسارة انخفاض القيمة.
بالتكلفة

إن ال ـمــوجــودات غير الملموسة المستحوذ عليها مــن انــدمــاج األعـمــال
ومسجلة بشكل منفصل عن الشهرة يتم إدراجها مبدئياً بالقيمة العادلة
في تاريخ االستحواذ باعتبارها جزء من تكلفتها.
إن األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة يتم تقييمها إما كمحددة
أو غير محددة .يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية
ال ـم ـحــددة عـلــى م ــدى عـمــرهــا اإلن ـتــاجــي االق ـت ـصــادي .تـتــم مــراجـعــة فترة
اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية
المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية .يتم احتساب التغيرات في
العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المتضمنة فــي الـمــوجــودات مــن خــال تغيير فترة أو طريقة
اإلطفاء ،عند االقتضاء ،ويتم التعامل معها باعتبارها تغييرات في التقديرات
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

المحاسبية وتحتسب على أساس مستقبلي .يتم تسجيل مصروف اإلطفاء
للموجودات غير الملموسة ذات األعـمــار اإلنتاجية المحددة ضمن بيان
الدخل الموحد.
األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي:
عالقات عمالء بطاقات االئتمان
عالقات عمالء إدارة الثروات
الودائع األساسية غير الملموسة

3
4
5

سنوات
سنوات
سنوات

 ٣٣·3تسجيل اإليرادات والمصاريف

يتم تسجيل اإلي ــرادات إذا كــان من المحتمل أن تتدفق إلــى البنك منافع
بشكل موثوق مع الوفاء
اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات
ٍ
بالمعايير المحددة التالية قبل تسجيل اإليرادات.
إيرادات ومصاريف الفوائد
	)1
بالنسبة لجميع األدوات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والموجودات
المالية المحملة بالفائدة والمصنفة كمتاحة للبيع واألدوات المالية المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن إيــرادات الفائدة وما في
حكمها أو المصاريف المتعلقة بها يتم تسجيلها باستخدام معدل الفائدة
الفعلي ،وهــو المعدل الــذي يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات
النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة
أقصر ،عند االقتضاء ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات
المالية .تأخذ عملية الحساب بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة
الـمــالـيــة وتـشـمــل أي رس ــوم أو تكاليف إضــافـيــة تتعلق مـبــاشــرة ب ــاألداة
وتُ شكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء خسائر االئتمان
في المستقبل.
يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا كان البنك
يقوم بمراجعة تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات .يتم حساب القيمة
الدفترية المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي.

بمجرد تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات
المالية المشابهة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة ،فإن إيرادات الفوائد يستمر
تسجيلها باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية
المستقبلية وذلك لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة.
إيرادات توزيعات األرباح
	)2
يتم تسجيل توزيعات األرب ــاح عندما يثبت حــق البنك فــي الحصول على
هذه التوزيعات.
إيرادات الرسوم والعموالت
	)3
يحقق البنك إيراداته من الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة
من الخدمات التي يقدمها لعمالئه .يمكن تقسيم اإليــرادات من الرسوم
إلى فئتين كما يلي:
أ)	إيرادات رسوم محققة من الخدمات التي يتم تقديمها على
مدى فترة زمنية معينة
تُ ستحق الــرســوم المحصلة لقاء الخدمات المقدمة على مــدى أي فترة
زمنية خــال تلك الفترة .تتضمن هــذه الــرســوم إي ــرادات العموالت وإدارة
الموجودات والوصاية ورسوم خدمات إدارية واستشارية أخرى.

رجح سحبها والرسوم المتعلقة
إن رسوم التزامات االقتراض للقروض التي ُي ّ
بالتسهيالت االئـتـمــانـيــة األخـ ــرى يـتــم تأجيلها (م ــع أي تكاليف إضــافـيــة)
وتسجيلها كتعديل لمعدل الـفــائــدة الفعلي على ال ـقــرض .عندما يكون
المرجح أن يتم سحب أي قرض ،فإنه يتم تسجيل رسوم التزامات
من غير
ّ
االقتراض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.
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ب)	إيرادات رسوم من تقديم خدمات المعامالت
ّإن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض عن معاملة ما
لصالح طرف ثالث ،مثل ترتيب شراء أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء أو
بيع شركات ،يتم تسجيلها عند االنتهاء من المعاملة األساسية .يتم تسجيل
الرسوم أو بنودها التي ترتبط بأداء معين بعد استيفاء معايير المعاملة.

 ٣٤·3التمويل اإلسالمي

يمارس البنك أنشطة مصرفية إسالمية متوافقة مع الشرعية اإلسالمية
والسلَ م
من خــال األدوات اإلسالمية المختلفة مثل المرابحة واإلج ــارة
َ
والـمـضــاربــة والـصـكــوك والــوكــالــة .تُ حتسب هــذه األدوات وف ـقــاً للمعيار
المحاسبي الدولي رقم “ 39األدوات المالية :االعتراف والقياس”.
تمويل المرابحة
المرابحة هي عقد بيع يقوم البنك بموجبه ببيع سلع ومــوجــودات أخرى
إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األربــاح بعد خصم التكلفة .يقوم
بناء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم
البنك بشراء الموجودات ً
شراؤه وفقاً لشروط وظروف معينة .يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية
المعامالت ويتم تسجيل هذه اإليــرادات عند استحقاقها على مدى فترة
العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على الرصيد غير المسدد.
اإلجارة التمويلية
اإلج ــارة التمويلية هي عبارة عن اتفاقية يقوم البنك (المؤجر) بموجبها
بناء على طلب العميل (المستأجر) ووعد منه باستئجار
بتأجير أو بناء ٍ
أصل ما ً
الموجودات لفترة زمنية محددة مقابل أقساط إيجار محددة .يمكن إنهاء
اإلجارة عند نقل ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة اإليجار ،إضافة
إلى قيام البنك بتحويل جميع المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية األصل
بشكل كامل إلى المستأجر .تُ حتسب إيــرادات اإلجــارة على أساس
المؤجر
ّ
ٍ
معدل الربح الفعلي على مدى فترة اإليجار.
المضاربة
المضاربة هي عبارة عن عقد بين البنك والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف
بتوفير المال (رب المال) ويقوم الطرف اآلخــر (المضارب) باستثمار المال
في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً
لحصص األرباح التي تم االتفاق عليها مسبقاً في العقد .يتحمل المضارب
الخسارة في حالة اإلهـمــال أو التقصير أو مخالفة أيــاً من شــروط وأحكام
عقد المضاربة ،وإال فإن الخسائر يتحملها رب المال .يتم تسجيل اإليرادات
بناء على النتائج المتوقعة المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع بواسطة
ً
المضارب ،وفي حال كان البنك هو رب المال يتم تحميل الخسائر إلى بيان
الدخل الموحد الخاص بالبنك عند تكبدها.
لم
الس َ
َ
السلَ م هو عبارة عن عقد بيع يتعهد العميل (البائع) بموجبه بتسليم/
بيع َ
توريد أصل ملموس محدد للبنك (المشتري) في موعد الحق يتفق عليه
الطرفان مقابل قيام المشتري بدفع الثمن مقدماً بالكامل وعلى الفور.
السلَ م باستخدام طريقة معدل الربح
يتم تسجيل اإليرادات من تمويل بيع َ
السلَ م غير المسدد.
مال
رأس
أساس
الفعلي على مدى فترة العقد على
َ

الوكالة
الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين البنك والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفان
(رب المال) بتقديم مبلغ معين من المال للوسيط (الوكيل) الذي يستثمره
وفقاً لشروط محددة مقابل رســوم معينة (مبلغ مقطوع من المال أو
نسبة مئوية من المبلغ المستثمر) .يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر
في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً من أحكام وشروط عقد الوكالة.
يمكن أن يكون البنك بمثابة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.
يتم تسجيل اإليــرادات المقدرة من عقد الوكالة على أســاس معدل الربح
وتعدل بــاإليــرادات الفعلية عند تحصيلها .تُ حتسب
الفعلي طــوال الفترة،
ّ
الخسائر عند تكبدها.

الصكوك
الصكوك هي عبارة عن شهادات متساوية القيمة تمثل أسهم غير مجزأة
في ملكية الموجودات الملموسة وحقوق االنتفاع والخدمات أو (في
ملكية) موجودات مشاريع معينة أو نشاط استثماري خاص .كما أنها عبارة
عن شهادات مدعومة بموجودات يحتفظ بها على سبيل األمانة وتثبت
ملكية األصــل أو حــق االنتفاع بــه (األرب ــاح أو المنافع) وتتفق مــع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
تشكل الصكوك جزءاً من أدوات الدين الصادرة والقروض األخرى وفقاً لما
يتم بيانه في اإليضاح رقم .18

	4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية
الهامة
إن النتائج المعلنة للبنك حساسة للسياسات واالفـتــراضــات والتقديرات
الموحدة .تتطلب
المحاسبية التي تكمن وراء إعــداد هذه البيانات المالية
ّ
المعايير الدولية للتقارير المالية مــن اإلدارة عند إع ــداد البيانات المالية
الموحدة للبنك أن تختار السياسات المحاسبية المناسبة وتقوم بتطبيقها
ّ
بشكل منتظم واتخاذ تقديرات وافتراضات معقولة ومتوازنة .وفي غياب
ٍ
المعيار أو التفسير ذي الصلة ،يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقــم 8
«السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء» من
اإلدارة تطوير وتطبيق سياسة محاسبية ينتج عنها معلومات ذات عالقة
ومــوثــوقــة فــي ضــوء المتطلبات والتوجيهات الخاصة بالمعايير الدولية
للتقارير المالية والتي تتعامل مع أمور مشابهة وذات عالقة وضمن إطار
مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بإعداد وعرض البيانات المالية.
إن الـتـقــديــرات واالف ـتــراضــات الـمــدرجــة فــي السياسات المحاسبية للبنك
والتي تعبتر األكثر أهمية من وجهة نظر مجلس إدارة البنك في تصوير
الوضع المالي للبنك مبينة أدن ــاه .إن استخدام التقديرات واالفتراضات
والنماذج التي قد تختلف عن تلك المطبقة من قبل البنك قد تؤثر على
النتائج المعلنة.

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات

يقوم البنك بمراجعة القروض والسلفيات اإلفــراديــة النقدية الهامة في
تاريخ كل بيان مركز مالي لتقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل خسارة انخفاض
القيمة ضمن بيان الدخل الموحد .وعلى وجه الخصوص ،يقتضي األمر من
اإلدارة إبداء رأيها عند تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
عند تحديد خسائر انخفاض القيمة .تستند هذه التقديرات إلى افتراضات
حول عدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث
تغيرات مستقبلية في المخصص.
إن القروض والسلفيات التي تم تقييمها بشكل إفرادي ولم يثبت تعرضها
لالنخفاض في القيمة إضافة إلــى جميع الـقــروض والسلفيات اإلفــراديــة
بشكل جماعي ،فــي مجموعات من
غير الهامة يتم بعد ذلــك تقييمها
ٍ
الموجودات ذات الخصائص المتماثلة من حيث المخاطر ،لتحديد ما إذا
كان ينبغي رصد مخصص ألحداث الخسائر المتكبدة التي يتوفر عنها دليل
موضوعي ولكن آثارها ال تزال غير واضحة .إن التقييم الجماعي يأخذ بعين
االعتبار بيانات محفظة الـقــروض (مثل مستويات المتأخرات واستخدام
االئتمان ونسبة الـقــرض مقابل الضمان ،إل ــخ) ،واألح ـكــام المتعلقة بتأثير
تركيزات المخاطر والبيانات االقتصادية (مؤشرات أسعار العقارات والمخاطر
المحلية وأداء المجموعات الفردية المختلفة ،إلخ).

تقييم األدوات المالية

إن أفضل دليل على القيمة العادلة يعتبر السعر المعلن لألداة التي يجري
قياسها في سوق تداول نشطة .وفي حالة أن تكون سوق األداة المالية
غير نشطة ،يتم االعتماد على أحــد أساليب التقييم .إن معظم أساليب
التقييم تعتمد فقط على بيانات السوق الجديرة بالمالحظة مما يؤدي إلى
ارتفاع موثوقية عملية قياس القيمة العادلة .ومع ذلك ،يتم تقييم بعض
األدوات المالية على أساس أساليب التقييم التي تنطوي على واحدة أو
أكثر من المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة في السوق .إن أساليب
التقييم التي يكون اعتمادها األكبر على المعطيات غير الجديرة بالمالحظة
تتطلب جـهــداً كبيراً مــن اإلدارة الحتساب القيمة الـعــادلــة مقارنة بتلك
ً
كلية على المعطيات الجديرة بالمالحظة.
األساليب التي تعتمد
إن أساليب التقييم المستخدمة في احتساب القيم العادلة يتم تناولها في
اإليضاح رقم  .39فيما يلي االفتراضات والتقديرات الرئيسية التي تأخذها
اإلدارة بعين االعتبار عند تطبيق أحد أساليب التقييم:
•االحتمالية والتوقيت المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.
عادة وفق الشروط الحاكمة لألداة
ً
إن هذه التدفقات النقدية تكون
غير أن تقدير اإلدارة قد يكون مطلوباً في الحاالت التي تكون فيها
قــدرة الطرف اآلخــر على االلـتــزام باألحكام التعاقدية لــأداة محل
شك .قد تكون التدفقات النقدية المستقبلية حساسة للتغيرات في
أسعار السوق.

بناء على
•اختيار معدل خصم مالئم لــأداة .يتم تحديد هذا المعدل ً
تقييم مالئم للفرق بين معدل خصم األداة والمعدل المالئم غير
المحمل بالمخاطر من وجهة نظر أحد المشاركين في السوق.
ّ

•عند استخدام أحــد أساليب التقييم التي ال تعتمد على معطيات
غير جديرة بالمالحظة ،يتم إعداد التقديرات لبيان حاالت عدم اليقين
المتعلقة بالقيم العادلة الناتجة عن نقص معطيات البيانات الخاصة
بالسوق ،منها على سبيل المثال الناتجة عن عدم توافر السيولة في
السوق ،ويكون قياس القيمة العادلة لهذه األدوات أقل موثوقية.
إن المعطيات المستخدمة فــي عمليات التقييم باالعتماد على
بيانات غير جديرة بالمالحظة تعتبر في األصــل غير مؤكدة بسبب
قلة أو عدم توافر بيانات سوق حالية يمكن استخدامها في تحديد
المستوى الــذي من الممكن أن تظهر عليه المعاملة على أساس
تجاري بحت في ظل ظروف العمل االعتيادية ،غير أنه في معظم
الحاالت تتوفر بعض بيانات السوق التي يمكن االستناد إليها في
تحديد القيمة العادلة ،منها على سبيل المثال البيانات التاريخية ،كما
أن القيم العادلة لغالبية األدوات المالية تستند إلى بعض معطليات
السوق الجديرة بالمالحظة حتى وإن كانت المعطيات غيرالجديرة
بالمالحظة ذي قيمة.

انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

يبدي البنك حكمه فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة
للبيع حيث يشتمل ذلــك على تحديد مــا إذا كــان االنخفاض فــي القيمة
متواصال.
العادلة الستثمارات حقوق الملكية دون تكلفتها يعتبر هاماً أو
ً
وفــي سبيل التوصل لمثل هــذا الحكم ،يقوم البنك مــن بين أمــور أخــرى
بتقييم التقلبات المعتادة في أسعار السوق .وباإلضافة إلى ذلــكُ ،يعتبر
االنخفاض في القيمة أمراً مناسباً من وجهة نظر البنك إذا كان هناك دليل
على تدهور الوضع المالي في الشركة المستثمر فيها أو األداء في نشاط
أو قطاع العمل أو التغيرات في التقنيات.

إن خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات مذكورة بمزيد من التفصيل
في اإليضاح رقم .8-41
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)
التقييم العادل لالستثمارات العقارية

تستند القيمة العادلة لالستثمارات العقارية إلى األسعار الحالية في السوق
النشطة للعقارات المماثلة لها مــن حيث طبيعتها وحالتها وموقعها.
يستخدم البنك التقييم الذي أجراه خبراء تقييم مستقلون باعتباره القيمة
العادلة لالستثمارات العقارية .يستند هذا التقييم إلى افتراضات معينة مثل
ظروف وأسعار السوق وإيرادات اإليجارات المقبلة والفترة ،إلخ.
إن الحركات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية يتم اإلفصاح عنها
نحو مفصل في اإليضاح رقم .11
على ٍ

توحيد الصناديق

تنص التغييرات المقررة بمقتضى المعيار الدولي للتقارير المالية رقــم 10
– البيانات المالية الموحدة على قيام المستثمر بتوحيد الشركة المستثمر
فيها عندما يكون المستثمر مسيطراً على الشركة المستثمر فيها .يسيطر
المستثمر على الـشــركــة المستثمر فيها عندما يـكــون مـعــرضــاً للحصول
على منافع متغيرة أو يكون له حقوق فيها نظير مشاركته في الشركة
المستثمر فيها ويكون بإمكانه التأثير على هذه المنافع من خالل سيطرته
على الشركة المستثمر فيها .يشترط تعريف السيطرة الجديد على قيام
البنك بإصدار أحكام هامة على أساس مستمر لتحديد المنشآت الخاضعة
للسيطرة وبالتالي ضرورة توحيدها .لقد تم األخذ بهذه األحكام فيما يتعلق
باستثمارات حقوق الملكية في ثالثة صناديق مشتركة يتمتع البنك ،من
خالل دوره اإلداري في االستثمار ،بالسيطرة عليها بحكم األمر الواقع (راجع
إيضاح  .)49ليس هناك أي استثمارات أخــرى تقتضي وجــود أحكام هامة
حول التوحيد من عدمه.
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نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
2013

نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك المركزية

احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك
المركزية

شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي

شراء عكسي مع المصرف المركزي

مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك
المركزية

التوزيع الجغرافي كما يلي:

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

ألف درهم
586.709

370.743

2012

ألف درهم

2013
حسابات مستحقة من البنوك

ودائع هامشية

ودائع ألجل

666.128

ألف درهم

232.021

480.291

1.031.020

8.061.659
1.870.000

1.095.000

حسابات وكالة

150.000

مجموع الودائع واألرصدة المستحقة
من البنوك

التوزيع الجغرافي كما يلي:

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

11.344.700

4.614.768
6.729.932
11.344.700

7

2013

ألف درهم

7.448.647
1.475.000

2.500.000

مجموع األوراق المالية بغرض المتاجرة

884.640

80.107

-

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

659.568

9.961.206

9.337.874

9.857.886

9.961.206

9.337.874

103.320

110.000

16.517.118

7.496.926

9.020.192

16.517.118

أوراق مالية بغرض المتاجرة

5.618.973

59.321

1.830.945

يقوم البنك بالتحوط إليداعات إعادة الشراء العكسية بالعمالت األجنبية
ضــد مخاطر أسـعــار الـصــرف األجنبي باستخدام عقود مقايضات الصرف
األجنبي ويصنف هذه األدوات تحت بند تحوطات التدفقات النقدية .ال
توجد أي مقايضات قائمة كما في  31ديسمبر  31( 2013ديسمبر  – 2012بلغ
صافي القيمة العادلة الموجبة  7.252ألف درهم).

سندات

9.278.553

243.079

12.757.803

إيداعات شراء عكسي

حسابات مرابحة

2012

ألف درهم

-

552.773

إن االحتياطيات المحتفظ بها لــدى البنوك المركزية تمثل ودائ ــع لدى
البنوك المركزية بنسب مـحــددة فيما يتعلق بالطلب والـفــائــدة والفترة
الزمنية إضــافــة إلــى الــودائــع األخ ــرى .إن هــذه االحتياطيات متاحة فقط
للعمليات اليومية بشروط محددة وال يمكن سحبها إال بموافقة مسبقة
من المصرف المركزي.
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6

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أدوات حقوق الملكية

التوزيع الجغرافي كما يلي:

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

136.772

747.868

255.072

884.640

2012

ألف درهم
117.070

524.807

641.877
454.690

187.187

641.877

تمثل الـسـنــدات اسـتـثـمــارات معظمها فــي س ـنــدات الحكومة والقطاع
العامّ .إن أدوات حقوق الملكية هي حقوق ملكية مملوكة من قبل ثالثة
صناديق تابعة ويتم استثمارها فــي األوراق المالية فــي دولــة اإلم ــارات
العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
تستند القيمة العادلة لهذه االستثمارات إلى أسعار السوق المدرجة.

8

األدوات المالية المشتقة

يدخل البنك خالل مسار العمل االعتيادي في أنواع متعددة من معامالت
المشتقات المالية التي تتأثر بالمتغيرات في األدوات األساسية.
إن األداة الـمـشـتـقــة هــي عـقــد مــالــي أو آخ ــر وتـتـمـيــز بجميع الخصائص
الثالث التالية:
أ)	تتغير قيمتها تبعاً للتغير في أي من أسعار الفائدة أو أسعار السلع أو
أسعار الصرف األجنبي أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنيف
االئتماني أو المؤشر االئتماني أو المتغيرات األخ ــرى شريطة أن
يكون عامل التغير بالنسبة للمتغيرات غير المالية غير مرتبط بأحد
أطراف العقد (يطلق عليه أحياناً «الطرف األساسي»).
ب)	ال تتطلب صافي استثمار مبدئي أو صافي استثمار مبدئي أقل مما
قد يكن مطلوباً ألنــواع أخــرى من العقود التي يتوقع أن تنطوي
على رد مشابه للتغيرات في عوامل السوق.
ج)	يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.

تتضمن األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل البنك عقود صرف أجنبي
آجلة وعقود معدل فائدة آجلة واتفاقيات أسعار مستقبلية ومقايضات
عمالت ومعدالت فائدة وخيارات عمالت ومعدالت فائدة.

ي ـقــوم ال ـب ـنــك بــاس ـت ـخــدام األدوات ال ـمــال ـيــة الـمـشـتـقــة ال ـتــال ـيــة ألغـ ــراض
التحوط والمتاجرة.

معامالت آجلة ومستقبلية

تمثل عقود العمالت اآلجلة التزامات بشراء عمالت أجنبية أو محلية بما
فيها المعامالت الفورية غير المستلمة (أي العمليات التي يتم تسويتها
بالصافي) .إن المعامالت المستقبلية للعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد
تمثل التزامات تعاقدية لتحصيل أو تسديد مبالغ صافية مبنية على التغيرات
في أسعار العمالت أو الفوائد أو لشراء أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية
بتاريخ مستقبلي وبسعر محدد في سوق مالي منتظم .إن مخاطر االئتمان
للعقود المستقبلية تعد متدنية حيث إنها مضمونة بمبالغ نقدية أو أوراق
مالية مدرجة؛ كما أن التغيرات في العقود المستقبلية يتم تسديدها يومياً
مع التبادل .إن اتفاقيات المعدالت المستقبلية تمثل اتفاقيات معدالت
فوائد مستقبلية يتم التفاوض بها إفــراديــاً وتتطلب تسديداً نقدياً بتاريخ
مستقبلي للفرق مــا بين مـعــدل الـفــائــدة المتفق عليه ومـعــدل الفائدة
بناء على القيمة االسمية األصلية.
للسوق ً

معامالت الخيارات

تمثل خيارات العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد اتفاقيات تعاقدية يقوم
بموجبها البائع (المكتتب) بمنح المشتري (المالك) حقاً  ،وليس التزاماً  ،إما
لشراء (خيار شراء) أو بيع (خيار بيع) بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة لقيمة
محددة لعملة أجنبية أو أداة مالية وذلــك بسعر محدد مسبقاً .ويستلم
البائع عالوة من المشتري وذلك مقابل تحمل مخاطر العمالت األجنبية
أو معدل الفائدة .إن الخيارات قد تكون ُمتاجر بها في السوق أو متفاوض
عليها بين البنك والعميل من خالل وسطاء خارج السوق (.)OTC
يمكن أن تـكــون عـقــود المشتقات إمــا عبر أس ــواق الـمـتــاجــرة أو خارجها.
يقوم البنك بتقييم مشتقات الـصــرف المتداولة باستخدام المعطيات
على مستويات مقاصة ال ـســوق مــع تقييم المشتقات الـمـتــداولــة خــارج
السوق باستخدام معطيات السوق أو أسعار الوسيط  /التاجر .وحيثما
تكون النماذج مطلوبة ،يستخدم البنك مجموعة متنوعة من المعطيات،
متضمنة الـشــروط التعاقدية وأسـعــار الـســوق ومنحنيات العائد وبيانات
السوق المرجعية األخرى.

نماذج قياس القيمة العادلة

بالنسبة للمشتقات المتداولة خارج السوق في أسواق نشطة ،مثل العقود
بوجه عام التحقق
ٍ
المستقبلية العامة والمقايضات والخيارات اآلجلة ،يمكن
مــن المعطيات واخـتـيــار ن ـمــوذج يـتــوافــق مــع ال ـســوق .بعض المشتقات
المتداولة خارج السوق يتم المتاجرة بها في أسواق أقل نشاطاً مع وجود
معلومات تسعير م ـحــدودة وصـعــوبــة بالغة فــي تحديد القيمة العادلة
لهذه المشتقات .بعد التسجيل األولي ،ال يقوم البنك بتحديث معطيات
التقييم إال عندما تؤكدها األدلة مثل معامالت السوق المماثلة وخدمات
تسعير الـطــرف الثالث و /أو الـعــروض بين الوسيط والتاجر أو غيرها من
بيانات السوق العملية .وفي غياب مثل هذه األدلة ،يتم استخدام أفضل
التقديرات التي تتوصل لها اإلدارة.

معامالت المقايضة

تمثل مقايضات العمالت ومعدالت الفوائد التزامات لتبادل مجموعة من
التدفقات النقدية بأخرى .ينتج عن المقايضات تبادل عمالت أو معدالت
فوائد (مثل تبادل معدالت محددة بأخرى متغيرة) أو مجموعة منها (أي
مقايضات معدالت فائدة بين عمالت) وبموجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ
األصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضة عمالت مشتقة .إن مخاطر البنك
االئتمانية تمثل الـخـســارة المحتملة إذا لــم تقم الجهات األخ ــرى بتنفيذ
التزامها .تتم مراقبة هــذه المخاطر بـصــورة مستمرة وذلــك بالرجوع إلى
القيمة العادلة الحالية وجزء من القيمة االسمية للعقد وسيولة السوق.
وللتحكم بمعدل مخاطر االئتمان المأخوذة ،يقوم البنك بتقييم الجهات
األخرى باستعمال نفس األساليب المستخدمة لعمليات اإلقراض.
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يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة :
الموجودات

في  31ديسمبر 2013

مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

عقود صرف أجنبي آجلة

ألف درهم

104.597

مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

2.869.393

عقود مستقبلية (صرف متداول)

1.767

خيارات

مقايضات السلع والطاقة

58.591

القيم العادلة

المطلوبات

ألف درهم

87.341

2.853.585
156.821

-

36.767

36.385

مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

3.141.800

3.157.645

مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

295.327

807.917

42.273

-

خيارات المقايضات

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

مقايضات معدالت الفائدة
عقود صرف أجنبي آجلة

مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

مجموع األدوات المالية المشتقة
في  31ديسمبر 2012

مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

عقود صرف أجنبي آجلة

70.685

23.513

136.803

25

3.616.203

3.965.587

179.076

182.709

25

178.041

مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

3.990.096

4.000.297

عقود مستقبلية (صرف متداول)

1.262

-

خيارات المقايضات

8.964

خيارات

مقايضات السلع والطاقة

مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة
مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

مقايضات معدالت الفائدة
عقود صرف أجنبي آجلة

مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

مجموع األدوات المالية المشتقة

بلغت القيمة االسمية التعاقدية لــأدوات المشتقة القائمة كما في 31
ديسمبر  2013مبلغاً وق ــدره  300.502.784ألــف درهــم ( 31ديسمبر – 2012
 235.420.390ألف درهم) .تشير هذه القيم االسمية إلى حجم المعامالت وال
تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
تم تسجيل صافي خسائر عجز التحوط المتعلق بتحوطات القيمة العادلة
والتدفقات النقدية بمبلغ  9.238ألف درهم (—2012أرباح بمبلغ  22.559ألف
الموحد.
درهم) في بيان الدخل
ّ

كما في  31ديسمبر  ،2013حصل البنك على ضمان نقدي بقيمة 341.993
ألف درهم ( 31ديسمبر  478.771 – 2012ألف درهم) مقابل القيمة العادلة
الموجبة للموجودات المشتقة من بعض األطراف المقابلة.

كما في  31ديسمبر  ،2013قام البنك بإيداع ضمان نقدي بقيمة 280.378
ألف درهم ( 31ديسمبر  535.386 – 2012ألف درهم) وأوراق مالية استثمارية
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193.652
191

162.315

147

8.964

4.376.874

4.349.764

458.069

406.575

27.752

-

130.531

11.999

4.993.226

4.768.338

158.283

11.999

بقيمة  1.502.425ألف درهم ( 31ديسمبر  1.651.988 – 2012ألف درهم) مقابل
القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة.
األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة لغرض المتاجرة

تتكون معظم أنشطة المتاجرة الـتــي يـقــوم بها البنك فــي عــرض حلول
تحوط على العمالء بأسعار تنافسية وذلك لتمكينهم من تحويل أو تعديل
أو تخفيض المخاطر الحالية والمتوقعة .ويقوم البنك أيضا بإدارة المخاطر
الناتجة عن عمليات العمالء والدخول في مواقف يتوقع الحصول على
أرباح من التحركات المالئمة لألسعار أو المعدالت أو المؤشرات.

التحوط
األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة مقابل
ّ

يستخدم البنك مشتقات األدوات المالية ألغراض التحوط كجزء من أنشطة
إدارة موجوداته ومطلوباته للحد من تعرض البنك لتقلبات معدالت الفائدة
وأسعار الصرف .يستخدم البنك عقود العمالت األجنبية اآلجلة ومقايضات
العمالت ومقايضات معدالت الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف

9

ومـعــدالت الـفــائــدة .وفــي جميع هــذه الـحــاالت يتم بصفة رسمية توثيق
عالقة وهــدف التحوط بما في ذلــك تفاصيل البند الــذي يتم التحوط له
وأداة التحوط ،ويتم تسجيل هذه المعامالت على أساس نوع التحوط.

استثمارات في أوراق مالية
اإلمـ ــارات العربية
المتحدة

في  31ديسمبر 2013

ألف درهم

د و ل مـ ـجـ ـل ــس
التعاون الخليجي
األخرى

ألف درهم

باقي دول
العالم

ألف درهم

المجموع

ألف درهم

استثمارات متاحة للبيع

مدرجة:

2.675.550

1.294.248

560.264

4.530.062

أوراق مالية حكومية

سندات مالية -بنوك ومؤسسات مالية

2.249.622

834.683

5.953.539

9.037.844

أدوات حقوق ملكية

1.028

-

1.028

سندات مالية -قطاع عام
سندات مالية -شركات

مجموع االستثمارات المدرجة
غير مدرجة:

سندات -قطاع عام

5.428.547
90.833

491.255
-

-

10.445.580

2.620.186

58.147

-

سندات مالية -بنوك ومؤسسات مالية

-

أدوات حقوق ملكية

230.476

-

مجموع االستثمارات غير المدرجة

360.332

-

سندات -شركات

صناديق مشتركة

مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

في  31ديسمبر 2012

-

71.709

10.805.912

-

900.468
-

7.414.271
-
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-

1.131

-

-

2.620.186

7.428.674

6.820.270
90.833

20.480.037
58.147
32

1.131

13.240

243.716

14.403

374.735

71.709

20.854.772

استثمارات متاحة للبيع

مدرجة:

2.604.477

1.236.175

246.697

4.087.349

أوراق مالية حكومية

سندات مالية -بنوك ومؤسسات مالية

798.663

481.091

6.606.270

7.886.024

أدوات حقوق ملكية

424

-

424

سندات مالية -قطاع عام
سندات مالية -شركات

5.082.037
-

مجموع االستثمارات المدرجة

8.485.601

سندات مالية -بنوك ومؤسسات مالية

-

غير مدرجة:

أدوات حقوق ملكية

صناديق مشتركة

مجموع االستثمارات غير المدرجة

مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

453.951
-

2.171.217
2.057

-

204.921
275.678

2.057

8.761.279

1.089

7.777.662

-

70.757

923.606

-

2.173.274

6.459.594
1.089

18.434.480

2.057

701

205.622

701

278.436

-

7.778.363

70.757

18.712.916

يقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات أسعار الفائدة ويقوم بتصنيفها
كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية ،على التوالي .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لمقايضات أسعار الفائدة في  31ديسمبر  2013مبلغاً وقدره
 210.427ألف درهم ( 31ديسمبر  – 2012صافي القيمة العادلة السالبة ما قيمته  384.649ألف درهم) .تم إدراج أرباح وخسائر عدم فعالية التحوط المتعلقة
الموحد.
بهذه التحوطات ضمن بيان الدخل
ّ
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أبرم البنك اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات مقايضة إجمالي العائد حيث يتم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات.
ويحتفظ البنك بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات المرهونة .إن الجدول التالي يبين القيمة الدفترية لهذه السندات والمطلوبات المالية
المتعلقة بها:
القيمة الدفترية
ل ـ ــل ـ ــم ـ ــوج ـ ــودات
المرهونة
ألف درهم

تمويل إعادة الشراء

إن الحركة في االستثمارات في األوراق المالية بيانها كما يلي:
2013

مشتريات

استبعادات

ألف درهم

ألف درهم
1.063.133

 10القروض والسلفيات ،بالصافي
2013

ألف درهم

4.396.183

سحوبات على المكشوف
(أفراد وشركات)

14.957.734

قروض أفراد

2012

ألف درهم
5.775.020

12.563.043

18.712.916

15.052.103

)(2.224.266

)(1.408.955

موجودات تمويل إسالمي (إيضاح )22

10.666.627

88

)(26.064

إجمالي القروض والسلفيات

138.538.617

129.659.015

131.648.670

123.195.295

4.643.834

تعديالت القيمة العادلة

محذوف عند توحيد الصناديق

-

القيمة العادلة في  31ديسمبر

20.854.772

خسارة انخفاض القيمة

ألف درهم

2.274.631

1.220.647

ألف درهم

القيمة الدفترية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــات
المتعلقة بها

قروض شركات

)(277.800

فروقات الصرف

2012

القيمة الدفترية
لـــلـــمـــطـــلـــوبـــات
المتعلقة بها

القيمة الدفترية
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات
المرهونة

ألف درهم

2.390.637

قام البنك أيضاً برهن استثمارات في أوراق مالية ذات قيمة عادلة تبلغ
 1.508.768ألــف درهــم ( 31ديسمبر  1.651.988 – 2012ألــف درهــم) كضمان
مقابل حسابات هامشية تحت الطلب.و يتحمل البنك المخاطر والعوائد
المتعلقة باالستثمارات المرهونة.

القيمة العادلة في  1يناير

2013

2012

-

4.330.235

802.108

)(35.016

)(1.495

18.712.916

بطاقات ائتمان

6.600.046

2.238.316

تسهيالت أخرى

ناقصاً  :مخصص انخفاض القيمة
(إيضاح )8-41

101.121.762

101.206.881

5.157.995

)(6.889.947

مجموع القروض والسلفيات ،بالصافي

2.076.531

1.437.494

)(6.463.720

يقوم البنك بالتحوط لبعض القروض والسلفيات ذات أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة ضد مخاطر أسعار الفائدة باستخدام مقايضات معدالت الفائدة
ويصنف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية ،على التوالي .بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة لهذه المقايضات كما في 31
ديسمبر  2013ما قيمته  9.103ألف درهم ( 31ديسمبر —2012بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة  13.499ألف درهم).

يقوم البنك بإبرام مجموعة من اتفاقيات إعادة الشراء يتم بموجبها رهن القروض واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمان .يتحمل البنك المخاطر
والعوائد المتعلقة بالقروض المرهونة .يعكس الجدول التالي القيمة الدفترية لهذه القروض والمطلوبات المالية المتعلقة بها:
القيمة الدفترية
ل ـ ــل ـ ــم ـ ــوج ـ ــودات
المرهونة
اتفاقيات إعادة الشراء

ألف درهم
-

2013

القيمة الدفترية
لـــلـــمـــطـــلـــوبـــات
المتعلقة بها

القيمة الدفترية
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات
المرهونة

-

4.756.807

ألف درهم

بلغ القرض المرهون والمبالغ المقترضة المتعلقة به أجل االستحقاق وتم سدادهما بالكامل خالل السنة.
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ألف درهم

2012

القيمة الدفترية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــات
المتعلقة بها
ألف درهم
2.358.230

 11استثمارات عقارية
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ومستخدمة

قيد التطوير

المجموع

207.811

189.101

396.912

ألف درهم

كما في  1يناير 2012

-

إضافات خالل السنة

)(18.810

انخفاض في القيمة العادلة

ألف درهم
85.625

)(10.026

ألف درهم
85.625

)(28.836

تحويل إلى ممتلكات ومعدات ،بالصافي (إيضاح )13

)(106.836

-

كما في  1يناير 2013

264.695

264.700

529.395

281.848

)(281.848

-

182.530

تحويل من ممتلكات ومعدات ،بالصافي (إيضاح )13

14.147

إضافات خالل السنة

تحويل عند االنتهاء من التشييد

560.690

كما في  31ديسمبر 2013

تــم إدراج مبلغ بقيمة  11.872ألــف درهــم ضمن االلـتــزامــات والمطلوبات
الـطــارئــة (إي ـضــاح  )36يمثل مصاريف مستقبلية ملتزم بها مــن االستثمار
العقاري المنجز خالل السنة.

أراض
تشمل اإلضافات خالل السنة مبلغاً بقيمة  14.059ألف درهم يمثل ٍ
وعقارات مستحوذ عليها من تسويات لبعض القروض والسلفيات .يجوز
بناء على موافقة من مصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي،
للبنكً ،
أن يحتفظ بهذه الموجودات العينية لفترة ال تقل عن ثالث سنوات ويجوز
مدها بموافقة أخــرى من المصرف المركزي .يمكن للبنك أيضاً أن يقوم
بتأجير هذه العقارات ويجني منها إيرادات.
يتم تنفيذ عمليات التقييم بواسطة خبراء تقييم مستقلين مسجلين ممن
يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات سابقة في موقع
وفئة العقارات التي يجري تقييمها .تم تقييم العقارات خالل الربع األخير
للسنة.
تتضمن منهجيات التقييم المعتبرة من قبل خبراء التقييم المستقلين:

•طريقة المقارنة المباشرة :يتم استخدام هذه الطريقة لتحديد قيمة
العقار من معامالت العقارات المماثلة في المناطق المجاورة التي
تقوم بالتعديل لبيان المفروقات بالعقار ذي الصلة.
•طريقة القيمة المتبقية :تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار
مــن خــال رسملة صافي اإليـ ــرادات التشغيلية للعقار على أســاس
العائد المناسب الذي يتوقع المستثمر من استثماره على مدارة مدة
النفع التي يجري تقييمها.

)(106.836

-

17.148

-

182.530
31.295

560.690

 12موجودات أخرى
2013
فوائد مدينة

ضرائب مقدمة

ذمم مقاصة مدينة

مبالغ مدفوعة مقدماً

أوراق قبول

أخرى

مجموع الموجودات األخرى

2012

ألف درهم

ألف درهم

79.603

45.880

911.968

404

38.985

845.442

1.148

59.766

2.140.725

4.738.044

3.404.638

5.925.962

232.953

235.682

تنشأ أوراق القبول عندما يترتب على البنك التزام بسداد مدفوعات مقابل
مستندات يتم سحبها بموجب اعتمادات مستندية .إن أوراق القبول تحدد
مبلغ المال والتاريخ والشخص المستحق له الدفع .بعد القبول ،تصبح األداة
مطلوباً غير مشروط (سند ألجل) للبنك ،وبالتالي يتم تسجيلها كمطلوب
مالي (إيضاح  )19في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي
المكافئ المتعلق بعملية االسترداد من العميل كأصل مالي.

إن جميع االس ـت ـث ـمــارات الـعـقــاريــة للبنك مــوجــودة داخ ــل دول ــة اإلمـ ــارات
العربية المتحدة.
إن تفاصيل إي ــرادات اإليـجــار والمصروفات التشغيلية المباشرة المتعلقة
باالستثمارات العقارية كما يلي:
2013

إيرادات تأجير

مصاريف تشغيلية مباشرة

2012

ألف درهم

ألف درهم

2.403

214

19.748

10.814

57

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

 13ممتلكات ومعدات ،بالصافي
عـ ـق ــارات بـنـظــام
التملك الحر

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
مستأجرة

أث ـ ـ ــاث وم ـعــدات
ومركبات

أجــه ــزة حــاســوب
وملحقات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

734.587

120.860

151.251

409.985

186.499

1.603.182

إضافات خالل السنة

1.399

203

1.241

1.338

114.090

118.271

تحويل إلى المصاريف

-

-

-

-

)(4.267

)(4.267

التكلفة أو التقييم

في  1يناير 2012

فرق سعر الصرف

تحويالت

تحويل إلى استثمارات عقارية (إيضاح )11

تحويل من استثمارات عقارية (إيضاح )11

ألف درهم

)(127

3.316

-

ألف درهم

-

10.556

-

-

106.836

استبعادات خالل السنة

-

-

فرق سعر الصرف

)(430

خسارة انخفاض القيمة

في  1يناير 2013

إضافات خالل السنة

تحويالت

تحويل إلى المصاريف

استبعادات خالل السنة

في  31ديسمبر 2013
االستهالك المتراكم

في  1يناير 2012

فرق سعر الصرف

846.011

-

-

131.619

)(2

347

)(251

28.817

1.619.122

-

-

-

-

-

)(3

78.875

106.836

)(860

)(1.169

83.262

46.179

)(61.042

-

)(166

-

)(993

-

)(4

)(4

848.982

136.628

166.742

501.223

46.643

195.986

56.327

110.812

275.539

-

638.664

31.251

17.261

15.904

66.870

-

131.286

227.237

73.588

125.954

342.409

-

769.188

37.304

18.023

12.965

58.930

-

127.222

137.802

401.173

-

28.940

100.050

46.643

-

-

-

)(2

المحمل للسنة
ّ
استبعادات خالل السنة

)(179

264.312

91.609

في  31ديسمبر 2013

584.670

45.019

58

)(21.337

)(21.337

-

-

-

1.700.218

فرق سعر الصرف

في  31ديسمبر 2012

-

)(182.530

)(182.530

2.366

-

-

42.213

1.674

)(734

)(22

)(173

)(63.616

159.139

)(576

-

-

453.536

3.652

)(50

القيمة الدفترية

-

)(860

4.664

المحمل للسنة
ّ
استبعادات خالل السنة

في  31ديسمبر 2013

-

6.547

-

في  1يناير 2013

)(24

7.531

-

-

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

618.774

-

58.031

20

)(782

)(542
)(575

33.185

-

-

-

)(166

111.127

-

-

-

-

28.817

20

)(782

)(594
)(920

894.896

805.322

849.934

 14موجودات غير ملموسة
موجودات غير ملموسة أخرى

ألف درهم

عـ ــاقـ ــات ع ـمــاء
بطاقات االئتمان

ألف درهم

عـ ــاقـ ــات ع ـمــاء
إدارة الثروات

ودائـ ـ ــع أســاس ـيــة
غير ملموسة

المجموع

18.800

12.700

18.000

112.700

162.200

الشهرة

التكلفة أو التقييم

كما في  1يناير 2012

كما في  31ديسمبر 2013

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

18.800

12.700

18.000

112.700

162.200

-

5.022

5.350

28.175

38.547

كما في  1يناير 2013

-

9.409

9.950

50.715

70.074

كما في  31ديسمبر 2013

-

12.700

14.550

73.255

100.505

في  31ديسمبر 2013

18.800

-

3.450

39.445

61.695

اإلطفاء المتراكم

كما في  1يناير 2012

اإلطفاء خالل السنة

اإلطفاء خالل السنة

القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2012

4.387

-

3.291

-

3.291

18.800

4.600

4.600

8.050

22.540

22.540

61.985

31.527

30.431

92.126

بتاريخ  1أكتوبر  ،2010استحوذ البنك على أعمال الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات والشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك رويال بنك أوف سكوتالند
وبناء على التقييم العادل وتحديد سعر الشراء الذي قام به استشاري
(“ )”RBSفي دولة اإلمارات العربية المتحدة لقاء مبلغ قدره  168.900ألف درهم.
ً
خارجي على الفور بعد االستحواذ في عام  ،2010احتسب البنك مبلغ  143.400ألف درهم كموجودات غير ملموسة ومبلغ  18.800ألف درهم كشهرة.

الشهرة

ألغ ــراض اختبار انخفاض القيمة ،تــم تــوزيــع الشهرة على قطاعات البنك
التشغيلية التي تمثل أدنــى مستوى لــدى البنك والــذي يتم فيه مراقبة
الـشـهــرة ألغ ــراض اإلدارة الــداخـلـيــة ،وال ــذي ال يعتبر أعـلــى مــن قطاعات
األعمال للبنك.

موجودات غير ملموسة أخرى
عالقات العمالء

إن مــوجــودات عــاقــات العمالء غير الملموسة
تمثل القيمة العائدة إلــى األعـمــال التي يتوقع
أن تـتــولــد مــن الـعـمــاء الحاليين كـمــا فــي تــاريــخ
االس ـت ـحــواذ .لتحديد القيمة الـعــادلــة لعالقات
العمالء ،فقد تم تناول عمالء بطاقات االئتمان
بشكل منفصل ،وذلــك
وع ـمــاء إدارة ال ـثــروات
ٍ
بسبب اختالف المخاطر والعالقات والوالء .ومن
دخال مادياً
المتوقع أن ينتج عن هذه العالقات
ً
متكرراً في شكل رسوم وفوائد وعموالت.

الودائع األساسية
غير الملموسة

إن قـيـمــة م ــوج ــودات ال ــودائ ــع األســاس ـيــة غير
الملموسة تأتي مــن حقيقة أن قــاعــدة الــودائــع
في البنك تمثل مصدر تمويل أرخص من تمويل
المجموعات أو تمويل ال ـســوق .إن ال ـفــارق بين
تكلفة الـتـمــويــل عـلــى ال ــودائ ــع وتـكـلـفــة تمويل
المجموعات /تمويل السوق يمثل قيمة الودائع
األساسية غير الملموسة.

إجمالي القيم الدفترية للشهرة الموزعة على كل وحدة هي كما يلي:
الوحدة المولدة للنقد

ألف درهم

القروض

5.099

بطاقات االئتمان

السحوبات على المكشوف
نشاط إدارة الثروات

10.784
94

2.823

18.800
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اختبار انخفاض قيمة الشهرة

لم يتم تسجيل أي خسائر لالنخفاض في القيمة خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  :2012( 2013ال شيء).

إن المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المكونة للنقد قد تم تقييمها على
أســاس قيمتها قيد االسـتـخــدام .تم تحديد القيمة قيد االستخدام لكل
وحــدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع ظهورها
من استمرار استخدام الوحدات .استند حساب القيمة قيد االستخدام إلى
االفتراضات األساسية التالية:
•تــم تــوقــع الـتــدفـقــات النقدية اس ـت ـنــاداً إلــى الـخـبــرة السابقة ونتائج
التشغيل الفعلية وخطة العمل في عام  .2013وتم استقراء التدفقات
النقدية باستخدام معدل متوقع تحقيقه من خــال هــذه األعمال.
تستند فترة التوقع إلى التوجه الحالي للبنك فيما يتعلق بتشغيل
هذه الوحدات وتتراوح بين  4-3سنوات.

•تم تطبيق معدالت خصم مناسبة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد
للوحدات المكونة للنقدُ .قدرت معدالت الخصم هذه على أساس
نموذج تسعير الـمــوجــودات الرأسمالية باستخدام بيانات السندات
األمريكية وأســواق رأس المال في دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة
وتتراوح بين  ٪14.1إلى .٪17.2

إن االفتراضات األساسية المذكورة أعاله تتغير مع تغير الظروف االقتصادية
والسوقية .تشير تقديرات البنك إلى أن التغييرات المحتملة المعقولة في
هذه االفتراضات ال يتوقع أن تسبب انخفاض المبلغ القابل لالسترداد من
الوحدات دون القيمة الدفترية.

 15أرصدة مستحقة للبنوك
2013
أرصدة حسابات مستحقة للبنوك

ودائع هامشية

ودائع ألجل

مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

2012

ألف درهم

ألف درهم

255.097

351.054

192.242

3.843.672
4.291.011

120.504

 16ودائع العمالء
2013

ألف درهم

ألف درهم

ودائع ألجل

65.550.746

65.908.251

ودائع توفير

6.951.691

5.110.650

الفئة:

ودائع جارية

ودائع مرابحة

ودائع حكومية طويلة األجل
(إيضاح )5-41

ودائع هامشية

مجموع ودائع العمالء

يتحوط البنك لمخاطر معدالت الفائدة والصرف األجنبي لبعض الودائع
ألجــل باستخدام مقايضات العملة ويصنفها على أنها تحوطات للقيمة
العادلة أو التدفقات النقدية .ال توجد مقايضات قائمة كما في  31ديسمبر
 31( 2013ديسمبر  – 2012بلغت القيمة الـعــادلــة الموجبة مــا قيمته 186
ألف درهم).

37.131.506
4.974.515

436.008
383.242

115.427.708

30.816.731
6.578.970

449.569
352.754

109.216.925

لطفا راج ــع اإلي ـضــاح رق ــم  22لــاطــاع عـلــى التفاصيل الـخــاصــة بــالــودائــع
اإلسالمية.
يقوم البنك بالتحوط لبعض الــودائــع ألجــل المدرجة بالعمالت األجنبية
ضد مخاطر الصرف األجنبي باستخدام عقود مقايضة العمالت األجنبية
ويصنف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة
العادلة الموجبة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2013ما قيمته 59.578
ألف درهم ( 31ديسمبر —2012بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة ما قيمته
 13.257ألف درهم).

 17أوراق تجارية باليورو
قام البنك بتأسيس برنامج أوراق تجارية باليوريو قيمته  4.000.000ألف دوالر
أمريكي إلصــدار أوراق تجارية باليوريو .وفيما يلي تفاصيل األوراق التجارية
الصادرة باليورو كما في  31ديسمبر :2013
2013

3.939.713
4.411.271

2012

2012

ألف درهم

ألف درهم

الفرنك السويسري

618.385

481.389

الجنيه االسترليني

1.329.692

الدوالر األمريكي

2.424.180

العملة

اليورو

الين الياباني

مجموع األوراق التجارية باليورو

1.568.178
-

5.940.435

1.777.663

29.684

51.165

2.217.207

4.557.108

يتحوط البنك لبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر الصرف األجنبي من
خالل عقود مقايضة العمالت األجنبية ويصنف هذه األدوات كتحوطات
للتدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة لعقود التحوط كما
في  31ديسمبر  2013ما قيمته  77.202ألف درهم (  31ديسمبر  – 2012بلغ
صافي القيمة العادلة الموجبة ما قيمته  98.024ألف درهم).

تم إصدار األوراق التجارية باليورو بأسعار مخصومة حيث تراوحت معدالت
الخصم بين  %0.12إلى  31( %1.03ديسمبر  %0.14 – 2012إلى .)%1.67
لالطالع على تحليل آجال استحقاق قروض األوراق التجارية باليورو ،يرجى
الرجوع إلى اإليضاح رقم .43
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 18قروض

إن تفاصيل القروض كما في  31ديسمبر  2013هي كما يلي:

األداة

سندات عالمية متوسطة األجل

خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــة
واحدة

 3-1سنوات

رينمينبي صيني

-

-

فرنك سويسري

-

درهم إماراتي

-

دوالر أمريكي

4,218,641

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

-

العملة

رينغيت ماليزي

ليرا تركية

ين ياباني

سندات صكوك إسالمية

قروض ثنائية — سعر فائدة متغير

سندات ثانوية — سعر فائدة متغير
— سعر فائدة ثابت

قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

شهادات إيداع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ألف درهم

-

-

-

871,027

847,028

94,003

-

575,705

-

388,677

4,627,500

-

-

1,831,435

1,652,261

-

-

-

يورو

50.587

1,058,152

-

-

-

2.274.631

-

8.196.120

4.522.368

-

-

94,003

624,410

-

1,831,435

-

964,382

9,470,551

1.632.781

4,218,641

-

1,718,055

500,000

6.536.785

-

ألف درهم

ألف درهم

-

92,046

فرنك سويسري

تعديل القيمة العادلة على القروض المتحوطة

173,580

-

173,580

ألف درهم

-

-

دوالر أمريكي

ألف درهم

 5-3سنوات

أكثر مــن خمس
سنوات

المجموع

-

-

-

6.536.785

-

624.410

-

-

500,000

92,046

13.012.617

1,652,261

1,058,152

3,816,027

3,816,027

-

2.274.631

380,130

-

4.820.567

380,130

50.587

24.075.840

)(290.272

23.785.568

تتضمن القروض مبلغ  17.567.911ألف درهم تم التحوط له باستعمال مقايضات معدالت الفائدة والصرف األجنبي والعمالت .يتم تصنيف هذه المقايضات
كتحوطات للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2013ما قيمته  268.993ألف درهم.
إن تفاصيل القروض كما في  31ديسمبر  2012هي كما يلي:
األداة

العملة

سندات عالمية متوسطة األجل

رينمينبي صيني
رينغيت ماليزي
فرنك سويسري
ليرا تركية
درهم إماراتي
دوالر أمريكي

قروض مشتركة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
درهم إماراتي
دوالر أمريكي
درهم إماراتي

سندات صكوك إسالمية

سندات ثانوية بسعر فائدة متغير
قروض الشق الثاني

اقتراض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

تعديل القيمة العادلة على القروض المتحوطة

خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــة
واحدة

 3-1سنوات

 5-3سنوات

أكثر مــن خمس
سنوات

المجموع

-

-

173.580

-

173.580

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

-

871.027

847.028

-

1.718.055

-

-

94.003

-

94.003

-

575.705

388.677

1.253.000

-

1.253.000

5.119.732

2.003.288

-

-

1.836.500

-

3.739.849

3.673.000
-

-

500.000

-

587.680

-

-

-

964.382

1.753.000

587.680

4.260.680

-

3.739.849

8.963.700

1.836.500

-

-

1.117.143

-

1.117.143

1.450.631

620.737

-

-

2.071.368

7.793.475

5.740.469

11.574.387

587.680

25.696.011

-

1.349.995

-

6.617.456
-

-

6.617.456
1.349.995

443.636

26.139.647
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تتضمن القروض مبلغ  15.347.201ألف درهم تم التحوط له باستعمال مقايضات معدالت الفائدة والعمالت .يتم تصنيف هذه المقايضات كتحوطات
للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية .بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة لهذه المقايضات كما في  31ديسمبر  2012ما قيمته  450.212ألف درهم.
تستحق دفعات الفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل بصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وتدفع كمتأخرات؛ وفيما يلي المعدالت
المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في  31ديسمبر  2013هي كما يلي:
رينمينبي صيني

خالل سنة واحدة

-

 3-1سنوات

 5-3سنوات

العملة

رينغيت ماليزي

-

فرنك سويسري

-

معدل فائدة ثابت يبلغ %5.20
سنوياً

معدل فائدة ثابت يبلغ %3.01
سنوياً

معدل فائدة ثابت يبلغ %4.30
و %5.35سنوياً.

ليرا تركية

-

درهم إماراتي

-

معدل فائدة ثابت يبلغ %12.75
سنوياً

دوالر أمريكي

معدل فائدة ثابت من  %0.905إلى
 %4.75سنوياً

ين ياباني

-

-

-

معدل فائدة ثابت يبلغ %0.81
سنوياً
-

سندات تمويل بنظام الصكوك

تحمل الصكوك معدل ربح متوقع بنسبة  %4.07سنوياً واجب الدفع بصورة
نصف سنوية (إيضاح .)22

بالدوالر األمريكي :قسائم ربع سنوية بعائد يبلغ  58إلى  78نقطة أساس
مضافاً إليها سعر ليبور.

السندات الثانوية:
سندات ثانوية بسعر فائدة متغير
تستحق الفائدة على السندات الثانوية ذات سعر الفائدة المتغير كل ثالثة
أشهر على المتأخرات بمعدل  110نقطة أساسية مضافة إلــى سعر ليبور
لمدة ثالثة أشهر لكل قسيمة .تُ درج السندات الثانوية ذات السعر المتغير
كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال ألول خمس سنوات حتى
عــام  2011ثم يتم إطفاؤها بعد ذلــك بمعدل  %20سنوياً حتى عــام 2016
وذلك ألغراض احتساب كفاية رأس المال (إيضاح  .)50لقد تم اعتماد هذه
السندات من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
سندات ثانوية بسعر فائدة ثابت
تستحق الفائدة على السندات الثانوية ذات السعر الثابت كل ستة أشهر
على المتأخرات وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما
في  31ديسمبر :2013
دوالر أمريكي

فرنك سويسري

أكثر من  5سنوات

معدل فائدة ثابت يبلغ  %3.125إلى %4.5
معدل فائدة ثابت يبلغ %1.885

تُ درج السندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت كقروض ثانوية ضمن الشق
الثاني من رأس المال ألول خمس سنوات حتى عام  2018ثم يتم إطفاؤها
بعد ذلك بمعدل  %20سنوياً حتى عام  2023وذلك ألغراض احتساب كفاية
رأس الـمــال (إيـضــاح  .)50وقــد تــم اعتماد ذلــك مــن قبل مصرف اإلم ــارات
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قسائم أرباح ربع سنوية بعائد 110
نقطة أساس على سعر ليبور
بالفرنك السويسري
-

-

-

معدل فائدة ثابت يبلغ  %6سنوياً

-

معدل فائدة ثابت يبلغ %2.50
سنوياً وقسائم ربع سنوية
بمعدل  108إلى  130نقطة
أساس على سعر ليبور

معدل فائدة ثابت
يبلغ  %4.70و%5.10
سنوياً

-

-

العربية المتحدة المركزي .هناك سندات ثانوية بقيمة  1.476.792ألف درهم
مستحقة في عام  2023ولكنها تحت الطلب لما بعد فترة خمس سنوات
بناء على اختيار البنك.
من تاريخ إصدارها ً

قروض الشق الثاني

قروض ثنائية

العملة

معدل فائدة ثابت يبلغ %3.7
و %4.125سنوياً

أكثر من  5سنوات

في مارس  ،2009قام البنك بتحويل ودائع عمالء تبلغ  6.617.456ألف درهم
مستلمة مــن الحكومة االتـحــاديــة لـقــروض مؤهلة مــن الـشــق الـثــانــي .إن
قروض الشق الثاني كانت مستحقة خالل سبعة سنوات من تاريخ اإلصدار
ابتداء من
وكان يتم دفع الفوائد على أساس ربع سنوي بمعدل  %4سنوياً
ً
 31مارس  2009ألول سنتين و %4.5سنوياً للسنة الثالثة و  %5سنوياً للسنة
الرابعة و  %5.25سنوياً للفترة المتبقية .كانت الشروط تنص أيضاً على حق
البنك في تسديد القروض جزئياً أو كلياً بنهاية السنوات الخمس األولى
من تاريخ اإلصــدار .بالنسبة لألغراض التنظيمية ،فقد تم تصنيف القروض
ضمن الشق الثاني مــن رأس الـمــال وكــان يجري إطفاؤها بــدايــة مــن عام
 2012بنسبة  %20سنوياً حتى تاريخ االستحقاق من أجل حساب كفاية رأس
المال (إيضاح  .)50وقد تم الحصول على موافقة مصرف اإلمــارات العربية
المتحدة المركزي على ذلك.
قام البنك بسداد كامل قيمة قروض الشق الثاني في النصف األول من
عام .2013

قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

بالدوالر األمريكي:قسائم ربع سنوية في صورة متأخرات بمعدل  300نقطة
أساس مضافة إلى سعر ليبور.

	قسائم نصف سنوية في صورة متأخرات بمعدل  86إلى
 300نقطة أساس على سعر ليبور.
	قروض بسعر فائدة ثابت بمعدل  %0.5سنوياً للقسيمة.

شهادات اإليداع – بسعر فائدة ثابت يبلغ  %0.409سنوياً

كما فــي  31ديسمبر  ،2013أب ــرم البنك الـتــزامــاً الق ـتــراض مبلغ 3.678.325
ألف درهــم من خالل اتفاقيات إعــادة الشراء بإيداع استثمارات في أوراق
مالية كضمان.

وعـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،فـقــد بلغت قيمة الـتـسـهـيــات ذات سـعــر الـفــائــدة
المتغير غير المسحوبة مــن قبل البنك مــا قيمته  1.469.200ألــف درهــم
( 31ديسمبر  :2012ال شئ).

 19مطلوبات أخرى
2013
فوائد مستحقة الدفع

مطلوب محتسب عن التزامات المنافع
المحددة

حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

ذمم مقاصة دائنة

إيرادات مؤجلة

2012

ألف درهم

ألف درهم

256.102

213.631

398.931

752.030

189.724

247.759

445.561

229.392

131

955

أوراق قبول (إيضاح )12

2.140.725

4.738.044

مجموع المطلوبات األخرى

4.910.917

6.994.845

أخرى

1.479.743

813.034

يـقــدم البنك خطة مكافآت لموظفيه المستحقين فــي دول ــة اإلم ــارات
العربية المتحدة .تم إجراء أحدث التقييمات االكتوارية للقيمة الحالية اللتزام
المنافع المحددة في  31ديسمبر  2013من قبل خبير اكتواري مسجل في
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة .تم قياس القيمة الحالية اللتزام المنافع
المحددة ،وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة ،باستخدام
طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة.
الحركات في التزامات المنافع المحددة خالل السنة كانت على النحو التالي:
2013

المحمل خالل السنة
صافي
ّ

منافع مدفوعة

صافي المطلوب المحتسب اللتزامات
المنافع المحددة

المصرح به

أسهم عادية بقيمة
 1درهم للسهم

المصدر والمدفوع بالكامل
2013

2012

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

5.595.597

5.595.597

5.595.597

كما في  31ديسمبر  ،2013احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته
 31( ٪58.083ديـسـمـبــر  )٪58.083 – 2012مــن رأس م ــال الـبـنــك المصدر
والمدفوع بالكامل.

أسهم خزينة

كـمــا فــي  31ديسمبر  ،2013بلغت حـصــة الـصـنــاديــق الــم ــدارة ،المحتسبة
كشركات تابعة ،من إجمالي أسهم البنك المصدرة  7.373ألــف سهم (31
ديسمبر  11.033 :2012ألف سهم).

ق ــام الـبـنــك خ ــال الـسـنــة المنتهية فــي  31ديـسـمـبــر  2013ب ــإع ــادة شــراء
 31( 392.741.711ديسمبر  :2012ال شئ) سهماً عادياً من بعض المساهمين
بمقابل نـقــدي إجـمــالــي  1.796.957ألــف دره ــم ،وقــد تــم االحـتـفــاظ بهذه
األسهم كأسهم خزينة كما في  31ديسمبر ( 2013إيضاح  )21ومن المتوقع
إلغاؤها نهائياً .لقد تم الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع
ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمساهمين في البنك على
برنامج إعادة الشراء الذي وصل إلى  %10من أسهم البنك.

توزيعات أرباح

التزامات منافع محددة

الرصيد االفتتاحي اللتزامات المنافع
المحددة

 20رأس المال

ألف درهم
213.631
57.214

لقد اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أربــاح نقدية بقيمة  1,560,857ألف
دره ــم بــواقــع  0,3دره ــم للسهم الــواحــد وبـمــا يمثل  ٪30مــن رأس المال
المدفوع صافي من األسهم المعاد شراؤها ،وذلك عن السنة المنتهية
في  31ديسمبر  31( 2013ديسمبر  1.398.620—2012ألف درهم بواقع 0.25
درهم للسهم الواحد وبما يمثل  ٪25من رأس المال المدفوع صافي من
األسهم المعاد شراؤها)؛ ويخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في
الجمعية العمومية السنوية.

2012

ألف درهم
179.824

51.110

)(14.743

)(17.303

256.102

213.631

مساهمات منافع محددة

يقوم البنك أيضاً بدفع مساهمات إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
إلمارة أبوظبي فيما يتعلق بموظفيه من مواطني دولة اإلمــارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ويصنّ فها كخطط مساهمات
محددة .يبلغ مصروف السنة بالنسبة لهذه المساهمات ما قيمته 22.746
ألــف درهــم ( 17.957 – 2012ألــف دره ــم) .كما في  31ديسمبر  ،2013أعيد
تصنيف معاشات دائنة بقيمة  4.106ألف درهم إلى بند مطلوبات أخرى –
أخرى ( 31ديسمبر  2.935 – 2012ألف درهم).
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 21احتياطيات أخرى ،صافية من أسهم الخزينة
حركة االحتياطيات للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2013

الرصيد في  1يناير 2013

فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل عمليات أجنبية

أسهم خزينة

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
خ ـ ـ ـطـ ـ ــة حـ ـ ــوافـ ـ ــز
الـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــن،
بالصافي

احتياطي نظامي

)(30,937

)(96,256

1,950,650

ألف درهم
-

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

-

مجموع (الخسائر)  /األرباح الشاملة للسنة

-

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
أسهم ممنوحة

-

ألف درهم
-

-

-

-

)(630

)(1,796,957

-

أسهم – الجزء المستحق (إيضاح )23

-

صافي الحركة في أسهم خزينة مملوكة لصناديق تابعة

8,925

الرصيد في  31ديسمبر 2013

)(1.818.969

)(57,438

-

-

إعادة شراء أسهم خاصة (إيضاح )20

تحويل من األرباح المستبقاة (إيضاح )50

الرصيد في  1يناير 2012

فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل عمليات أجنبية

-

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

-

مجموع األرباح ( /الخسائر) الشاملة للسنة

-

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
أسهم ممنوحة (إيضاح )23

-

-

)(104.595
-

-

-

أسهم خزينة مستحوذ عليها من توحيد الصناديق

الرصيد في  31ديسمبر 2012

)(30.937

)(96.256

راجع اإليضاح رقم  50لالطالع على المعلومات الخاصة باالحتياطيات.
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-

-

)(30.937

تحويل من األرباح المستبقاة (إيضاح )50

-

-

-

-

-

-

39,448

-

أسهم – الجزء المستحق (إيضاح )23

-

-

)(40.000

-

ألف درهم

48.339

-

-

336,531

2,287,181

1.677.069

-

-

-

-

-

-

-

273.581

1.950.650

احتياطي قانوني

احتياطي عام

احتياطي طوارئ

احـتـيــاطــي تحويل
عمالت أجنبية

احتياطي تحوط

الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرات
الــمــت ــراكــم ــة فــي
القيم العادلة

المجموع

1,905,863

2,000,000

150.000

)(34,333

26,756

416.848

6.288.591

-

-

-

ألف درهم
-

-

-

336,531

ألف درهم
-

-

-

-

ألف درهم
-

-

-

-

ألف درهم

)(25,353
-

ألف درهم
-

ألف درهم
-

14,044

-

)(25,353

14,044

)(65,690

-

-

-

-

-

-

-

-

)(630

-

-

2,242,394

2,000,000

150,000

)(59,686

-

-

-

)(6.812

-

-

1.632.282
-

273.581

1.905.863

2.000.000
-

-

2.000.000

150.000
-

-

150.000

-

)(404.758

29.337

-

)(6.812

29.337

821.606

-

-

-

-

-

)(34.333

-

-

26.756

14,044

)(65,690

40,800

)(27.521

)(25,353
)(65,690

351,158

)(2.581

ألف درهم

)(76,999
39,448

)(1,796,957
8,925

673,062

5.135.440
4.919.896

)(6.812

29.337

821.606

821.606

-

)(40.000

-

-

416.848

844.131
48.339

)(30.937

547.162

6.288.591
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 22التمويل اإلسالمي

الودائع اإلسالمية
2013

موجودات التمويل اإلسالمي
2013

2012

ودائع جارية

ألف درهم

ألف درهم

وديعة هامشية

اإلجارة التمويلية

5,594,710

2.622.091

ودائع مضاربة ألجل

السلَ م
َ

3,476,441

2.720.103

مجموع الودائع اإلسالمية

إجمالي موجودات التمويل اإلسالمي

10.666.627

6.600.046

صافي موجودات التمويل اإلسالمي

10.599.243

6.570.799

المرابحة

المضاربة
أخرى

ناقصاً  :مخصص انخفاض القيمة

1,038,429
463,049
93,998

)(67.384

720.544
471.696
65.612

)(29.247

إن مجموع اإلجارة والقيمة الحالية ذات الصلة بالحد األدنى من
مدفوعات اإلجارة بيانها كما يلي:
2013

2012

ألف درهم

ألف درهم

بين سنة واحدة وخمس سنوات

3,412,029

2.169.248

إجمالي اإلجارة

7.127.042

أقل من سنة واحدة

أكثر من خمس سنوات
ناقصاً  :إيرادات مؤجلة

صافي اإلجارة

صافي القيمة الحالية
أقل من سنة واحدة

1,045,887
2,669,126

549.978

419.525

3.138.751

)(1.532.332

)(516.660

778,304

459.300

5.594.710

2.622.091

بين سنة واحدة وخمس سنوات

2,719,904

1.812.299

مجموع صافي القيمة الحالية

5.594.710

2.622.091

أكثر من خمس سنوات

2,096,502

350.492

إيرادات التمويل اإلسالمي
2013

المرابحة

ألف درهم
54,354

2012

ألف درهم
48.514

اإلجارة التمويلية

254,502

54.751

السلَ م
َ

263,573

235.079

596.818

354.045

المضاربة
أخرى

مجموع إيرادات التمويل اإلسالمي

20,999
3,390

14.695
1.006

ودائع مدخرات المضاربة
ودائع الوكالة

ألف درهم

ألف درهم

9,247

7,675

2.139.789

1,486,099

3.270.613

2,284,227

1.224.052

2,982,114

1,528,311
8.172.012

1,505,191

8.265.306

توزيع األرباح اإلسالمية
2013
ودائع مدخرات المضاربة والودائع ألجل

ودائع الوكالة

الصكوك

مجموع توزيع األرباح اإلسالمية

2012

ألف درهم

ألف درهم

34.018

139.698

47.740
54.230

135.988

59.638
60.788

260.124

في نوفمبر  ،2011أصدر بنك أبوظبي التجاري ،من خالل شركته التابعة أبوظبي
التجاري للتمويل اإلسالمي (كايمان) المحدودة (شركة صكوك) ترتيب تمويل
صكوك متوافق مع أحكام الشريعة يصل إلى  500.000ألف دوالر أمريكي
( 1.836.500ألف درهــم) .تحمل الصكوك معدل ربح متوقع  ٪4.07سنوياً
واجبة الدفع بصورة نصف سنوية ويحين تاريخ استحقاقها في نوفمبر .2016
هذه الصكوك مدرجة في بورصة لندن.

 23أسهم خطة حوافز الموظفين ،بالصافي
أنشأ البنك خطة حوافز طويلة األجل للموظفين («الخطة») وذلك بغرض
تقدير الموظفين ذوي األداء المتميز وإبقائهم داخل البنك .ووفقاً للخطة،
سيتم منح الموظفين أسهماً في البنك عند استيفاء شروط االستحقاق
وبالسعر السائد بتاريخ المنح .استحوذ البنك على هذه األسهم من سوق
األوراق المالية بسعر السوق السائد في تاريخ الشراء وتم االحتفاظ بها لدى
شركة أي سي بي ال تي آي بي (آي أو أم) المحدودة ،وهي شركة تابعة
يتم توحيد بياناتها ،حتى استيفاء شروط االستحقاق .تقرر لجنة الترشيحات
 /المكافآت والموارد البشرية وتوافق على منح األسهم للموظفين على
أساس مؤشرات األداء الرئيسية للبنك.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2013كــان لــدى البنك خطتين ساريتين
للحوافز كما هو مبين أدناه.
عدد األسهم الممنوحة

القيمة العادلة لألسهم الممنوحة في
تاريخ المنح بآالف الدراهم

تاريخ االستحقاق

66

2012

 1يناير 2013
6.738.937
20.284

 31ديسمبر 2015

 1يناير 2012
14.102.774

38.642

 31ديسمبر 2014

شــروط االستحقاق – خدمة لثالث سـنــوات مــن تــاريــخ المنح أو التعرض
لظروف خاصة خالل فترة المنح مثل (الوفاة أو العجز أو التقاعد أو إنهاء
الخدمة أو تحقيق األداء المحدد في الميزانية)
إن حركة خطة األسهم هي كما يلي:

األسهم القائمة في  1يناير

األسهم الممنوحة خالل السنة
المكتسبة خالل السنة

المتقادمة خالل السنة

األسهم القائمة في  31ديسمبر

األسهم المكتسبة في  31ديسمبر

قيمة تكلفة “الخطة” المعترف بها في
بيان الدخل الموحد (بآالف الدراهم)

2013

درهم

2012

درهم

41,080,821

40.489.041

)(38.287.554

)(12.836.541

9.055.462

41.080.821

6,738,937

)(476,742
-

39.448

14.102.774

 25إيرادات الفوائد
2013
قروض وسلفيات للبنوك

قروض وسلفيات للعمالء

استثمارات في أوراق مالية
مجموع إيرادات الفوائد

ألف درهم

172,627
5,873,912
473,418
6.519.957

2012

ألف درهم

247.377
6.722.138
500.165
7.469.680

)(674.453

23.532.368

 26مصاريف الفوائد
2013

48.339

ّإن الـعــدد اإلجمالي لألسهم المتقادمة التي ظلت غير مخصصة ضمن
الخطة لدى الشركة التابعة للبنك في  31ديسمبر  2013بلغ  6.389.858سهم
( 31ديسمبر  3.609.712 – 2012سهم).

 24سندات رأس المال
في فبراير  ،2009قامت دائــرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في
سـنــدات رأسمالية تنظيمية مــن الشق األول فــي بنك أبوظبي التجاري
بقيمة اسمية تبلغ  4.000.000ألف درهم («السندات»).

ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت ،وهي سندات دائمة غير مجمعة
لألرباح وليس لها تاريخ محدد لالسترداد .إن خيار االسترداد متوفر للبنك
فقط .تمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على
البنك وتتساوى في رتبتها دون أي تفاضل بينها ،وتأتي حقوق والتزامات
حاملي السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين .تخضع السندات لمعدل
فائدة سنوي بنسبة  %6تستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير ،2014
ومعدل فائدة متغير لستة أشهر بسعر إيبور باإلضافة إلى نسبة  %2.3سنوياً
بعد ذلــك ،إال أنــه يحق للبنك وفقاً لتقديره الحصري أن يختار عــدم إجــراء
دفعات القسائم .ال يحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات القسائم
وال يعتبر خيار البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل .باإلضافة إلى ذلك ،هناك
ظــروف معينة يحظر على البنك في ظلها إجــراء دفعات القسائم بتاريخ
الدفعة المعنية («حدث يستوجب عدم الدفع»).

فــي حــال قــام البنك باختيار عــدم الــدفــع أو ظهور حــدث يستوجب عدم
الدفع ،فإنه ال يحق للبنك( :أ) اإلعالن عن أي توزيعات أو أرباح أو دفعها؛
أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت
على أي جــزء من رأس المال أو أي أوراق مالية من البنك تكون مساوية
للسندات أو أقــل منها ،باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على
اإللــزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية في أي حالة إال إذا تم ،أو
لحين ،سداد دفعتين متتاليتين بالكامل.

2012

ألف درهم

ألف درهم

ودائع العمالء وأوراق تجارية باليورو

967,686

1.667.702

مجموع مصاريف الفوائد

1.551.605

2.356.370

20,943

ودائع البنوك

562.976

قروض

14.250

674.418

 27صافي إيرادات الرسوم والعموالت
2013
إيرادات الرسوم والعموالت
رسوم مصرفية لألفراد

2012

ألف درهم

ألف درهم

747,303

671.824

رسوم مصرفية للشركات

389,061

349.200

رسوم من صناديق االئتمان واألنشطة
االئتمانية األخرى

99,370

67.706

15,528

رسوم وساطة

37,078

رسوم أخرى

3.894

52.803

مجموع إيرادات الرسوم والعموالت

1.288.340

1.145.427

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

992.536

940.035

مصاريف الرسوم والعموالت

)(295.804

)(205.392

 28صافي إيرادات المتاجرة
2013

2012

ألف درهم

ألف درهم

184,268

148.448

صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات

45,843

صافي األرباح من األوراق المالية المحتفظ بها
للمتاجرة

307,282

104.018

537.393

302.686

صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية

صافي إيرادات المتاجرة

50.220
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 29إيرادات أخرى من العمليات
2013
األرباح الناشئة عن انقضاء التحوطات

صافي األرباح ( /الخسائر) من استثمارات
متاحة للبيع
إيرادات إدارة العقارات

إيرادات إيجار

إيرادات من سداد دين طويل األجل
إيرادات توزيعات أرباح

أخرى

مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

 32العائد على السهم
2012

ألف درهم

ألف درهم

32,911

)(4.224

100,284

-

127,284

111.091

21,669

6.399

30,477
36,354
11.529

360.508

20.940
25.043
14.783

174.032

2013

استهالك (إيضاح )13

إطفاء موجودات غير ملموسة
(إيضاح )14

أخرى

مجموع المصاريف التشغيلية

2012

ألف درهم

ألف درهم

127,222

131.286

1,353,694
30,431

846,839

2.358.186

1.164.649
31.527

741.802

2.069.264

2013

صافي مستردات االنخفاض في قيمة
استثمارات متاحة للبيع

مخصص االنخفاض في قيمة ممتلكات
ومعدات ،بالصافي (إيضاح )13

مجموع مخصصات انخفاض القيمة

68

صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين في
البنك (ألف درهم)

ناقصاً  :قسائم مدفوعة على سندات رأس
المال (ألف درهم) (إيضاح )24

2012

ألف درهم

ألف درهم

)(31.858

)(2.726

-

21.337

1.334.298

1.709.719

1,366,156

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
خالل السنة (باآلالف)

ناقصاً  :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
الناشئة عن إعادة الشراء (باآلالف)
ناقصاً  :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
الناشئة عن توحيد الصناديق (باآلالف)
ناقصاً  :المتوسط المرجح لعدد األسهم
الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين
(باآلالف)

المتوسطالمرجح لعدد األسهم العادية
المصدرة خالل السنة والمستخدمة
الحتساب العائد األساسي للسهم
الواحد (باآلالف) (ب)

زائداً  :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
الناتجة عن توحيد الصناديق (باآلالف)

 31مخصصات انخفاض القيمة
مخصص االنخفاض في قيمة قروض
وسلفيات ،بالصافي (إيضاح )8-41

يستند احتساب العائد األساسي للسهم الواحد إلــى صافي الربح العائد
لحملة حقوق الملكية لــدى البنك وكذلك إلــى المتوسط المرجح لعدد
المخفض ل ل سهم من
ّ
األسـهــم العادية المستحقة .يتم احتساب العائد
خالل تعديل المتوسطالمرجح لعدد األسهم العادية المستحقة عن اآلثار
المخفضة لألسهم العادية المحتملة المحتفظ بها في حساب خطة حوافز
الموظفين وأسهم الخزينة الناشئة عن توحيد صناديق الشركات التابعة.

صافي األرباح المعدلة للسنة والعائدة إلى
المساهمين في البنك (ألف درهم) (أ)

 30مصاريف العمليات
مصاريف موظفين

والمخفض للسهم الواحد
ّ
العائد األساسي

1.691.108

زائداً  :المتوسطالمرجح لعدد األسهم
الناتجة عن أسهم خطة حوافز الموظفين
(باآلالف)
المتوسطالمرجح لعدد األسهم العادية
المصدرة خالل السنة والمستخدمة
الحتساب العائد المخفض للسهم
الواحد (باآلالف) (ج)
العائد األساسي للسهم الواحد (درهم)
(أ) ( /ب)

العائد المخفض للسهم الواحد (درهم)
(أ) ( /ج)

2013

3,365,309

2012

2.735.810

)(240.000

)(240.000

3.125.309

2.495.810

)(219.093

-

)(7,916

)(14.186

)(27.256

)(56.847

5,595,597

5.595.597

5.341.332

5.524.564

27,256

56.847

7,916

14.186

5.376.504

5.595.597

0.58

0.45

0.59

0.45

 34النقد وما يعادله

 33عقود اإليجارات التشغيلية

الموحد
تشتمل مبالغ النقد ومايعادله المدرجة في بيان التدفقات النقدية
ّ
على مبالغ بيان المركز المالي التالية:

البنك كمستأجر
ترتيبات االستئجار
ترتبط عقود اإليجارات التشغيلية بشكل رئيسي بإيجار مباني فروع البنك
الصراف اآللي بمدة إيجار تتراوح بين سنة وثالث سنوات .ليس
وماكينات
ّ
لدى البنك خيار لشراء المباني المستأجرة عند انتهاء فترات التأجير.
2013

دفعات مسجلة كمصاريف
الحد األدنى لدفعات اإليجار

التزامات عقود إيجار تشغيلية غير قابلة
لإللغاء

سنة واحدة فأقل

أكثر من سنة حتى خمس سنوات

مجموع التزامات عقود اإليجار
التشغيلية غير قابلة لإللغاء

2012

ألف درهم

ألف درهم

60.809

62.315

47.624

42.327

89.454

109.850

41.830

67.523

تتعلق عقود اإليجارات التشغيلية باالستثمارات العقارية المملوكة للبنك
ُبمدد إيجار لسنة واحــدة مع خيار تمديد مدة اإليجار .تتضمن جميع عقود
اإليجار التشغيلي بند مراجعة السوق في حالة أن المستأجر أبــدى خياره
للتجديد .ليس لدى المستأجر خيار لشراء العقار عند انتهاء فترة عقد اإليجار.
إن إي ـ ــرادات اإليــج ــار المحققة مــن قـبــل الـبـنــك مــن اس ـت ـث ـمــاراتــه الـعـقــاريــة
والمصاريف التشغيلية المباشرة الناشئة عن االستثمارات العقارية للسنة
مبينة في اإليضاح رقم .11
2013

سنة واحدة فأقل
أكثر من سنة

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أرصدة مستحقة للبنوك

ناقصاً  :نقد وأرصدة لدى البنوك
المركزية وودائع وأرصدة مستحقة
من البنوك – بتواريخ استحقاق أصلية
تزيد عن  3أشهر
زائداً  :أرصدة مستحقة للبنـوك – بتواريخ
استحقاق أصلية تزيد عن  3أشهر

مجموع النقد وما يعادله

ألف درهم

11,344,700

16.517.118

17.014.895

21.443.721

9,961,206

)(4.291.011
)(7,245,757

9.337.874

)(4.411.271

)(2.571.339

28,803

307.932

9.797.941

19.180.314

 35المعامالت مع األطراف ذات العالقة

كمؤجر
البنك
ّ

إيجارات تشغيلية مدينة غير قابلة
لإللغاء

2013

2012

ألف درهم

2012

ألف درهم

ألف درهم

28.216

9.559

3.750

11.250

يبرم البنك تعامالت مع الشركة وشركاتها ذات العالقة والصناديق المدارة
وأعـضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك والمنشآت المتعلقة بهم
وحكومة أبوظبي (الطرف المسيطر المطلق للبنك والشركات التابعة له)
ضمن سياق أعماله االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.
يعرف كبار موظفي اإلدارة بأنهم أولئك األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة
والمسؤولية عن التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة بنك أبوظبي
التجاري ،وهم أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ومرؤوسيه.

إن المعامالت بين البنك والشركات التابعة قد تم استبعادها عند التوحيد
ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

الشركة األم والطرف المسيطر المطلق

يملك مجلس أبوظبي لالستثمار مــا نسبته  31( %58.083ديسمبر :2012
 )%58.083من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك (إيضاح .)20
تــم إنـشــاء مجلس أبوظبي لالستثمار مــن قبل حكومة أبوظبي بموجب
القانون رقــم  16لسنة  ،2006ولــذلــك فــإن الـطــرف المسيطر المطلق هو
حكومة أبوظبي.
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الموحد هي كما يلي:
الموحد وبيان الدخل
إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة التي تم إدراجها في بيان المركز المالي
ّ
ّ
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
م ـج ـلــس اإلدارة
واألط ـ ـ ــراف ذات
العالقة

كبار المديرين

األن ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة
االئتمانية

المجموع

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

751,759

-

-

-

751,759

أدوات مالية مشتقة—موجودات

1,241,534

2,564

-

-

1,244,098

قروض وسلفيات ،بالصافي

21,047,813

388,792

39,533

-

أرصدة مستحقة إلى البنوك

370,380

-

-

-

 31ديسمبر 2013

أوراق مالية بغرض المتاجرة
استثمارات في أوراق مالية

موجودات أخرى

أدوات مالية مشتقة—مطلوبات
ودائع العمالء

الطرف المسيطر
المطلق وأطرافه
ذات العالقة

ألف درهم

22,967

4,908,890
233,760

340,943

ألف درهم

-

-

6,511
-

ألف درهم

-

-

25
-

ألف درهم

-

-

-

-

ألف درهم

22,967

4,908,890

21,476,138
240,296
370,380

340,943

38,368,616

138,424

23,447

-

4,000,000

-

-

-

4,000,000

إيرادات الفوائد والرسوم وإيرادات أخرى

871,747

20,817

-

893.831

إيرادات المشتقات

)(312,219

753

قسيمة مدفوعة على سندات رأس المال

240,000

-

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

2.629.276

-

استثمارات في أوراق مالية

5.288.591

24.175

مطلوبات أخرى

سندات رأس المال

التزامات ومطلوبات طارئة

مصاريف فوائد

مصاريف فائدة على قروض الشق الثاني

 31ديسمبر 2012

أدوات مالية مشتقة—موجودات

188,655

1,780,488

316,948
91,958

1.416.608

قروض وسلفيات ،بالصافي

23.938.759

أرصدة مستحقة إلى البنوك

1.268.365

قروض الشق الثاني

6.617.456

موجودات أخرى
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

سندات رأس المال

التزامات ومطلوبات طارئة

إيرادات الفوائد والرسوم وإيرادات أخرى

مصاريف فوائد

إيرادات المشتقات

مصاريف فائدة على قروض الشق الثاني

قسيمة مدفوعة على سندات رأس المال

70

231.329

678

-

-

84,970

2,681

-

227

156

-

-

1,267
-

-

189,333

1,868,139

317,331

)(311,466

-

-

91,958

-

-

2.629.276

-

-

37.667

-

-

443.138

25.046

-

-

38,530,487

-

1.454.275
5.312.766

24.406.943

-

231.329

26.884.205

290.242

18.595

-

27.193.042

261.583

-

-

2.494

264.077

-

1.918.918

-

4.000.000

-

934.301

29.686

1.850.326

432.424

309.316

253.042
240.000

-

-

240,000

-

-

-

68.292

300

8.358

316

-

-

1.268.365

6.617.456

4.000.000

1.171

26.627

991.785

16.765

-

-

326.081

-

-

-

-

-

-

-

441.098

253.042
240.000

مكافآت كبار موظفي اإلدارة وأتـعــاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
خالل السنة كالتالي:
2013

منافع قصيرة األجل

منافع نهاية الخدمة

ألف درهم

24,956
2,100

2012

ألف درهم
23.522
2.044

منافع بدفعات متغيرة

25,262

20.238

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

12.481

10.541

52.318

45.804

باإلضافة إلــى ما سبق ،تم منح كبار موظفي اإلدارة تعويضات مؤجلة
طويلة األجــل تشمل مدفوعات على أســاس األسهم بقيمة  22.238ألف
درهم ( 20.238—2012ألف درهم).

لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في  31ديسمبر:
ألف درهم
14,249,313

12.250.409

3,262,963

3.210.238

اعتمادات مستندية
التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية –
قابلة لإللغاء

8,293,471

ضمانات

التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية –
غير قابلة لإللغاء

مقايضات االئتمان المتعثّ ر

2012

ألف درهم

8,677,520

-

6.251.347
6.744.165

55.095

مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء

34.483.267

28.511.254

التزامات استثمارات في أوراق مالية

132,185

212.764

التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية

مجموع االلتزامات والمطلوبات
الطارئة

189,007

34.804.459

 37قطاعات تشغيلية
يوجد لدى البنك أربعة قطاعات ألغــراض التقارير ،كما هو موضح أدنــاه،
وهــي عبارة عن األقـســام االستراتيجية للبنك .إن األقـســام االستراتيجية
بشكل منفصل وفقاً إلدارة البنك
تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتُ ــدار
ٍ
وهيكل التقارير الداخلية .تقوم لجنة إدارة البنك على األقل كل ثالثة شهور
بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم من األقسام االستراتيجية.
الملخص الـتــالــي يــوضــح العمليات فــي كــل قـطــاع مــن قـطــاعــات التقارير
لدى البنك:

 36التزامات ومطلوبات طارئة
2013

إن االلتزامات والمطلوبات الطارئة والتي تم إبرامها ً
نيابة عن العمالء والتي
يقابلها التزامات من العمالء ال يتم إدراجها ضمن الموجودات والمطلوبات.
إن الحد األقصى الذي يمكن أن يتعرض له البنك من الخسائر االئتمانية في
حالة عدم التزام الطرف اآلخر وفي حالة أن جميع المطالبات المقابلة أو
الضمانات أو الرهونات كانت أقل قيمة ،يتمثل بالمبلغ االسمي التعاقدي
ل ـهــذه األدوات ال ـمــدرجــة فــي الــج ــدول أعـ ــاه .تـخـضــع ه ــذه االل ـتــزامــات
والمطلوبات الطارئة لموافقة البنك االعتيادية على االئتمان.

131.885

28.855.903

االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية

تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على االلتزامات بمنح
تسهيالت ائتمانية واعـتـمــادات مستندية احتياطية وضمانات مخصصة
لتلبية احتياجات عمالء البنك .إن االلتزامات غير القابلة لإللغاء المتعلقة
بمنح التسهيالت تمثل االلـتــزامــات التعاقدية لتقديم قــروض وسلفيات
وت ـس ـه ـيــات م ـت ـجــددة .إن االلــت ــزام ــات ال ـقــاب ـلــة لــإل ـغــاء الـمـتـعـلـقــة بمنح
التسهيالت تمثل االلتزامات بمنح قروض وسلفيات وقروض دوارة يمكن
إلغاؤها من قبل البنك دون قيد أو شرط ودون أي التزامات تعاقدية .وعادة
ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة ،أو تشتمل على شروط
إللغائها .ونظراً إلمكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون استعمالها ،فإن
إجمالي مبالغ هذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.

قطاع الخدمات المصرفية لألفراد—يتألف من عمليات التجزئة وإدارة الثروات
والتمويل اإلســامــي .ويشمل القروض والــودائــع والمعامالت األخــرى وأرصــدة
العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء األفراد
وأنشطة إدارة الصناديق.
قطاع الخدمات المصرفية للشركات—يتألف من األعمال المصرفية وإدارة النقد
والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والخدمات المصرفية االستثمارية والعمليات في الهند والتمويل اإلسالمي
والبنية التحتية وتمويل األصــول والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع
العام؛ ويشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من
الشركات.
قطاع االستثمارات والخزينة—يتألف من عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة
االستثمارية للبنك ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت ومشتقات السلع والتمويل
اإلسالمي.
يتولى قطاع االستثمارات والخزينة أنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية للبنك
من خالل االقتراض وإصدار سندات الدين واستخدام المشتقات المالية في إدارة
المخاطر ،كما يتولى أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات واالستثمار في
األصول النقدية السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشركات
والحكومات.
قطاع إدارة العقارات—يتألف من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية
للشركات التابعة وهي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م .وشركة أبوظبي
التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م .وإيرادات اإليجارات للبنك.

يلتزم البنك بموجب االعـتـمــادات المستندية والضمانات بالسداد نيابة
عن عمالئه في حالة عــدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط
العقد .قد تكون هذه العقود معرضة لمخاطر السوق إذا تم إصدارها أو
تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابتة ،غير أن هــذه العقود تكون أساساً
بأسعار متغيرة.
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يتم عرض المعلومات التي تخص نتائج كل قطاع أدناه .يتم قياس األداء على أساس أرباح كل قطاع قبل ضريبة الدخل ،وفقاً لما هو مدرج في تقارير
اإلدارة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة األداء .تستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر
ً
مقارنة مع المنشآت األخرى التي تعمل ضمن هذه المجاالت .يتم تحديد أسعار المعامالت بين القطاعات على
مالئمة لتقييم نتائج بعض القطاعات
أساس تجاري بحت.
فيما يلي تحليل إليرادات البنك ونتائج أعماله وفقاً للقطاع التشغيلي للسنة المنتهية:

2013

صافي الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي
إيرادات غير مشتملة على الفوائد
مصاريف تشغيلية

ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات
المصرفية لألفراد

ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة
للشركات

2.138.406

1.464.898

)(1,420,232

)(632,984

)(1.062.858

)(291.508

ألف درهم

914.341

الربح التشغيلي قبل مخصصات انخفاض القيمة

1.632.515

الربح قبل الضريبة

569.657

(مخصصات)/مستردات انخفاض القيمة
مصروف ضريبة الدخل الخارجية
صافي ربح السنة
إنفاق رأسمالي

كما في  31ديسمبر 2013
موجودات قطاعية

-

569.657

459.774

إدارة العقارات

المجموع

1.705.380

120.498

5,429,182

ألف درهم

168.522

1.890.437

1.291.688

1.847.691

189.539

4,961,433

1.000.180

1.867.759

189,539

3,627,135

992.689

1.867.759

189,539

3.619.644

)(7.491

)(205,489
20.068
-

-

-

)(1.334.298
)(7.491

99.846

32.165.627

43.746.149

82.370.825

38.625

صافي الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي

2.335.497

1.465.602

1.282.445

123.687

5.207.231

مصاريف تشغيلية

)(1.314.081

)(525.997

)(159.602

)(69.584

)(1.479.004

)(211.892

-

)(5.830

إيرادات غير مشتملة على الفوائد

الربح التشغيلي قبل مخصصات انخفاض القيمة
(مخصصات)/مستردات انخفاض القيمة
الربح قبل الضريبة

مصروف ضريبة الدخل الخارجية
صافي ربح السنة
إنفاق رأسمالي

كما في  31ديسمبر 2012
موجودات قطاعية
مطلوبات قطاعية

693.537

1.714.953
235.949

235.949

60.847.483

29.946.977

431.416

45,078,609

)(99,481

)(2,358,186

567.880

2012

76,113,146

347.800

ألف درهم

ألف درهم

183.142.536

مطلوبات قطاعية

61.382.901

ألف درهم

االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
والخزينة

129.698

1.387.917

1.371.021

1.256.109

183.801

4.525.884

1.159.129

1.258.623

162.464

2.816.165

1.153.299

1.258.623

162.464

2.810.335

70.449.477

51.180.230

133.266

158,321,226

2.514
-

48.958.232

74.946.671

)(21.337
-

)(2.069.264
)(1.709.719
)(5.830

540.531
14.256

لغرض مراقبة أداء القطاع وتخصيص الموارد بين القطاعات ،فإنه يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات إلى المعلومات القطاعية.
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199.358

180.795.723

156.088.134

إفصاحات أخرى:

فيما يلي تحليل إلجمالي إيرادات عمليات كل قطاع من حيث اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات:
2013

خارجية

2012

2013

بين القطاعات

2012

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الخدمات المصرفية للشركات

3.019.561

2,602,597

)(1,094,889

)(705,579

إدارة العقارات

168,522

120,498

123,687

الخدمات المصرفية لألفراد
االستثمارات والخزينة
المجموع

4.292.674
)(161.138

7.319.619

4,435,438

)(572,585
129,698

6.595.148

)(1,239,927
2,214,318

ألف درهم

)(1,406,404
1,988,296
-

-

المعلومات الجغرافية

يعمل البنك ضمن قطاعين جغرافيين هما السوق المحلي والسوق الدولي .إن دولة اإلمــارات العربية المتحدة تمثل القطاع المحلي لعمليات البنك
التي تنشأ من فروع البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركاته التابعة ،بينما يمثل السوق الدولي عمليات البنك التي تنشأ من فروعه في الهند
وجيرسي ومن خالل شركاته التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن عمليات ومعلومات البنك المتعلقة بالموجودات القطاعية (موجودات غير
متداولة باستثناء األدوات المالية) وفقاً لكل قطاع جغرافي كما يلي:
2013
إيرادات

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي

إيرادات غير مشتملة على الفوائد

موجودات غير متداولة
استثمارات عقارية

ممتلكات ومعدات ،بالصافي
موجودات غير ملموسة

محلي

2012

2013

دولي

2012

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

5.400.539

5,180,704

28.643

26,527

1,887,635

1,383,248

2,802

560.690

529,395

-

61,695

92,126

-

801.295

844,256

4.027

4,669
-

5,678
-
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 38األدوات المالية
فئات األدوات المالية

تظهر الجداول التالية تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقاً لفئات األدوات المالية المبينة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم .39
مـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــظ بـ ـه ــا
للمتاجرة

 31ديسمبر 2013
الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ألف درهم

-

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

-

أدوات مالية مشتقة

أوراق مالية بغرض المتاجرة

884,640

تــح ــوط ل ـ ــأدوات
المشتقة

ألف درهم

-

-

متاحة للبيع
ألف درهم

-

-

3,141,800

474,403

-

قروض وسلفيات ،بالصافي

-

-

-

مجموع الموجودات المالية

4.026.440

أرصدة مستحقة للبنوك

-

استثمارات في أوراق مالية

-

-

20,854,772

التكلفة المطفأة
ألف درهم

9,961,206

المجموع

ألف درهم

9,961,206

11,344,700

11,344,700

-

3,616,203

-

-

884,640

20,854,772

131,648,670

131,648,670

20.854.772

156.320.229

181.675.884

-

4,291,011

4,291,011

115,427,708

115,427,708

23,785,568

23,785,568

مجموع المطلوبات المالية

3.157.645

807.942

-

153.910.078

157.875.665

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

-

-

-

9.337.874

9.337.874

موجودات أخرى
المطلوبات

أدوات مالية مشتقة

-

-

474.403
-

-

3.365.653

3,157,645

807,942

-

أوراق تجارية باليورو

-

-

-

5,940,435

مطلوبات أخرى

-

-

-

4.465.356

ودائع العمالء
قروض

 31ديسمبر 2012

الموجودات

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة

-

-

641.877

-

-

-

-

-

-

5.886.196

قروض وسلفيات ،بالصافي

-

-

مجموع الموجودات المالية

5.018.751

أرصدة مستحقة للبنوك

-

موجودات أخرى
المطلوبات

أدوات مالية مشتقة

-

-

616.352
-

18.712.916

154.916.483

179.264.502

-

4.411.271

4.411.271

-

109.216.925

109.216.925

26.139.647

26.139.647

151.090.404

155.858.742

4.349.764

أوراق تجارية باليورو

-

-

-

مطلوبات أخرى

-

ودائع العمالء
قروض

مجموع المطلوبات المالية

74

-

4.349.764

-

-

418.574

18.712.916

123.195.295

418.574

-

641.877

123.195.295

-

-

-

18.712.916
-

استثمارات في أوراق مالية

-

4.465.356

4.993.226

-

4.376.874

5,940,435

16.517.118

-

616.352

3,965,587

16.517.118

-

-

-

-

3.365.653

-

-

-

-

4.557.108
6.765.453

5.886.196

4.768.338
4.557.108
6.765.453

 39تسلسل القيمة العادلة
قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي

يتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن
تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة،
وهذه المستويات مبينة أدناه:

األسعار المدرجة في السوق – المستوى األول

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة
بالمالحظة – المستوى الثالث

تضمن التقييم
يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى الثالث إذا
ّ
مـعـطـيــات هــامــة ال تستند إل ــى ب ـيــانــات جــديــرة بــالـمــاحـظــة فــي الـســوق
(معطيات غير جديرة بالمالحظة) .تعتبر المعطيات جديرة بالمالحظة إذا
كــان من الممكن مالحظتها مباشرة من خــال المعامالت التي تتم في
سوق نشطة.
وعـلــى وجــه الـعـمــوم ،يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير
الجديرة بالمالحظة استناداً إلى المعطيات الجديرة بالمالحظة المشابهة
لها من حيث طبيعتها أو استناداً إلى المالحظات التاريخية أو األساليب
التحليلية األخرى.

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها جديرة
بالمالحظة في سوق نشطة .يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع إلى األسعار
المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األســواق
النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشكل مباشر وتكون مستخدمة
في معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.

إن ه ــذا الـمـسـتــوى يـشـمــل فــي ال ـم ـقــام األول أدوات ح ـقــوق الملكية
والصناديق الخاصة .يتم تعديل القيم الدفترية لهذه االستثمارات وفقاً
لما يلي:

أساليب التقييم باستخدام المعطيات الجديرة بالمالحظة –
المستوى الثاني

(ب)	صناديق حـقــوق الملكية – على أس ــاس صــافــي قيمة الـمــوجــودات
المحددة من قبل مدير الصندوق.

لقد تــم تقييم األدوات المالية واالسـتـثـمــارات العقارية المصنفة ضمن
المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها األساسية جديرة
بالمالحظة في سوق نشطة .إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيات
الجديرة بالمالحظة يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة
المقيمة باستخدام أساليب التسعير القياسية في السوق والخيارات العامة
ّ
الـمـتــداولــة فــي األس ــواق الـتــي يمكن فيها مالحظة المعطيات الخاصة
بأساليب التسعير القياسية.

يشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة
خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي المباشرة واآلجلة
واألدوات المالية غير المشتقة مثل االستثمارات العقارية.

يتم تقييم هــذه األدوات باستخدام المعطيات الجديرة بالمالحظة في
ويجرى التقييم لــأدوات المالية المشتقة من خالل طريقة
سوق نشطةُ .
التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول به خالل
مــدة األدوات بالنسبة للمشتقات الـتــي ال تتضمن خ ـيــارات وباستخدام
أساليب تسعير الـخـيــارات القياسية مثل أسـلــوب بــاك سكولز وأساليب
التقييم األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خيارات.

(أ)	أدوات حقوق الملكية – باستخدام أحدث قيمة دفترية صافية متوفرة.

موجودات ومطلوبات أخرى لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

المقيمة بالتكلفة المطفأة ،بما
إن غالبية مــوجــودات البنك ومطلوباته
ّ
في ذلك القروض والسلفيات وودائــع العمالء ،تندرج ضمن الموجودات
والمطلوبات من المستوى الثالث نظراً لعدم توفر ســوق نشطة لهذه
الموجودات والمطلوبات .يرى البنك أن القيمة العادلة لهذه الموجودات
والمطلوبات مساوية تقريباً لصافي قيمتها الدفترية ،استناداً إلى حسابات
التدفقات النقدية المخصومة المنجزة على عينة من القروض وأن غالبية
هذه القروض تحمل فائدة بمعدالت متغيرة والفترة القصيرة نسبياً لمعظم
ودائع العمالء.

تشمل االسـتـثـمــارات العقارية المصنفة ضمن المستوى الثاني المباني
الـمـنـجــزة وق ـيــد الـتـطــويــر .راج ــع اإلي ـض ــاح رق ــم  11لــاطــاع عـلــى أساليب
التقييم المتبعة.

75

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما أمكن يأخذ البنك بعين االعتبار أسعار السوق ذات الصلة
والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم .إن الجدول أدناه يحلل قياسات القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات.

إيضاحات

 31ديسمبر 2013

الموجودات بالقيمة العادلة

أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية
– مدرجة

– غير مدرجة

مجموع الموجودات بالقيمة العادلة

المطلوبات بالقيمة العادلة

أدوات مالية مشتقة

مجموع المطلوبات بالقيمة العادلة

أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية
– مدرجة

– غير مدرجة

884.640
1.767

3.614.436

20.480.037
21.366.444

58.147
560.690
4.233.273

316,588
316.588

20.480.037
374,735
560.690
25.916.305

8

-

3.965.587
3.965.587

-

3.965.587
3.965.587

7
8
9

641.877
1.262

4.991.964

-

641.877
4.993.226

18.434.480
19.077.619

529.395
5.521.359

278.436
278.436

18.434.480
278.436
529.395
24.877.414

-

4.768.338
4.768.338

-

4.768.338
4.768.338

11

استثمارات عقارية

مجموع الموجودات بالقيمة العادلة

المطلوبات بالقيمة العادلة

8

أدوات مالية مشتقة

مجموع المطلوبات بالقيمة العادلة

إن المشتقات المتداولة خارج السوق تصنّ ف ضمن المستوى الثاني حيث
يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في السوق.

إن المطابقة التي تظهر حركة القيم العادلة للمستوى الثالث لالستثمارات
المتاحة للبيع هي كما يلي:
2013

 1يناير

استحواذات

ألف درهم

49.217

17,245

278,436

مستحق  /استبعادات خالل السنة

تحويل داخلي من المستوى األول

1.163

 31ديسمبر

316.588

خسارة انخفاض القيمة

76

2012

ألف درهم

)(9,726

تعديل من خالل الدخل الشامل

)(2.502

-

ألف درهم

-

 31ديسمبر 2012

الموجودات بالقيمة العادلة

ألف درهم

ألف درهم

المجموع

884,640
3,616,203

11

استثمارات عقارية

األسـعــار المدرجة
في السوق

الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة
بالمالحظة

ألف درهم

7
8
9

أوراق مالية بغرض المتاجرة

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــات
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ـ ـ ــة غـ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة
بالمالحظة

263,022

)(4,593

10,648
2,057

)(9,943

278.436

تم إدراج خسارة صافية بقيمة  1.903ألف درهــم عند استبعاد استثمارات
مدرجة ضمن المستوى الثالث تحت بند «إيرادات أخرى من العمليات» في
بيان الدخل الموحد (إيضاح .)29
لم يكن هناك أي تحويل هام بين المستويين األول والثاني خالل السنة.

لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل السنة.

 40إدارة المخاطر
إن هيكل حوكمة المخاطر يعد برهاناً على الرقابة والمتابعة المركزية الفعالة
للمخاطر ويوازن فيما بينها إضافة إلى وضوح عملية المحاسبة والمسؤولية
عن المخاطر داخل الوحدة التنظيمية .وفي إطار المنهج المتبع من قبل
البنك في حوكمة المخاطر ،فإن البنك مسؤول عن المخاطر الناتجة عن
عملياته ،كما أنه مسؤول أيضاً عن تقييم هذه المخاطر وتصميم وتطبيق
الضوابط الرقابية المتعلقة بها ومتابعتها ورفع التقارير المتواصلة عن مدى
فعاليتها وذلك بهدف حماية البنك من تخطي درجة الخطر المقبولة.

الفعالة لها تقع
تقبل المخاطر واإلدارة ّ
ّإن المسؤولية النهائية لتحديد مدى ّ
على عاتق مجلس اإلدارة حيث تتم إدارة المخاطر من خالل عدد من اللجان
على مستوى المجلس ،وتحديداً لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان
ولجنة مجلس اإلدارة للتدقيق واالمـتـثــال ،اللتان تضمنا تــدرج سلطات
وسياسات التعامل مــع المخاطر بين المستويات المناسبة مــن مجلس
اإلدارة إلى الوحدات التنظيمية المالئمة.

إن لجنة اإلدارة التنفيذية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ والرقابة
والمسؤولية عن تطبيق استراتيجية المخاطر وتوجيهات الرقابة الداخلية
المقررة من قبل المجلس واللجان المنبثقة عنه.

إن لجان مجلس اإلدارة لجان تعمل أيضاً بفاعلية في إدارة المخاطر ،وخاصة
لجنة اإلدارة للموجودات والمطلوبات ولجنة اإلدارة للمخاطر واالئتمان
ولجنة اإلدارة لعمليات االسترداد .إن وحدة إدارة المخاطر التي يرأسها رئيس
المخاطر في البنك تقوم برفع تقارير مستقلة إلى لجنة المخاطر واالئتمان.
تعد وحدة المخاطر مستقلة عن وحدة التنفيذ والمتاجرة والمبيعات ،وذلك
لضمان عــدم المساس بــالـتــوازن فــي قــرار التعامل مــع المخاطر و ضمان
الشفافية في اتخاذ القرارات وفقاً للمعايير والسياسات الموضوعة .تمارس
وحدة المخاطر الرقابة على المخاطر واالئتمان والسوق والسيولة قصيرة
األجل والمخاطر التشغيلية واالمتثال.
تقوم لجنة التدقيق واالمتثال بمساعدة المجلس في أداء واجباته لضمان
ومراقبة التزام البيانات المالية للبنك واستقاللية وأداء مدقق الحسابات
الخارجي والداخلي للبنك بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات
والرقابة الداخلية على التقارير المالية.

يهدف فريق التدقيق الداخلي إلى تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم
وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والــرقــابــة والـحــوكـمــة فــي بنك
أبوظبي الـتـجــاري .يرفع الفريق تقاريره مباشرة إلــى لجنة مجلس اإلدارة
للتدقيق واالمـتـثــال .ويتكون الفريق مــن المدققين الــذيــن تتمثل مهام
عملهم ،من بين أمور أخرى ،في تقييم جودة محفظة اإلقراض لدى البنك
وضوابط العمليات التشغيلية وسالمة نظم المعلومات وقواعد البيانات
بشكل وثيق مع قسم االمتثال لضمان
في البنك .يعمل المدققون أيضاً
ٍ
تنفيذ معامالت البنك وفـقــاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية
ووفقاً لإلجراءات الداخلية ،وبالتالي تقليل مخاطر الممارسات االحتيالية أو
المحظورة أو غير المشروعة.

 41إدارة مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تتمثل في عجز أحد أطراف األداة المالية
عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

بوجه عــام األفــراد والمنشآت الفردية
ٍ
إدارة المحفظة :تشمل هــذه الفئة
وشــركــات التضامن وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة .تستند إدارة
هــذه المخاطر على نماذج داخلية للتقييم وق ــرارات على بطاقات األداء
مدعومة بتحليالت للمحفظة الداخلية.
إدارة مخاطر االئتمان
يسيطر البنك على مخاطر االئـتـمــان مــن خــال تجميع ورص ــد التعرضات
االئتمانية (س ــواء الـتـعــرض المباشر أو غير الـمـبــاشــر) على دفـتــر الـقــروض
والسلفيات واالستثمارات في األوراق المالية والتعرضات خارج فئة التمويل
واألرص ـ ــدة المستحقة مــن ال ـب ـنــوك .يـقــوم الـبـنــك بــوضــع ح ــدود ألط ــراف
ويقيم باستمرار ال ـجــدارة االئتمانية لهم .يقوم البنك أيـضــاً برصد
معينة
ّ
المخاطرالمتعلقة بالبلدان المختلفة وقطاعات العمل والمنتجات وآجال
االستحقاق واستخدام نماذج التقييم الداخلي الخاصة به لتحديد تقييمات
العمالء التي تعمل على قياس درجــة مخاطر العميل .لكل تصنيف درجة
معينة مــن احتمال التخلف عــن ال ـســداد .ويــوجــد لــدى البنك العديد من
نماذج التقييم الداخلي لشرائح العمالء المختلفة.

باإلضافة إلــى رصــد حــدود االئـتـمــان ،يقوم البنك ب ــإدارة مخاطر االئتمان
المتعلقة باألنشطة التجارية وذلك من خالل الدخول في اتفاقيات تسوية
وترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المناسبة والحد من فترة
التعرض .في بعض الحاالت ،قد يقوم البنك بإغالق المعامالت أو التنازل
عنها لصالح األطراف األخرى لتقليل مخاطر االئتمان.

تـتــولــى لجنة الـمـخــاطــر واالئ ـت ـمــان المنبثقة عــن مجلس اإلدارة اعتماد
السياسات والمعايير االئتمانية على مستوى البنك المنظمة لمجمل
عملية تفويض صالحيات اإلقــراض ،كما أنها تشمل السياسات والمعايير
والـمـقــايـيــس واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات واإلجـ ـ ــراءات ال ـم ـحــددة لـقـطــاعــات العمل
تقبل
بناء على الظروف االقتصادية الكلية ودرجة ّ
المختلفة ،ويتم تحديدها ً
الخطر وبيانات السوق والكفاءات والمقومات الداخلية .تتم مراجعة هذه
السياسات والمعايير وتعديلها بانتظام بما يضمن استمراريتها وموثوقيتها
وحمايتها لمصالح البنك في ظــروف التشغيل المتغيرة .وباإلضافة إلى
السياسات المطبقة على مستوى البنك ،توجد معايير محددة للتأمين
على كل قطاع.

	١·٤١تحليل حد التعرض األقصى لمخاطر االئتمان قبل
مخففات المخاطر االئتمانية

إن الجداول التالية تعرض الحد األقصى للتعرض كما في  31ديسمبر 2013
و 2012حول مخاطر االئتمان المتعلقة بــاألدوات المالية داخل بيان المركز
المالي الموحد وخارج الميزانية العمومية ،قبل األخذ باالعتبار أي مخففات
للمخاطر االئـتـمــانـيــة وب ـعــد مخصص االن ـخ ـفــاض فــي القيمة والمقاصة
عند االقتضاء.

يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في بيان
المركز المالي الموحد في قيمتها الدفترية .بالنسبة للضمانات المالية
المسجلة خــارج الميزانية العمومية ،فإن أقصى قدر من التعرض لمخاطر
االئ ـت ـمــان يتمثل فــي أكـبــر مبلغ قــد يضطر الـبـنــك لــدفـعــه إذا تــم سحب
الضمانات .وبالنسبة للقروض وااللـتــزامــات االئتمانية األخــرى غير القابلة
لإللغاء خالل مدة التسهيالت ذات الصلة ،فإن أقصى قدر للتعرض لمخاطر
االئتمان يتمثل في المبلغ الكامل للتسهيالت الملتزم بها.

ّإن وحدة المخاطر لدى بنك أبوظبي التجاري تتبع المنهجيات المبينة أدناه
إلدارة مخاطر االئتمان تبعاً لنوع العميل.

إدارة الحسابات الفردية—تُ دار هذه الحسابات من قبل مدير العالقات ومدير
االئتمان .تتضمن هذه الفئة العمالء من الشركات والمؤسسات المالية.
تتم إدارة المخاطر من خالل تحليالت الخبراء بدعم من أدوات اتخاذ القرار
استناداً إلى نماذج داخلية لتقييم المخاطر.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

إن تحليل المخاطر االئتمانية في إطار هذا البند يتضمن فقط الموجودات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان ،باستثناء الموجودات المالية األخرى مثل
محفظة التداول المعرضة لمخاطر السوق .يتم أيضاً بيان القيمة االسمية ألدوات االئتمان الخارجة عن الميزانية العمومية حيثما كان ذلك مناسباً.
ونظراً ألن الحد األقصى لتعرض البنك لمخاطر االئتمان يتمثل في القيمة الدفترية للموجودات ،أو في حالة البنود خارج الميزانية العمومية ،المبلغ
المضمون أو الملتزم به أو المعتمد ،فإن التعرض المحتمل في معظم الحاالت يكون أقل بكثير بسبب توافر الضمانات والمخففات األخــرى لمخاطر
االئتمان وغيرها من اإلجراءات المتخذة إلدارة تعرض البنك للمخاطر.
2013

2012

القيمة الدفترية

الــــبــــنــــود خـــــارج
الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة
العمومية

ال ــح ــد األقــصــى
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــرض
االئتماني

القيمة الدفترية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

11,344,700

-

11,344,700

16.517.118

-

استثمارات في أوراق مالية

20,854,772

132,185

20.986.957

18.712.916

212.764

18.925.680

-

3.286.050

-

5.820.316

أدوات مالية مشتقة

قروض وسلفيات ،بالصافي

موجودات أخرى

ضمانات

اعتمادات مستندية

التزامات غير قابلة لإللغاء بمنح
تسهيالت ائتمانية

مقايضات االئتمان المتعثّ ر

المجموع

ألف درهم
3.616.203

ألف درهم
-

ألف درهم

ألف درهم

4.993.226

3.274.210

131,648,670

-

-

14.249.313

14.177.430

3,262,963

3,262,963

-

26.321.981

196.645.559

169.344.517

3.404.638

8.677.520

-

170.868.983

-

الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــود خـ ـ ــارج
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــة
العمومية

ال ـ ـحـ ــد األقـ ـص ــى
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض
االئتماني

16.517.118

ألف درهم
-

ألف درهم
4.514.455

131,648,670

123.195.295

-

-

12.250.409

11.955.291

3.210.238

3.210.238

21.979.853

190.406.315

5.925.962
-

8.664.579

-

123.195.295

6.251.347

55.095

-

6.212.827

55.095

تعرض ائتماني لألدوات المالية المشتقة يمثل صافي الضمان النقدي البالغة قيمته  341.993ألف درهم ( 31ديسمبر  478.771 – 2012ألف درهم).
إن أقصى ّ

	٢·٤١تركيز مخاطر االئتمان

ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما يكون هناك عدد من األطراف المقابلة أو التعرضات التي لها خصائص اقتصادية متشابهة ،أو أن تكون هذه األطراف
مشاركة في أنشطة مماثلة أو تعمل في نفس المناطق الجغرافية أو القطاعات االقتصادية التي من شأنها أن تجعل قدرتها على الوفاء بااللتزامات
التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو األخرى .يستند تحليل تركيزات مخاطر االئتمان الواردة أدناه على موقع الطرف المقابل
أو العميل أو األنشطة االقتصادية التي يعملون فيها.
(أ)	

تركيزات مخاطر االئتمان حسب القطاع الجغرافي

مـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي دول مجلس
(اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي
األخرى
المتحدة)

دول عــر بـيــة
أخرى

ألف درهم

ألف درهم

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

4,614,768

3.993.272

22.504

استثمارات في أوراق مالية

10.805.912

2,620,186

-

2.726.100

492.071

111

27.716.557

505.504

 31ديسمبر 2013
الموجودات

أدوات مالية مشتقة

قروض وسلفيات ،بالصافي

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

التزامات ومطلوبات طارئة

78

1,729,239

650

2,823,841 124,417,670

9.930.020 144.293.689

ألف درهم

-

33,378

55.993

104.730

آسيا

أوروبا

الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة دول العالم
األخرى
األمريكية

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

537.963

1.519.306

608.683

48.204

11.344.700

879.903

3,200,413

2,951,625

396,733

20,854,772

-

1.519

3.286.050

70.142

1.638.806

2,310,642

1,202,961

3.864.899

7.561.486

66.249

3.794.444

-

1.703.795

170.699

391

3.731.398

291.799

6.667

859,787

1.312.910

687.630

ألف درهم

3.616.203

131,648,670

170.750.395

34.804.459

مـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي دول مجلس
(اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي
األخرى
المتحدة)

دول عــر بـيــة
أخرى

ألف درهم

ألف درهم

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

7.496.926

4.075.071

1.490

استثمارات في أوراق مالية

8.761.279

2.173.274

-

322.303

3

 31ديسمبر 2012

الموجودات

أدوات مالية مشتقة

قروض وسلفيات ،بالصافي

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

التزامات ومطلوبات طارئة

(ب)	

2.756.078

2.096

119.241.363

1.665.743

143.526.848

8.238.487

5.271.202

24.849.999

636.812

ألف درهم

-

آسيا

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

996.367

3.824.689

54.327

68.248

16.517.118

1.278.835

3.304.373

2.903.034

292.121

18.712.916

111.205

7

-

115.595

5.820.315

107.961

134.368

1.066.749

135.861

3.561.117

143.804

أوروبا

الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة دول العالم
األخرى
األمريكية

961.079

1.818.868

100.064

9.048.001

1.212.360

281.859

210

3.239.430

686.604

26.364

986.798

1.489.126

365.245

ألف درهم

4.993.226

123.195.295

169.238.870

28.855.903

تركيزات مخاطر االئتمان بحسب القطاع االقتصادي

فيما يلي محفظة القروض والسلفيات بحسب قطاع النشاط االقتصادي:
داخـــــــــــل دول ـ ـ ــة
اإلمارات العربية
المتحدة
القطاع االقتصادي

الزراعة

ألف درهم

215,777

 3١ديسمبر ٢٠١٣
خــــــــــــارج دولـ ـ ـ ــة
اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درهم
-

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

215,777

196,610

الطاقة

527,279

العقارات والضيافة

51,704,059

733,630

األفراد

29,901,512

389,073

9,844,961

4,987,911

14,832,872

1,586,456

352,906

1,939,362

129.915.439

8.623.178

التجارة
النقل

الحكومة ومؤسسات القطاع العام

المؤسسات المالية (*)

التصنيع

الخدمات
أخرى

ناقصاً  :مخصص انخفاض القيمة

مجموع القروض والسلفيات ،بالصافي

2.172.597
558.357

31.690.007
944,955
769,479

داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ــة
اإلمــارات العربية
المتحدة

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج دول ـ ـ ـ ــة
اإلمــارات العربية
المتحدة
ألف درهم
-

المجموع

ألف درهم
196,610

183,377

710,656

52,437,689

50,867,506

30,290,585

27.328.371

289.147

9.394.762

1,608,124

11.002.886

239,178

1,254,035

155,286
673.627
560.690

364,810
221,868

2.327.883
1.231.984

32.250.697
1,309,765
991,347

138.538.617

)(6.889.947

131.648.670

531,071
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1,193,769
365,840

31.812.179
1,035,530
1,014,857
967,406

124.707.901

172,682

703,753

892,754

51,760,260
27.617.518

63,142

589,142
629,326
245,570

222.049

4.951.114

1,256,911
954,982

32.441.505

1,281,100

1.189.455

129.659.015

)(6.463.720

123.195.295

(*) تشمل الشركات االستثمارية.

قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمقتضى تعميمه رقم  2012 / 3823الصادر بتاريخ  2012/11/14بتنقيح نماذج اإلقرارات المصرفية لتكون أكثر
وتفصيال عن التقارير الحالية .وكجزء من هذه التعديالت فقد تم أيضاً تنقيح تعريفات وتصنيفات القطاع االقتصادي وتوسيع نطاقها .قام البنك
شموال
ً
ً
بشكل أفضل الطبيعة األساسية
يعكس
بما
تصنيفها
بإعادة
وقام
والسلفيات
للقروض
الحالي
التصنيف
بمراجعة
الجديد
التعميم
على
بناء
2013
عام
خالل
ٍ
ً
لنشاط المقترضين .وبالتالي ،فقد أعيد تصنيف القطاع االقتصادي لهذه القروض والسلفيات بالنسبة للبيانات المالية للسنة السابقة لكي تتماشى مع
طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

إن تصنيف القطاع االقتصادي لإلقرارات األخرى بيانه كما يلي:
تجاري وشركات

 31ديسمبر 2013

الموجودات

ألف درهم

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

-

استثمارات في أوراق مالية

347.593

أدوات مالية مشتقة
موجودات أخرى

مجموع الموجودات

التزامات ومطلوبات طارئة
 31ديسمبر 2012

الموجودات

6.878.417

4,530,062

9,098,700

20,854,772

7.790.026

4.689.378

22.495.432

1.971.695

236.966

906.504

14,925,283

7,117,817

3,280,961

3.859.570

استثمارات في أوراق مالية

مجموع الموجودات

7.514.228

-

267.319

-

140.261

1,554,305

30.624

7.926.093

3.286.050

39.101.725

34.804.459

-

-

16.517.118

6.459.594

4.087.349

7.944.458

18.712.916

7.203.288

4.105.677

26.999.855

2.559.346

50.694

4.733.367

169.834

743.694

14.004.977

6.400.616

2.313.485

220.528

19,055

2,021,408

3,616,203

16.517.118

-

-

-

ألف درهم

11,344,700

1,540,282

221.515

التزامات ومطلوبات طارئة

-

-

ألف درهم

ألف درهم

المجموع

11,344,700

30,353

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

موجودات أخرى

ألف درهم

ألف درهم

5,105

-

أدوات مالية مشتقة

شخصي

قطاع عام

حكومي

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك
ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
مالية

-

18.328

1.697.418

2.383.186
155.093

4.439.407

4.993.226

5.820.316

46.043.576

28.855.903

عميال لدى البنك  %41.44من إجمالي القروض والسفليات ( 31ديسمبر .)%46.53 – 2012
بتاريخ التقرير ،بلغت نسبة التعرض الخاصة بأكبر 20
ً

	3·٤١مراجعة إدارة مخاطر االئتمان
اإلطار التنظيمي
إن هيكل إدارة المخاطر للبنك واضح المعامل من خالل أدوار ومسؤوليات
محددة على النحو المبين في اإليضاح رقم .40

إن اللجان المسؤولة عن إدارة مخاطر االئتمان هي اللجنة اإلدارية للمخاطر
واالئتمان واللجنة اإلدراية لعمليات االسترداد .إن ممارسات واستراتيجيات
إدارة المخاطر لدى بنك أبوظبي التجاري تشكل جــزءاً ال يتجزأ من عملية
تخطيط األعـمــال والميزانية التقديرية .إن جميع مـجــاالت إدارة المخاطر
واالئتمان تتمركز لدى فريق المخاطر واالئتمان.

إن لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر واالئتمان هي المسؤولة عن الموافقة
على التسهيالت االئتمانية مرتفعة القيمة واعتماد سياسات وإجــراءات
االئتمان وفقاً للنمو وإدارة المخاطر واألهداف االستراتيجية .باإلضافة إلى
ذلك ،يقوم البنك بإدارة تعرضات االئتمان بالحصول على ضمانات مقبولة
والحد من فترة التعرض .إن التعرضات االئتمانية المتعلقة باألدوات المالية
المشتقة هي محددة فقط لتلك األدوات التي لها قيم عادلة موجبة.
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يتم إج ــراء أعـمــال تدقيق منتظمة على الــوحــدات التنظيمية واإلج ــراءات
االئتمانية للبنك من قبل قسم التدقيق الداخلي وقسم االمتثال.

	4·٤١قياس المخاطر االئتمانية وسياسات التخفيف

إن القروض والسلفيات المقدمة إلى العمالء هي المصدر الرئيسي لمخاطر
ألشكال أخــرى من
االئتمان على الرغم من البنك يمكن أن يتعرض أيضاً
ٍ
مـخــاطــر االئ ـت ـمــان مــن خ ــال ،عـلــى سبيل ال ـم ـثــال ،ال ـق ــروض إل ــى البنوك
والتزامات القروض وسندات الدين .تهدف سياسات وعمليات البنك إلدارة
المخاطر إلى تحديد المخاطر وتحليلها لتحديد المستوى المقبول للمخاطر
وسقوفها وضوابطها ورصــدهــا واالل ـتــزام بالسقوف المقررة عــن طريق
البيانات الموثوقة ذات التوقيت المناسب .يقوم البنك بتقدير احتمال
عدم إخفاق الطرف المقابل باستخدام أدوات تصنيف تم تطويرها داخلياً
لمختلف فئات األطراف المقابلة (إيضاح .)6-41
إن التعرض لمخاطر االئتمان يتم إدارتــه أيضاً من خالل تحليالت منتظمة
لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء بالتزامات الفوائد
ودفعات رأس المال وبتعديل سقوف اإلقراض عندما يكون ذلك مناسباً.

الضمانات
يحتفظ البنك بضمانات مقابل ال ـقــروض والسلفيات المقدمة للعمالء
في شكل حقوق رهن على العقارات واألوراق المالية األخــرى المسجلة
على الموجودات والودائع الثابتة والضمانات .يتم تحديث تقديرات القيمة
وبشكل عام،
العادلة للضمانات (بما في ذلك األسهم) بصورة منتظمة.
ٍ
ال يتم االحتفاظ بضمانات للقروض والسلفيات المقدمة إلى البنوك إال
عندما يتم االحتفاظ بــأوراق مالية كجزء من نشاط إعــادة الشراء العكسي
واقتراض األوراق المالية .إن أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلفيات
هي كما يلي:
•النقد واألوراق المالية القابلة للتداول.
•رهن العقارات السكنية والتجارية.

•قيود على مــوجــودات األعـمــال مثل العقارات والمخزون والذمم
المدينة.
•قيود على األدوات المالية مثل سندات الدين واألسهم.
•ضمانات.

إن القيمة العادلة المقدرة للضمان والرهونات اإلضافية األخرى المحتفظ
بها مقابل القروض والسلفيات للعمالء والبنوك للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2013بلغت  118.116.744ألف درهم ( 31ديسمبر 96.188.466—2012
ألف درهم).

ّإن الضمانات المحتفظ بها مقابل الـقــروض التي تعرضت النخفاض في
قميتها معظمها يتعلق بعقارات تجارية وسكنية وأوراق مالية .متى تجاوزت
القيمة العادلة المقدرة للضمان المحتفظ به قيمة القرض غير المسدد،
فإنه يتم إعادة أي زيادة تنتج عن البيع إلى العمالء وال يتم استخدامها في
المقاصة مقابل قروض أخرى.

المشتقات
لدى البنك رقابة صارمة على صافي مراكز المشتقات القائمة (أي الفرق
بين عـقــود ال ـشــراء والـبـيــع) مــن حيث المبلغ وال ـش ــروط .وفــي أي وقــت،
فإن المبلغ الخاضع للمخاطر االئتمانية يقتصر على القيمة العادلة الحالية
لألدوات التي في مصلحة البنك (أي القيمة العادلة الموجبة للموجودات)
والتي هي بالنسبة للمشتقات تمثل جزء صغير من العقد أو قيم اسمية
تمثل حجم األدوات القائمة .إن مخاطر االئتمان هذه تتم إدارتها كجزء من
ً
نتيجة
مجموع سقوف االقتراض للعمالء باإلضافة إلى التعرضات المحتملة
للحركات في سعر السوق.
إن مخاطر الـســداد تنشأ في أي وضــع يكون فيه الـســداد نقداً أو بــأوراق
بناء على توقع باستالم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو أسهم
مالية أو أسهم ً
بالمقابل .يتم تحديد سقوف للسداد اليومي لكل جهة متعاقد معها
لتغطية مجموع مخاطر السداد الناتجة عن معامالت البنك السوقية في
أي يوم.
ترتيبات المقاصة الرئيسية
يقوم البنك أيضاً بالحد من تعرضه للخسائر االئتمانية بإبرام ترتيبات مقاصة
رئيسية مع األطراف المقابلة التي تربطها بالبنك معامالت هامة .ال ينتج
ـادة مقاصة للموجودات والمطلوبات
عــن ترتيبات المقاصة الرئيسية ع ـ ً
في بيان المركز المالي حيث يتم تسديد المعامالت عامة بصورة إجمالية،
وبالتالي فإن تأثير المقاسة الفعلية ال يعتبر ذا قيمة.

ومع ذلك ،يتم تخفيض مخاطر االئتمان المتعلقة بالعقود المفضلة لدى
البنك من خالل ترتيبات مقاصة رئيسية تنص على أنه في حالة حصول تعثر
يتم إنهاء وتسديد المبالغ مع الجهة المتعاقد معها على أساس الصافي.
إن تعرض البنك اإلجمالي للمخاطر االئتمانية لــأدوات المالية المشتقة
والخاضعة لترتيبات مقاصة رئيسية قد تتغير بصورة كبيرة في مدة قصيرة
وتتأثر مع كل معاملة خاضعة لمثل هذه الترتيبات.

	5·٤١مراقبة المحفظة وتحديد مخاطر االئتمان

إن إدارة مخاطر االئتمان تشارك بنشاط في تحديد ورصــد مخاطر ائتمان
القروض وتراقب المحفظة من خالل نظام المعلومات اإلدارية والمراجعات
الدورية مع إيالء العناية الواجبة لقطاعات العمل/االتجاهات االقتصادية
العامة وتقييمات السوق وتقارير وسائل اإلعالم.

يتم اسـتـخــدام تقنيات إحصائية ضمن المحافظ الـتــي تتألف مــن أصــول
متجانسة لمراقبة نقاط الضعف المحتملة لمحفظة معينة .يتسق هذا
النهج مع سياسة البنك فيما يتعلق برصد مخصص معين لالنخفاض في
القيمة عندما يوجد دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة .تصنف
حسابات األفراد وفقاً لفئات محددة حسب حالة المتأخرات (عدد أيام التأخر
عن السداد) ،األمــر الــذي يعكس مستوى المدفوعات التعاقدية المتأخر
سدادها على القرض.
تزيد احتمالية التخلف عن السداد مع اإلخفاق في سداد بعض المدفوعات
التعاقدية ،مما يرفع من متطلبات انخفاض القيمة ذات الصلة .في حالة
اتـخــاذ قــرار بشطب ديــن مــا ،فإنه يتم نقل الحساب إلــى وحــدة التحصيل
القانوني غير أنه في حاالت معينة قد يتم إزالة الحساب مباشرة من الحالة
العاملة كما هو األمر في حالة اإلعسار أو الوفاة.

بالنسبة لمحافظ الخدمات المصرفية للمؤسسات ،فإن البنك سيشارك
أكثر فــي اتفاقيات إع ــادة هيكلة الــديــون كجزء مــن عملية دعــم األعمال
التجارية .إن اتفاقيات إعادة هيكلة الديون قد تشمل اتخاذ إجراءات لتسهيل
استرداد أصل الدين والفائدة المستحقة ويمكن أن تشمل التفاوض على
سعر الفائدة وتمديد مواعيد السداد ،إلى آخره من إجراءات.
تعرض البنك لمخاطر االئتمان من خالل التأخر في السداد أليام
إن تصنيف مخاطر البنك مــن الـقــروض والسلفيات تماشياً مــع توصيات
وتــوجـيـهــات مـصــرف اإلمـ ــارات العربية المتحدة الـمــركــزي يتم بيانه على
النحو التالي:
فئة الخطر

غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

متأخرة السداد حتى  30يوماً

متأخرة السداد أو منخفضة القيمة

متأخرة السداد ألكثر من  91يوماً

قروض متأخرة السداد لكن غير منخفضة
القيمة

متأخرة السداد لفترة بين
 31و 90يوماً

إن تصنيف مخاطر القروض والسلفيات حسب أيام التأخر عن السداد بيانه
كما يلي:
2013

ألف درهم

2012

ألف درهم

غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

130.819.755

118.710.300

متأخرة السداد أو منخفضة القيمة

5.721.508

6.938.945

قروض متأخرة السداد لكن غير منخفضة
القيمة

ناقصاً  :مخصص انخفاض القيمة

القروض والسلفيات ،بالصافي

1,997,354

4.009.770

138,538,617

129.659.015

131,648,670

123.195.295

)(6,889,947

)(6.463.720

ّإن تحليل أعمار القروض متأخرة السداد لكن غير منخفضة القيمة في نهاية
فترة التقرير هو كما يلي:
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2013

ألف درهم
986.089

997.575

 60-31يوم

1.011.265

مجموع القروض متأخرة السداد لكن
غير منخفضة القيمة

1.997.354

 90-61يوم

2012

ألف درهم
3.012.195
4.009.770

تشمل الـقــروض والسلفيات قــرضــاً لحكومة أبــو ظبي («الـحـكــومــة») بما
قيمته  436.008ألــف درهــم ( 31ديسمبر  449.569 – 2012ألــف درهــم) .نشأ
هذا القرض نتيجة استحواذ الحكومة على بعض القروض غير العاملة في
السنوات السابقة وتم تعويض البنك عنها مقابل ضمان .يوجد لدى البنك
مبلغ مساو من وديعة طويلة األجل مقابل هذا القرض (إيضاح .)16

	٦·٤١التعرض لمخاطر االئتمان بحسب درجات الخطر الداخلية

يستخدم البنك نظام تقييم داخلي يتكون من عشر درجات لتصنيف عمالء
بناء على عوامل
البنك من المؤسسات وذوي األصــول الصافية العالية ً
نوعية وكمية مختلفة مثل قوة المقترض المالية وعوامل الخطر في قطاع

العمل و إدارة الجودة والكفاءة التشغيلية ووضع الشركة والسيولة وهيكل
رأس المال وتحليل مجموعة من الشركات المماثلة إلخ .يتم القيام بتصنيف
فرعي لبعض الــدرجــات مع عالمة موجب أو سالب .تشير الــدرجــات الدنيا
إلى احتمال التخلف عن السداد .ويتم تعيين درجات االئتمان من  7 -1إلى
العمالء أو الحسابات العاملة ،في حين أن الدرجات من  10-8يتم تعيينها إلى
العمالء غير العاملين أو المتخلفين عن السداد.

يتم استخدام التصنيفات االئتمانية من قبل البنك لتحديد أقصى مبلغ
يمكن إقــراضــه لكل مجموعة مــن العمالء ،وكــذلــك لتعيين الحد األدنــى
لفئات التسعير .ال يتم تصنيف العمالء أو المقترضين األفراد في إطار هذا
الهيكل .ومــع ذلــك ،تستخدم الخدمات المصرفية لألشخاص العالمات
السلوكية لعمالئها.
إن نظام التقييم االئتماني الداخلي لدينا ليس المقصود منه تكرار درجات
التصنيف االئتماني الخارجي ،ولكن ألن العوامل التي تستخدم لوضع درجة
للمقترض قد تكون متشابهة فــإن المقترض الــذي تم تصنيفه في درجة
متدنية من قبل وكالة التصنيف الخارجي عادة ما يتم تصنيفه في درجة
ائتمان داخلي أكثر تدنياً.
يعرض الجدول التالي الجودة اإلئتمانية لصافي القروض والسلفيات التي
لم يتأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها والموجودات المالية المشتقة كما
في  31ديسمبر:

ألف درهم

درجات الخطر الداخلية

الدرجات من  1إلى 4

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

قـــــــــــــــــــــــــــــــــروض
وسـ ـ ــلـ ـ ــفـ ـ ــيـ ـ ــات،
بالصافي

موجودات مالية
مشتقة

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
وسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات،
بالصافي

مــوجــودات مالية
مشتقة

30.188.330

3.352.045

27.032.118

4.290.138

11.298.330

1.871

10.797.095

الدرجات من  5إلى 6

67.182.007

غير مصنفة – بما في ذلك قروض األفراد

22.151.088

الدرجة 7

2013

2012

130.819.755

262.032

255

3.616.203

62.095.009

495.083

18.786.078

82.760

118.710.300

125.245

4.993.226

	٧·٤١التصنيف االئتماني الخارجي لألوراق المالية االستثمارية

تعرض الجداول أدناه التصنيفات االئتمانية الخارجية كما في  31ديسمبر للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك واألوراق المالية المحتفظ بها بغرض
المتاجرة والمتاحة للبيع لدى البنك على أساس مقياس تصنيف وكالة موديز ،ومتى كانت تصنيفات موديز غير متاحة ،فإنه يتم استخدام تصنيفات
ستاندرد أند بورز المماثلة:
ودائـــــع وأرص ـ ــدة
م ــس ــت ــح ــق ــة مــن
البنوك
التصنيفات

ألف درهم

2013

أوراق م ــال ــي ــة
لغرض المتاجرة
ألف درهم

Aaa to Aa3

2.667.928

-

Baa1 to Ba3

1.285.819

29,019

Ca to Caa3

-

A1 to A3

B1 to B3

غير مصنفة
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4.314.815
692.505

2.383.633

11.344.700

س ــن ــدات مــتــاحــة
للبيع
ألف درهم
6,143,363
6,900,106

2.619.363

89,068
-

-

-

136.772

ألف درهم
1.421.063

4,783,083

18,685

ودائ ـ ـ ــع وأرصـ ـ ــدة
مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة مــن
البنوك

32

2.711.735

20.538.319

5.861.934

2.675.093
-

3.939.665

16.517.118

2012

أ و ر ا ق م ــا لـ ـي ــة
لغرض المتاجرة

ألف درهم
-

س ـ ـنـ ــدات م ـتــاحــة
للبيع

ألف درهم
6.249.628

36.276

5.430.118

-

1.143.907

68.142
-

12.652

117.070

3.721.130
-

1.891.330

18.436.113

كما في  31ديسمبر  ،2013تشمل االستثمارات المتاحة للبيع غير المصنفة
سندات حكومية بقيمة  2.139.168ألف درهم ( 31ديسمبر 1.727.017 – 2012
ألف درهم).

	٨·٤١تحديد انخفاض القيمة

في تاريخ كل تقرير ،يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي
عـلــى انـخـفــاض قيمة ال ـمــوجــودات الـمــالـيــة ال ـمــدرجــة بالتكلفة المطفأة.
تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية عندما يوجد
دليل موضوعي على وقــوع حدث خسارة بعد التسجيل المبدئي لألصل
وأن الخسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل ويمكن
بشكل صحيح.
تقديرها
ٍ

إن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية يمكن أن
يشمل صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو الجهة المصدرة أو التأخر أو
اإلخفاق في السداد من قبل المقترض أو إعادة هيكلة القرض أو السلفة
من قبل البنك وفقاً لشروط ما كان للبنك أن يوافق عليها في الظروف
العادية أو مؤشرات تدل على أن المقترض أو الجهة المصدرة سيدخل في
إفالس أو عدم وجود سوق نشطة للضمان أو وجود بيانات أخرى جديرة
بالمالحظة فيما يتعلق بموجودات البنك مثل التغيرات السلبية في حالة
الــدفــع مــن المقترضين أو المصدرين فــي البنك أو الـظــروف االقتصادية
المرتبطة بحاالت العجز عن السداد لدى البنك.

إن البنك يأخذ بعين االعتبار دليل انخفاض القيمة للقروض والسلفيات
واالستثمارات في األوراق المالية المدرجة بالتكلفه المطفأة ألصل محدد
حد سواء.
وعلى المستوى الجماعي على ٍ
المقيمة فردياً
القروض والسلف
ّ
يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة للقروض المقيمة بشكل فــردي عن
طريق إجراء تقييم للدليل الموضوعي المتعلق بكل تعرض لكل حالة على
حدة .يتم تطبيق هذا اإلجــراء على جميع فئات القروض التجارية وقروض
الشركات والقروض الفردية ذات القيمة الصافية العالية وقــروض البنوك
والسفليات التي هي حسابات فردية كبيرة أو غير خاضعة للنهج القائم على
المحافظ .هناك عوامل إضافية محددة تأخذها اإلدارة بعين االعتبار عند
تحديد مخصصات انخفاض قيمة القروض الفردية والسلف الكبيرة وتشمل
التعرض الكلي للبنك تجاه العمالء وجودة نموذج أعمال العمالء وقدرتهم
على التجارة بنجاح رغــم الصعوبات المالية وكسب سيولة نقدية كافية
لخدمة التزامات الــديــون ومـقــدار وتوقيت اإلي ــرادات المتوقعة والمبالغ
المستردة وتوزيعات األرباح المرجح توفرها عند التصفية أو اإلفالس ومدى
التزامات الدائنين اآلخرين المصنفة بدرجات أعلى أو بالتساوي مع البنك
واحتمال استمرار الدائنين اآلخرين في دعم العميل والقيمة البيعية للضمان
(أو مخفضات مخاطر االئتمان األخــرى) واحتمال التملك الناجح والخصم
المحتمل ألي تكاليف متكبدة في استرداد المبالغ المستحقة.

المقيمة جماعياً
القروض والسلفيات
ّ
يتم تقييم االنخفاض على أساس جماعي في حالتين:

•لتغطية الخسائر التي قد يتم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد في
القروض الخاضعة للتقييم الفردي.

بشكل فردي.
•لمجموعات القروض المتجانسة التي ال تعتبر هامة
ٍ

خسائر متكبدة لكن غير محددة حتى تاريخه على القروض الفردية
إن القروض المقدرة بشكل فردي التي ال يوجد عليها دليل للخسارة على
وجه التحديد على أساس فردي ،يتم تجميعها معاً وفقاً لخصائص مخاطر
االئـتـمــان بـنـ ًـاء على قطاع العمل أو المنتج أو مـعــدالت ال ـقــروض لغرض
حساب مخصصات جماعية .يعكس هذا األمر خسائر انخفاض القيمة التي
يكون البنك قد تكبدها نتيجة ألحداث وقعت قبل تاريخ التقرير ،والتي ال
يتمكن البنك من تحديدها على أساس كل قرض على حدة ويمكن أن تقدر
بشكل صحيح .وبمجرد أن تصبح المعلومات متاحة وتحدد خسائر القروض
ٍ
الفردية ضمن مجموعة من العمالء ،فإنه تتم إزالــة تلك الـقــروض لغرض
انخفاض القيمة الجماعي وتقييمها بشكل فردي على أساس االنخفاض
فــي القيمة .تـقــوم إدارة البنك اسـتـنــاداً إلــى الـخـبــرة التاريخية والـظــروف
االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقييم حجم القروض التي قد تنخفض
قيمتها لكن لم يتم تحديدها كما في تاريخ التقرير.

ومــن أجــل تقييم االنـخـفــاض الجماعي ،يـقــوم البنك باستخدام النماذج
اإلحصائية لالتجاهات التاريخية الحتمالية التخلف عن الـســداد وتوقيت
المبالغ المستردة ومبلغ الخسائر التي تم تكبدها ،المعدلة بتقدير اإلدارة
حول ما إذا كانت الظروف الحالية االقتصادية واالئتمانية هي من النوع
الذي يحتمل معه أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل من التي اقترحتها
بشكل
طريقة النماذج التاريخية .يتم قياس معدالت التخلف عن السداد
ٍ
منتظم ومعدالت الخسارة والتوقيت المتوقع لالسترداد في المستقبل
مقابل النتائج الفعلية للتأكد من أنها ال تزال مناسبة.

يتم تحديد مخصص االنخفاض الجماعي بعد األخــذ في االعتبار عوامل
معينة مثل الخبرة التاريخية للخسارة بالنسبة للمحافظ ذات خصائص
مخاطر االئتمان المماثلة والفترة المقدرة بين حدوث االنخفاض في القيمة
وتحديد الـخـســارة وإث ـبــات ذلــك مــن خــال رصــد مخصص مناسب مقابل
القروض الفردية وتقدير اإلدارة القائم على تحديد ما إذا كانت الظروف
الحالية االقتصادية واالئتمانية هي من النوع الذي يحتمل معه أن تكون
الخسائر الفعلية في تاريخ التقرير أكبر أو أقــل من تلك المقترحة بطريقة
الخبرة التاريخية.
إن الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها يتم تقديرها من قبل اإلدارة لكل
محفظة على حدة.
وباإلضافة إلى ما سبق ،يقوم البنك أيضاً برصد مخصص جماعي لالنخفاض
في قيمة قروضه المعاد هيكلتها.

يتم قياس مبلغ الخسارة باعتباره الفرق بين القيمة الدفترية للقرض والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ،باستثناء خسائر اال ئـتـمــان في
المستقبل ،مع تضمين المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات والرهونات،
مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي للقرض األصلي ،عندما تصبح متأخرة
بموجب العقد .يتم تسجيل مبلغ الخسارة باستخدام حساب مخصص ويتم
إدراجه ضمن بند مخصصات انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد.
ّإن سياسة البنك تتطلب المراجعة الدورية لمستوى مخصصات انخفاض
القيمة على التمويالت الفردية والتقييم الــدوري للضمانات والنظر في
إمكانية تنفيذها .ويتم االستمرار في تصنيف القروض منخفضة القيمة
بشكل كامل ويكون هناك احتمال
كمنخفضة القيمة ما لم تكن متداولة
ٍ
بتحصيل الفائدة والمبلغ الرئيسي حسب المقرر.

83

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

مجموعات القروض والسلفيات المتجانسة
يتم استخدام األساليب اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على
أس ــاس جماعي لمجموعات متجانسة مــن ال ـقــروض الـتــي ال تعتبر هامة
بشكل فــردي نظراً لعدم جــدوى تقييم الـقــروض على أســاس فــردي من
ٍ
الناحية العملية .تسجل خسائر مجموعات هذه القروض على أساس فردي
وعندئذ تتم إزالتها من المجموعة.
ٍ
عندما يتم شطب القروض الفردية

يتم احتساب انخفاض القيمة للقروض الفردية من خالل أسلوب قائم على
معادلة بتخصيص معدالت عليا للخسائر تدريجياً بما يتماشى مع تاريخ
الدفعة المتأخرة.
قروض األفراد – إن جميع القروض غير المضمونة التي تندرج ضمن نفس
فئة القروض متأخرة السداد يفترض أنها تحمل مخاطر ائتمان مشابهة ويتم
2013

رصد مخصص لالنخفاض في قيمتها على أســاس اإلجمالي .في حاالت
القروض المضمونة والتي يمتلك البنك ضمانات عليها (الرهن العقاري/
قروض السيارات) يتم أخذ القيمة البيعية للضمانات بعين االعتبار في تقييم
مخصص االنخفاض في القيمة.
شطب القروض والسلفيات
يتم شطب القرض والسلفيات (ومخصص انخفاض القيمة المتعلق بها)
عــادة ،إمــا جزئياً أو كلياً  ،عندما ال يكون هناك احتمال واقعي باسترداد
ال ـم ـب ـلــغ األصـ ـل ــي ،وع ـنــدمــا ي ـتــم اسـ ـت ــام م ـت ـح ـصــات ال ـض ـمــان بالنسبة
للقرض المضمون.
ال ـح ــرك ــة ع ـلــى ال ـم ـخ ـصــص ال ـ ـفـ ــردي وال ـج ـم ــاع ــي لــان ـخ ـفــاض ف ــي قيمة
القروض والسلفيات
2012

االنــــــــخــــــــفــــــــاض االنــــــــخــــــــفــــــــاض
الــــــــفــــــــردي ف ــي ال ــج ــم ــاع ــي فــي
المجموع
القيمة
القيمة

االنـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاض االنـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاض
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــردي ف ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي فــي
المجموع
القيمة
القيمة

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

1,170,603

383.517

1,554,120

1.676.510

197.613

1.874.123

982.639

383.517

1.366.156

1.493.495

197.613

1.691.108

صافي المبالغ المشطوبة

)(795,407

-

)(795,407

)(809.111

-

)(809.111

الرصيد في  31ديسمبر

4.250.195

2.639.752

6.889.947

4.207.137

2.256.583

في  1يناير

المحمل للسنة
ّ

مستردات خالل السنة
المحمل للسنة
صافي
ّ
إطفاء خصم

تحويل عمالت

4,207,137
)(187.964

)(144,016
)(158

2,256,583
-

-

)(348

6,463,720

)(187,964

)(144,016
)(506

3.652.804
)(183.015

)(129.920
)(131

2.059.072
-

-

)(102

5.711.876

)(183.015

)(129.920
)(233

6.463.720

عكس االنخفاض في القيمة
فترة الحقة ،ويمكن أن يتعلق هذا االنخفاض موضوعياً بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض
ٍ
إذا كان مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة قد انخفض في
في القيمة ،فإنه يتم استرداد الزيادة بتخفيض حساب مخصص االنخفاض في قيمة القروض ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد في الفترة التي
تحدث فيها.
مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
إن مخاطر االئتمان التي تتعلق باألدوات المالية المشتقة تنشأ من إمكانية تخلف الطرف المقابل عن سداد التزاماته التعاقدية وتقتصر على القيمة العادلة
الموجبة لألدوات المفضلة لدى البنك .يبرم البنك عقود مشتقات مالية مع مؤسسات وشركات تتمتع بموقف ائتماني ُمرضي حسب التقييم االئتماني
المستقل للبنك .إن مخاطر االئتمان في المشتقات يتم تخفيضها والسيطرة عليها من خالل وضع سقوف محددة وإبرام اتفاقيات المعاوضة الرئيسية
كما هو موضح في اإليضاح .4-41
خارج الميزانية العمومية
ّإن البنك يطبق نفس سياسات إدارة المخاطر لمواجهة المخاطر خارج الميزانية العمومية كما هو الحال بالنسبة للمخاطر المتعلقة للبنود المدرجة في
الميزانية .في حالة وجود التزامات باإلقراض ،سيخضع العمالء واألطراف المقابلة لنفس سياسات إدارة االئتمان كما هو الحال مع القروض والسلفيات.
ويمكن طلب ضمانات اعتماداً على مدى قوة الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.
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	42إطار عمل مخاطر أسعار الفوائد وقياسها ومراقبتها
المحملة بالفائدة ،وتتمثل
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية
ّ
هذه المخاطر باحتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة هذه
األدوات المالية والدخل المتعلق بها .يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن
طريق مراقبة فجوات معدالت أسعار الفائدة وعن طريق مطابقة عملية
إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات.
بوجه عام من خالل قسم الخزينة
ٍ
تتم إدارة مراكز مخاطر معدالت الفائدة
لدى البنك الذي يستخدم مشتقات مالية إلدارة المركز العام الناشئ عن
األدوات المالية المحملة بالفائدة.

إن الموجودات والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة
هي موجودات ومطلوبات مالية بمعدالت فائدة تعاقدية ثابتة أو متغيرة.
إن جــزء مهم من أرصــدة البنك المتعلقة بالقروض والسلفيات والــودائــع

واألرصدة المستحقة من البنوك واالستثمارات في األوراق المالية وودائع
العمالء واألرصــدة المستحقة إلى البنوك والقروض وسندات رأس المال
تندرج ضمن هذه الفئة.
إن الموجودات المالية غير المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة تشمل باألساس
استثمارات حقوق الملكية واألرص ــدة النقدية والمصرفية لــدى البنوك
المركزية باستثناء شهادات اإليداع واتفاقيات الشراء العكسية.
تمثل البنود خارج الميزانية العمومية صافي القيم االسمية لألدوات المالية
الخارجة عــن الميزانية العمومية مثل مقايضات أسـعــار الفائدة التي يتم
استخدامها إلدارة مخاطر التقلبات في سعر الفائدة.

يستخدم البنك أدوات محاكاة مالية لمراقبة وتحليل حساسية معدالت
الفوائد ويتم تحليل ومراجعة النتائج من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.

بناء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  31ديسمبر  2013كانت كما يلي:
ّإن حساسية أسعار الفائدة لدى البنك ً
أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن 3
أشهر
 31ديسمبر 2013

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أوراق مالية بغرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات ،بالصافي

استثمارات عقارية

موجودات أخرى

ألف درهم

80.106

مـ ــن  3أش ـهــر
إلى أقل من 6
أشهر
ألف درهم

600,000

9,773,508

1,571,192

2,846,443

334,008

9

784,967

-

2,666,111

4,282,208

-

2,736,271

-

-

-

970,048

-

3.356.281

3,404,638

560.690

560.690

-

-

805.322

4.883.771

19.774.975

27.533.157

6.949.117

183.142.536

-

-

-

-

4,291,011

-

10,308

-

112,302

-

6,948

61,695

129,710

805.322

61,695

3,965,587

70.170.504

11,434,930

7,658,851

604,872

6,821,737

491,346

4,284,298

3,500,767

8,687,420

-

23,785,568

-

-

24.821.310

مطلوبات أخرى

-

417,099
-

1,450,070
-

-

-

-

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

88.083.986

13.322.226

13.403.527

4.217.941

فرق البنود خارج الميزانية العمومية

)(771.279

964.577

2.533.252

)(7.337.694

مجموع فرق حساسية أسعار الفائدة

)(7.616.197

131.648.670

1,154,703

-

فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم

-

310,905

316,453

3,616,203

20,854,772

24.403.848

أوراق تجارية باليورو

فرق البنود داخل الميزانية العمومية

23,417,673

-

11.344.700

115,427,708

4,073,266

حقوق الملكية

-

-

54,850

10,173,295

48.357

8,803

قروض

16,518

2,919,807

53,479

-

3,994,139

-

مجموع الموجودات

ودائع العمالء

-

-

-

102.696.065

أدوات مالية مشتقة

-

70.268

66,495

747,868

884,640

-

21.305.451

أرصدة مستحقة للبنوك

875,000

-

-

89,162,675
-

ألف درهم

8.406.100

16,134,140
-

ألف درهم

ألف درهم

المجموع

9,961,206

1,072,446

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

المطلوبات وحقوق الملكية

ألف درهم

ألف درهم

9,477,933

-

موجودات غير ملموسة

مـ ــن  6أش ـهــر
إل ــى أق ــل من
سنة

مــن سنة إلى
أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن 3
سنوات

أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 3
سنوات

بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــود غـ ـي ــر
م ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة
بالفائدة

14.612.079
13.840.800
13.840.800

7.983.225

8.947.802

22.788.602

)(8.519.756

)(5.986.504

16.802.098

15.557.034
8.219.340

25.021.438

-

-

9.849.071

-

4.910.917

54.265.785

17.684.086

)(47.316.668

22.295.230

)(47.316.668

4.611.144

47.316.668

-

5,940,435

4,910,917

24.821.310

183.142.536

-

-

بشكل رئيسي على مخصصات خسائر القروض وبنود أخرى غير محملة بالفائدة.
تشتمل البنود غير المحملة بالفائدة ضمن «قروض وسلفيات ،بالصافي»
ٍ
وقد تم تصنيف ودائع الحساب الجاري تحت الودائع من العمالء الغير محملة بالفائدة التي يتم دفع فائدة ضئيلة جداً عليها ،بحيث تجعلها غير حساسة
للتغيرات في أسعار الفائدة .وفقاً لذلك لقد تم إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

بناء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  31ديسمبر  2012كانت كما يلي:
ّإن حساسية أسعار الفائدة لدى البنك ً
أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن 3
أشهر
 31ديسمبر 2012

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ألف درهم

-

مـ ــن  3أش ـهــر
إلى أقل من 6
أشهر
ألف درهم

600,000

مـ ــن  6أش ـهــر
إل ــى أق ــل من
سنة
ألف درهم

1,900,000

ألف درهم

-

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

15,447,397

726,328

أدوات مالية مشتقة

3,983,884

579,861

28,573

قروض وسلفيات ،بالصافي

88,323,143

16,359,517

1,361,422

5,454,696

موجودات أخرى

-

-

-

-

أوراق مالية بغرض المتاجرة
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات عقارية

ممتلكات ومعدات ،بالصافي
موجودات غير ملموسة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

أرصدة مستحقة للبنوك

أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء

-

1,085,149
-

-

-

-

254,421
-

-

108,839,573

18,969,907

4,169,742

241,529

-

62.642.156

17,490,929

6,075,092

4,758,649

1,602,726

3,712,237

4,178,403

أوراق تجارية باليورو
مطلوبات أخرى

-

حقوق الملكية

704,201

-

3,644,845

1,801,120

قروض

-

100,429

مــن سنة إلى
أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن 3
سنوات

-

330,097

1,661,344
-

2,378

1,094,644
-

-

-

12,652

84,564

-

16,019,148
-

64,315

فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم

30.724.736

26,300,329
-

3,105

7,021,921
-

190,040

-

-

6.994.845

4.411.271
4.768.338

109.216.925
4.557.108

26.139.647
6.994.845

10,099,507

14,820,061

8,881,423

21,808,859

)(46.612.847

24.803.988

-

-

180.795.723

)(46.612.847

فرق البنود خارج الميزانية العمومية

24.272.198

-

-

849.934

849.934

-

)(564,767

15.922.565

92.126

92.126

529.395

529.395

24.707.589

)(4,095,820

مجموع فرق حساسية أسعار الفائدة

-

5.925.962

5.925.962

18.712.916

24.707.589

)(1,110,127

30.724.736

20,267,701

276,804

5,740,469

)(1,218,084

)(6,452,538

641.877

)(8,571,184

10,325,566

-

9.337.874

16.517.118

123.195.295

-

-

ألف درهم

313,239

114,857
-

المجموع

4.993.226

1,151,597

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

)(8,349,633

3,105

242,964

21.742.294

77.550.070

فرق البنود داخل الميزانية العمومية

104,418

524,807

-

-

21,326,625

31.289.503

-

-

-

ألف درهم

6,837,874

10,467,236

10,884,351

)(2,356,718

ألف درهم

5,925,105

5,919,641

)(7,239,506

أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 3
سنوات

بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــود غـ ـي ــر
م ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة
بالفائدة

11,480,268
6,988,798

46.612.847

53.634.768
-

180.795.723

-

بشكل رئيسي على مخصصات خسائر القروض وبنود أخرى غير محملة بالفائدة.
تشتمل البنود غير المحملة بالفائدة ضمن «قروض وسلفيات ،بالصافي»
ٍ
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 43إطار عمل مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عــدم قــدرة البنك على
الوفاء بالتزاماته التمويلية عند استحقاقها وتعويض األموال عند سحبها.
إن النهج المتبع من قبل البنك في إدارة السيولة يتمثل في ضمان توافر
السيولة الكافية والدائمة من أجل الوفاء بالتزامات البنك عند استحقاقها
فــي ظــل الـظــروف العادية وال ـظــروف األكـثــر شــدة دون تكبد خسائر غير
مقبولة أو المخاطرة بإلحاق أي ضرر بسمعة البنك.

إدارة مخاطر السيولة

تـقــوم لجنة ال ـمــوجــودات والمطلوبات لــدى البنك بتحد ومــراقـبــة نسبة
السيولة ،كما تراجع وتعاير بانتظام سياسات إدارة السيولة لضمان تمتع
البنك بوضع يمكنه من الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق البنك وتتم مراقبة هذه العملية من
خالل قسم الخزينة حيث تشمل هذه العملية:
•مراقبة وضــع السيولة بصورة يومية /أسبوعية /شهرية ويقتضي
ذلك التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة  /الخارجة للتأكد
من قدرة البنك على الوفاء بمتطلبات التدفقات النقدية الخارجية.
•اختبار ضغط السيولة العادية التي يجري في ضوء مجموعة متنوعة
التصورات التي تغطي كل ظروف السوق العادية وأكثرها شدة
من
ّ
مع معايير محددة تحديداً جيداً إضافة إلى اإلجراءات المقترحة.

•ضمان االمتثال المنتظم لنسب السيولة مثل «نسبة السلفيات
إل ــى الـ ـم ــوارد الـمـسـتـقــرة» الـ ـص ــادرة عــن م ـصــرف اإلمـ ـ ــارات العربية
المتحدة المركزي.

لقد قام البنك بوضع سقف داخلي لنسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة
بحيث ال تزيد عن المعدل  1:1بين:
قيمة القروض والسلفيات باإلضافة إلى اإليداعات مع البنوكاألخرى لفترة تزيد عن ثالثة شهور.

قيمة م ـصــادر األم ـ ــوال الـثــابـتــة المتمثلة «ب ــأم ــوال الملكيةالـحــرة» لفترة تزيد عن ستة شهور وإيــداعــات العمالء الثابتة
والتسهيالت النقدية االحتياطية.

أدوات إدارة السيولة

يـقــوم البنك مــن خــال قسم الخزينة بتأكيد وج ــود مـصــادر متنوعة من
التمويل والتي تختلف من الودائع المحلية للعمالء من األفراد والشركات
إلى التمويل طويل األجل كسندات الدين والمطلوبات الثانوية.

يصدر البنك سندات دين ودين ثانوي عادة لفترات ال تتجاوز سنة واحدة،
بينما تستحق ودائــع البنوك والعمالء عموماً خــال فترة أقصر مما يزيد
مخاطر سيولة البنك .يقوم قسم الخزينة بــإدارة هذه المخاطر عن طريق
ما يلي:

•تنويع مصادر التمويل والموازنة بين مصادر التمويل طويلة وقصيرة
األجــل وذلــك عن طريق االقـتــراض بموجب برامج إصــدار السندات
العالمية متوسطة األجل.
•مراقبة تالزم محفظة المطلوبات وعائدات الودائع من خالل عملية
إعادة تسعير تحويل األموال.
•تنويع االستثمار فــي األص ــول ذات القيمة السوقية العالية على
ال ـمــدى الـقـصـيــر أو الـمـتــوســط بـمــا ي ـتــوافــق مــع تــوجـيـهــات بـ ــازل 3
للموجودات المالية عالية الجودة كشهادات اإليداع لدى المصرف
المركزي والسندات من الدرجة االستثمارية التي يمكن إعادة شرائها
ضمن فترة قصيرة األجل ،إلخ.

وباإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك التسهيالت التالية مع مصرف اإلمــارات
العربية المتحدة المركزي إلدارة مخاطر السيولة خالل األوقات الحرجة:
•تسهيالت سحب على المكشوف بضمان احتياطيات البنك النقدية
بنسبة فائدة يومية باإلضافة إلى  150نقطة أساس.
•تسهيالت سحب على المكشوف فوق االحتياطيات النقدية بنسبة
فائدة يومية باإلضافة إلى  300نقطة أساس.
•تسهيالت إعــادة الشراء مقابل استثمارات محددة لسندات لفترة
سبعة أيام كحد أقصى قابلة للتجديد بمعدل يومي باإلضافة إلى
 100نقطة أساس لشهادات اإليداع.

لم يقم البنك باستخدام أي من تسهيالت المصرف المركزي كما في تاريخ
الموحد.
إعداد بيان المركز المالي
ّ

إن البنود أعاله متفقة مع البنود المقررة من قبل مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي لنسب السلفيات إلى الودائع.

كما يقوم البنك بمراقبة نوعية مصادر التمويل بدقة ووضع معايير لتجنب
التركيز على أي مصدر من مصادر التمويل .تتم متابعة تركيز مصادر التمويل
كنسبة مئوية مــن مجموع مركز المطلوبات .وفيما يلي بعض النسب
الخاضعة للمتابعة:
•أوراق تجارية باليورو إلى إجمالي المطلوبات.
•تمويل الشركات إلى إجمالي المطلوبات.

•الودائع في سوق المال إلى إجمالي المطلوبات.
•األموال األساسية إلى إجمالي المطلوبات.

•األموال غير األساسية إلى إجمالي المطلوبات.
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يلخص الجدول أدناه آجال االستحقاق لموجودات ومطلوبات البنك .لقد تم تحديد آجال االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس
الفترة المتبقية بتاريخ نهاية فترة التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي ولم يتم احتساب آجال االستحقاق السارية وفقاً لما تشير إليه تجربة البنك السابقة
في االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة .تتم مراقبة آجال االستحقاق بواسطة اإلدارة لضمان توفر السيولة الكافية.

فيما يلي بيان آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر :2013
أقل من  3شهور

 31ديسمبر 2013

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أوراق مالية بغرض المتاجرة

أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات ،بالصافي
استثمارات عقارية

موجودات أخرى

ألف درهم

مــن  3أشـهــر إلى
أقل من  6أشهر
ألف درهم

8,486,206

600,000

884,640

-

9,773,508
173,561

1,571,192

11,640,656

6,329,907

2,678,998

2,523,487

757,440

123,711

-

-

-

-

مجموع الموجودات

أرصدة مستحقة للبنوك

4,282,208

8,803

ودائع العمالء

-

81,865

7,036,257

27,078,104

102,681,857

-

-

-

4,291,011

-

121,462

-

877,527

1,653,894

491,346

1,450,070

3,773,663

757,440

123,711

108,439,247

13,206,827

15,470,631

-

فرق السيولة داخل الميزانية العمومية

ضمانات مالية والتزامات غير قابلة
لإللغاء

2,329,104

-

)(1,365,825
472,147

3,404,638

183,142,536

6,116,537

417,099

560,690

560,690

805,322

94,574,351

)(73,933,931

88

97,209

-

-

4,219,099

20,854,772

805,322

11,434,930

مطلوبات أخرى

خارج الميزانية العمومية

-

-

-

7,658,851

أوراق تجارية باليورو

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-

148,559

3,209,989

486,098

9,959,421

604,872

4,073,266

حقوق الملكية

-

-

-

16,632,585

34,505,316

قروض

-

-

-

884,640

11,344,700

94,366,524

11,841,002

أدوات مالية مشتقة

875,000

-

-

9,961,206

131,648,670

2,443,005

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

المطلوبات

ألف درهم

2,668,527

-

موجودات غير ملموسة

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

المجموع

3,616,203

1,023,258

139,458

مــن  6أشـهــر إلى
أقل من سنة

م ـ ــن س ـ ـنـ ــة إلـ ــى
أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن 3
سنوات

أكـ ـث ــر مـ ــن ث ــاث
سنوات

-

)(8,434,374
490,872

-

61,695

2,787,524
1,154,704
-

61,695

3,965,587

115,427,708

5,940,435

4,558,919

10,964,872

23,785,568

-

24,821,310

24,821,310

21,036,786

62,697,344

-

461,205

604,891

4,358,219

-

6,041,318

256,103

39,984,513

4,910,917

183,142,536

فيما يلي بيان آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر :2012
 31ديسمبر 2012

أقل من  3شهور

ألف درهم

م ــن  3أش ـهــر إلــى
أقل من  6أشهر

م ــن  6أش ـهــر إلــى
أقل من سنة

من سنة إلى أقل
من  3سنوات

أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ث ــاث
سنوات

المجموع

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

6,837,874

600,000

1,900,000

-

-

9,337,874

-

-

-

-

641,877

الموجودات

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أوراق مالية بغرض المتاجرة

أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات ،بالصافي

استثمارات عقارية

موجودات أخرى

ألف درهم

15,690,361

726,328

265,252

60,585

641,877

ألف درهم

100,429

ألف درهم

-

115,962

677,968

11,350,021

5,615,131

8,945,923

15,367,342

4,268,801

1,550,947

89,201

-

623,394

-

789,295

-

-

مجموع الموجودات

39,677,580

أرصدة مستحقة للبنوك

4,169,742

241,529

-

ودائع العمالء

84,384,450

17,490,929

6,075,092

114,857

2,478,511

1,602,726

3,712,237

المطلوبات

أدوات مالية مشتقة

245,430

52,713

أوراق تجارية باليورو

1,661,344

مطلوبات أخرى

4,773,037

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فرق السيولة داخل الميزانية
العمومية

97,712,514

22,032,245

)(58,034,934

)(12,689,959

ضمانات مالية والتزامات غير قابلة
لإللغاء

1,541,992

قروض

حقوق الملكية

خارج الميزانية العمومية

-

1,094,644

1,549,704

-

266,321

81,916,878

123.195.295

-

9,342,286

موجودات غير ملموسة

3,873,459

529,395

17,013

18.712.916

529.395

5.925.962

849,934

849,934

11,405,937

27,165,979

93,203,941

180,795,723

-

-

4,411,271

-

87,168

1,801,120

-

16.517.118

4.993.226

11,120,669

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

-

-

-

5,925,136

-

-

-

254,422

ألف درهم

ألف درهم

-

915,347

-

92,126

3,467,680

1,151,597

-

92,126

4,768,338

109,216,925

4,557,108

5,933,660

12,412,513

26,139,647

11,767,339

-

6,965,227

24,707,589

42,318,398

24,707,589

)(361,402

20,200,752

50,885,543

-

91,722

-

1,262,472

1,363

923,764

579,019

280,743

6,994,845

180,795,723

4,275,292
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يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المطلوبات الخاصة بالبنك في  31ديسمبر  2013و 2012على أساس التزامات السداد التعاقدية غير
المخصومة .ونظراً ألن مدفوعات الفوائد حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول ،فإن المبالغ اإلجمالية ال تتطابق مع بيان المركز المالي
الموحد .لقد تم تحديد آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي الموحد حتى تاريخ االستحقاق
التعاقدي ولم يتم احتساب آجال االستحقاق الفعلية المتوقعة .ال يتوقع البنك أن يقوم العديد من العمالء بطلب السداد في أول تاريخ يكون البنك
مطالباً فيه بالسداد ،كما أن الجدول ال يتضمن التدفقات النقدية المتوقعة وفقاً لما تشير إليه تجربة البنك السابقة في االحتفاظ بالودائع.

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2013

المطلوبات

أرصدة مستحقة للبنوك

أدوات مالية مشتقة

ودائع العمالء

ألف درهم

إج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدف ـ ـ ـقـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة
أقل من  3أشهر
الصادرة

من  3أشهر إلى
أقل من  6أشهر

ألف درهم

ألف درهم

4,291,011

4,291,942

4,283,139

8,803

3,965,587

4.339.381

3.157.645

ألف درهم

296,518

مـ ــن سـ ـن ــة إل ــى
من  6أشهر إلى أقـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن 3
سنوات
أقل من سنة

ألف درهم

ألف درهم

-

-

23,033

190,433

أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن 3
سنوات

ألف درهم

-

671,752

115,427,708

115,887,664

94,793,212

11,545,539

7,762,519

1,771,943

14,451

23,785,568

27,262,021

1,797,738

680,881

6,232,724

5,420,030

13,130,648

مجموع المطلوبات المالية

157,875,665

162.195.337

111.435.043

13,706,518

15,598,415

7,382,406

14.072.955

أرصدة مستحقة للبنوك

4,411,271

4.424.985

4.299.151

125,834

-

-

-

ودائع العمالء

109,216,925

110,410,534

84,554,590

17,753,613

6,047,438

103,245

26,139,647

29,311,894

2,456,630

1,767,980

4,063,073

6,968,034

14,056,177

155,858,742

160.481.221

102.020.531

7.490.971

16.668.700

أوراق تجارية باليورو

5,940,435

مطلوبات أخرى

4,465,356

قروض

 31ديسمبر 2012

المطلوبات

أدوات مالية مشتقة

أوراق تجارية باليورو

قروض

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات المالية

4,768,338

4,557,108

6,765,453

5,948,973

4.465.356

4.979.176

4,589,179

6,765,453

4,075,207

3,328,102

4.361.667

1,804,848

4.543.645

417,338

757,439

35.637

1,679,299

1.549.704

22.912.067

1,456,428

123,711

81,687

1,105,032

91.722

11.388.952

األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها للمتاجرة مدرجة ضمن المجموعة األولى للسيولة بقيمتها العادلة.
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-

-

418,329

-

1.363

-

256.104

81,856

1,951,648

-

579.019

 44إطار عمل مخاطر العمالت األجنبية وقياسها ومراقبتها
يقوم البنك بــإدارة تعرضه لتأثيرات التقلبات في أسعار العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية .يضع مجلس اإلدارة سقوف
لكل من المركز اليومي ومركز اليوم التالي ،وتتم مراقبة هذه السقوف بشكل يومي .يتم بيان
لمستويات المخاطر لكل عملة على حدة وبصورة مجتمعة ٍ
حساسية مخاطر التقلب في أسعار العمالت في اإليضاح رقم ّ .45إن تحليل تركيزات العمالت لبيان المركز المالي الموحد لدى البنك مبينة أدناه.
درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم دوالر
أمريكي
إماراتي

 31ديسمبر 2013

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أوراق مالية بغرض المتاجرة

أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات ،بالصافي

استثمارات عقارية

ألف

ألف

8,831,948

1,025,723

61

477,038

192,511

-

3,414,750
307,197
229,494

2,081,363
222,384

19,557,530

22,049,975 107,099,884
560,690

-

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

801.482

-

مجموع الموجودات

47,464,867 122.448.290

موجودات أخرى

موجودات غير ملموسة

المطلوبات وحقوق الملكية

أرصدة مستحقة للبنوك

أدوات مالية مشتقة
ودائع العمالء

664,112

61,695

207,318

483,193

-

-

-

-

3,086,620

-

18,817

-

2,461,358

131,648,670

7,547

1,417

35,382

277,711

3,404,638

-

61,695

-

547,029

-

-

-

18,636

83,088
-

-

-

-

-

-

-

-

3,616,203

520,719
-

3.840

2,466,059

1,714,362

502

-

110,088

80,833,071

27,622,090

897,540

206,422

1,777,990

13

4,090,582

136,315

23,037,084

554,022

-

58,147

24,289,565

488,595

43,150

819,858

87,076

2,424,180

1,028,480

80

-

1,568,178

618,385

1,329,692

26,194

6,938

5,981

19,086

3,223,751

19,099

2,686,374

-

-

-

56,401,867 111,491,332
10.956.958

)(8,937,000

3,089,666

831,745

)(2,476,945

)(2,755,489

1,773,259

634,450

8.480.013

-

-

)(616,880) (1,763,816

)9,443 (11,692,489

9,961,206

4,481,042

-

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي

-

215,091

ألف درهم

11,344,700

1,325,850

مطلوبات أخرى

صافي مركز الصرف األجنبي على حساب
عقود الصرف األجنبي

2

-

-

-

103,474

214,865

2,946,464

صافي مركز الميزانية العمومية

-

677,034

ألف

ألف

ألف

503,427

أوراق تجارية باليورو

حقوق الملكية

2,335,381

ألف

ألف

35,382

-

قروض

يورو

ف ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه ري ـ ـن ـ ـغ ـ ـيـ ــت
ماليزي
استرليني
سويسري

أخرى

المجموع

17,570

-

-

-

)(16,283) (2,720,324

)(33,950

16,283

884,640

20,854,772

560,690

805,322

183,142,536 11.149.855
-

3,058,573
-

4,291,011
3,965,587

115,427,708

5,940,435

23,785,568

877,774

4,910,917

8,085,076

183,142,536

138,351

-

-

3.064.779

3.203.130

24,821,310

-

-
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دره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم دوالر
أمريكي
إماراتي
 31ديسمبر 2012

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

أوراق مالية بغرض المتاجرة

أدوات مالية مشتقة

استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلفيات ،بالصافي
استثمارات عقارية

موجودات أخرى

ألف

ألف

8.458.198

820.245

6.491.394

3.678.451

1.687.650

3.296.701

303.574

1.011.847

165.225

ودائع العمالء

-

-

562.029

5.057.635

92.126

-

-

-

-

-

1.461

17.044
-

-

4.993.226

18.712.916

2.214.547

123.195.295

213.870

5.925.962

5.678

-

529.395

849.934

92.126

2.890.358

26.151

644

-

69.543

-

94.403

4.411.271

76.904.028

23.682.768

1.008.000

24.327

10.164.086

15.433.350

482.052

23.896.177

733.221

54.127

10,111,636

)(8,050,171

)(4.341.149

)(438.372

3.660.868

1.673.363

585.813

3.081.585

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

5.770.487

2.217.207

4.640.721

)(8.488.543

-

-

-

1.617.502

14

5.980,286

-

-

60.159

26.139.647

1.777.663

481.389

36.570

3.359.056

)(468,698
465.645

)(3.053

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل
أسعار الفائدة وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية والفروقات
االئتمانية (غير المتعلقة بالتغيرات في المركز االئتماني للمدين  /الجهة
المصدرة) مما يؤثر على إيرادات البنك أو قيمة ما يملكه من أدوات مالية.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة هذه المخاطر ومراقبتها ضمن
المقاييس المقبولة مع تعظيم العائد على المخاطر.
مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة
أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
الفائدة السوقية.

مخاطر العمالت هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف
العمالت األجنبية.

مخاطر األسعار األخرى هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة
أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر صرف
العمالت األجنبية) ،ســواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة بأداة

-

-

13.390

4.768.338

109.216.925

29.684

 45إطار عمل مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها
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-

-

425

-

8.875

290.112

-

-

173.078

641.877

382.423

50.374.665 118.375.909

صافي المركز المفتوح للصرف األجنبي

72.195

-

-

3.702.100

16.517.118

17.063

مطلوبات أخرى

صافي مركز الميزانية العمومية

1.728

-

59.429

9.337.874

6.667.689

2.077.387

صافي مركز الصرف األجنبي على حساب
عقود الصرف األجنبي

41.302

-

19

ألف

ألف درهم

180.795.723

أوراق تجارية باليورو

حقوق الملكية

-

-

-

-

-

قروض

-

-

-

-

مجموع الموجودات

أدوات مالية مشتقة

2.240.196

24.423

380.535

16.874.292

42.324.494 128.487.545

أرصدة مستحقة للبنوك

-

-

2

-

536.665

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

المطلوبات وحقوق الملكية

ألف

ألف

ألف

ألف

-

844.256

موجودات غير ملموسة

يورو

-

12.431.945 108.507.076
529.395

ف ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه ري ـ ـن ـ ـغ ـ ـيـ ــت
ماليزي
إسترليني
سويسري

أخرى

المجموع

-

51.165

4.557.108

1.032

1.730

-

237.405

6.994.845

506.748

1.718.459

14

6.460.872

180.795.723

-

-

-

)(480,597

)(1,336,036

17,049

481.373

1.335.747

-

776

)(289

17.049

24.064

206.817

2.496.756
2.703.573

24.707.589

-

مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عوامل لها تأثير على جميع األدوات
المالية المتداولة في السوق.

إدارة مخاطر السوق

يقوم البنك بتصنيف تعرضه لمخاطر السوق بين محافظ تجارية وأخرى غير
تجارية .إن المحفظة التجارية مــدارة من قبل قسم الخزينة وتضم المراكز
الناتجة عن الدخول في السوق واالستحواذ على مراكز السوق باإلضافة
إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.

إن عمليات البنك تعرضه بصورة رئيسية إلى المخاطر المالية الناتجة عن
التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية .يبرم البنك
عقوداً لعدد من األدوات المالية المشتقة بهدف إدارة تعرضه لمخاطر
أسعار الفائدة والعمالت األجنبية.
لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للمخاطر على تحليل حساسية /
وزن القيمة المصاحبة للمخاطر ( )Value-at Riskوسقوف لمراكز الصرف
األجـنـبــي المفتوحة والـتــي تتم مراقبتها عــن كثب مــن قبل قسم إدارة
المخاطر ،ويتم رفع تقارير منتظمة بذلك إلى اإلدارة العليا وتناقشها لجنة
الموجودات والمطلوبات.

إن مخاطر السوق تُ حدد وتقاس وتــراقــب وتــدار من قبل وحــدة مستقلة
لمراقبة المخاطر .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من التقلبات
المؤثرة على األداء التشغيلي والعرض الشفاف لمخاطر السوق المتعلقة
بالبنك على اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والجهات الرقابية.

يشرف على إدارة مخاطر السوق اللجنة اإلداريــة للمخاطر واالئتمان التي
تقوم بالوظائف التالية:
•وضع إطار شامل لسياسة تقييم السوق مقارنة بسوق أخرى.
•وضع إطار شامل لسياسة مخاطر السوق.

•القياس والمتابعة والمراقبة المستقلة لمخاطر السوق.
•وضع سقوف للموافقة والرقابة على المخاطر.

تحديد وتصنيف المخاطر

تقوم اللجنة اإلداريــة للمخاطر واالئتمان باعتماد سياسات مخاطر السوق
لدى البنك .إن جميع قطاعات األعمال مسؤولة بشكل شامل عن تحديد
مخاطر السوق الكامنة في وحداتها التنظيمية والتحقق منها .يتم عقد
اجـتـمــاعــات بـشـكـ ٍـل منظم بـيــن إدارة مـخــاطــر ال ـســوق ورؤسـ ــاء الــوحــدات
المعرضة للمخاطر لمناقشة وأخذ قرارات حول التعرض للمخاطر في سياق
بيئة السوق.

يقوم البنك بتصنيف تعرضه لمخاطر السوق بين فئات تجارية وأخــرى غير
تجارية .إن المحفظة التجارية مــدارة من قبل قسم الخزينة وتضم المراكز
الناتجة عن الدخول في السوق واالستحواذ على مراكز السوق باإلضافة
إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.

المخاطر التجارية

إن مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت
األجنبية ومخاطر األسهم ومخاطر السلع وغيرها من المخاطر التجارية
األخرى تنطوي على انخفاض محتمل في صافي الدخل أو الوضع المالي
نتيجة للتغيرات العكسية في معدالت السوق.

تشمل المخاطر التجارية المراكز المالية المملوكة للوحدة التجارية في البنك
التي يكون نشاطها االستراتيجي الرئيسي التجارة أو الدخول في أسواق
بوجه عام تسجيل أي أرباح أو خسائر غير محققة لهذه المراكز
ٍ
جديدة .يتم
الموحد.
ضمن العمليات الرئيسية في بيان الدخل
ّ

المخاطر غير التجارية

تنتج المخاطر غير التجارية من تنفيذ االستراتيجيات األساسية ألعمال البنك
والمنتجات والخدمات المقدمة لعمالئه والمراكز االستراتيجية التي يأخذها
البنك إلدارة تعرضاته للمخاطر.
إن هذه التعرضات يمكن أن تنتج من عدة عوامل تشمل على سبيل المثال
ال الحصر إعادة تسعير فجوات الموجودات والمطلوبات واألدوات الخارجة
عن الميزانية العمومية والتغيرات في مستوى وشكل منحنيات معدالت
الفائدة في السوق.

تشمل المخاطر غير التجارية األوراق المالية والموجودات األخرى المحتفظ
بها بغرض االستثمار على المدى الطويل في األوراق المالية والمشتقات
المصنفة كتحوطات والمستخدمة فــي إدارة التعرضات لـمــوجــودات /
مطلوبات البنك.

قياس المخاطر

مبين أدناه األدوات المستخدمة لقياس مخاطر السوق علماً بأنه ال توجد
وسيلة قياس واحدة تعكس جميع نواحي مخاطر السوق .يستخدم البنك
قياسات مختلفة ،إحصائية وغير إحصائية ،من بينها تحليل الحساسية.

المقاييس اإلحصائية للمخاطر

يقوم البنك بقياس خطر الخسارة الناجمة عن الحركات المستقبلية السلبية
المحتملة في معدالت السوق واألسـعــار والتقلبات باستخدام أسلوب
القيمة المصاحبة للمخاطر .إن تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر الذي يقوم
به البنك هو عبارة عن تقدير باستخدام مستوى ثقة يبلغ  %99بالنسبة
للخسارة المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها إذا ظلت مراكز السوق الحالية
المتوقع احتاللها مستقرة لمدة يوم واحد .إن استخدام هذا المستوى من
الثقة يشير إلى أن الخسائر اليومية المحتملة الزائدة عن ناتج تحليل القيمة
المصاحبة للمخاطر من المرجح أن يعاني منها البنك مرة واحــدة كل مئة
يوم .لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف لمستوى المخاطر المقبولة
عند إدارة دفتر المتاجرة.
يستخدم البنك نـمــاذج مـحــاكــاة لتقييم التغيرات المحتملة فــي القيمة
السوقية لدفتر المتاجرة على أساس البيانات التاريخية .يتم عادة تصميم
نماذج تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر بهدف قياس مخاطر السوق في
البيئة العادية للسوق ،ولــذلــك توجد بعض القيود على استخدام هذا
المنهج نظراً الستناده إلى الترابطات والتقلبات التاريخية في أسعار السوق
كما أنه يفترض أن الحركات المستقبلية سوف تنتج عن التوزيع اإلحصائي.

يمثل تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر مخاطر المحافظ االستثمارية بنهاية
يــوم العمل وقــد تختلف مستويات الخطر أث ـنــاء ال ـيــوم الــواحــد عــن تلك
المستويات المرصودة بنهاية اليوم .ومع ذلك ،فقد تختلف نتائج التداول
الفعلية عن حسابات التحليل ،خاصة وأن طريقة الحساب ال توفر مؤشراً ذا
قيمة عن األرباح والخسائر في ظروف السوق المتأزمة.
وللتغلب على القيود التي يواجهها التحليل المشار إليه سلفاً  ،يقوم البنك
بــإعــداد توقعات للعجز على أســاس يومي لمراقبة المخاطر الخارجة عن
سقف الثقة.
فيما يلي تحليل القيمة المصاحبة للمخاطر للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2013

ألف درهم

القيمة المصاحبة للمخاطر يومياً
(بنسبة  — %99لمدة يوم واحد)

الخطر اإلجمالي

متوسط القيمة المصاحبة للمخاطر

2012

ألف درهم

)(4,318

)(3,697

)(4,212

)(4,343

المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر

إن المقاييس غير اإلحصائية للمخاطر ،فيما عدا فحص الضغط  /الحساسية،
تتضمن تقييمات ا ل ـســوق المستقلة للتأكد مــن صحة تقييمات البنك
ومقاييس الخطر للتأكد من أن عملية التداول تتفق مع السقوف المحددة
تقبل الخطر .توفر هذه التدابير معلومات مفصلة عن تعرضات البنك
لدرجة ّ
لمخاطر السوق.

إن تقييمات السوق المستقلة  /مقاييس الخطر يتم التحقق منها عن طريق
بشكل صحيح .يستخدم
وحدة مستقلة لمخاطر السوق للتأكد من قياسها
ٍ
البنك التصنيف األول لمقاييس الخطر لمتابعة ومراقبة مخاطر السوق
على أساس يومي .يتم احتساب معامل دلتا ومعامل فيجا ألسعار الفائدة
والصرف األجنبي يومياً وتتم مطابقتهما مع السقف المقرر لهما .لقد قام
مجلس اإلدارة بوضع سقوف محددة لمعامل دلتا ومعامل فيجا والتي
تمثل مستويات مقبولة من المخاطر عند إدارة دفتر المتاجرة.
93

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

لمحفظته االستثمارية من أجل محاكاة الظروف الخارجة عن فترات الثقة
االعتيادية وذلك بهدف تحليل المخاطر المتحملة التي قد تنشأ عن أحداث
السوق القصوى نــادرة الظهور لكنها في ذات الوقت تكون مقبولة .إن
نتائج فحوصات الضغط المالي يتم رفع تقارير بها إلى لجنة الموجودات
والمطلوبات لدى البنك.

تحليل الحساسية

مــن أج ــل التغلب عـلــى الـقـيــود المتأصلة فــي تحليل القيمة المصاحبة
للمخاطر المدرجة ضمن قسم المقاييس اإلحصائية للمخاطر أعاله ،يقوم
البنك أيـضــاً بــإجــراء فحوصات الضغط المالي  /تحليل الحساسية يومياً

مخاطر العمالت

يوضح الجدول التالي تحليل حساسية التقييمات العادلة في دفتر المحفظة التجارية وغير التجارية للتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار صرف
الموحد للبنك:
العمالت األجنبية – مع ثبات عوامل مخاطر السوق األخرى – التي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل
ّ
%10

النسبة المئوية للتغيرات في أسعار صرف
العمالت
دوالر أمريكي – دوالر أسترالي

يورو – دوالر أمريكي

ألف درهم

)(427

)(2,713

)(4

3

ألف درهم

ألف درهم

)(1,831

2,238

2,931

)(2,931

117,458

39,507

)(18

32

)(126

154

-

-

)(155

جنيه استرليني – دوالر أمريكي
دوالر أمريكي – فرنك سويسري

3,794

دوالر أمريكي – روبية هندية

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

%10

1,760

)(120

دوالر أمريكي – ين ياباني

%10-

2013

 10+نقاط

 10-نقاط

)(18,012

120

19,346
22,015

1

)(1

18

)(16

3

)(3

%10-

41

)(18,690

2012

 10+نقاط

ألف درهم

ألف درهم

)(21

21

18

)(18

)(1,760

13

189

-

)(50

22,843

 10-نقاط

)(13
-

-

4

)(4

مخاطر السوق – المحفظة التجارية

يبين الجدول التالي تحليل حساسية التقييمات العادلة في دفتر المتاجرة بالنسبة للتغيرات االفتراضية والفورية في مستوى أسعار الفائدة – مع ثبات
الموحد للبنك:
عوامل مخاطر السوق األخرى – التي قد يكون لها تأثير على بيان الدخل
ّ
التغير النسبي في حركات أسعار الصرف الفورية لكافة الفترات كالتالي:
%25 +

الدرهم اإلماراتي

الدوالر األمريكي

المجموع

2013

%25 -

%25 +

2012

%25 -

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

11,955

)(20,087

35,859

)(42,401

)(17,689
)(5,734

29,346

9.259

)(38,062
)(2,203

51,390

8,989

مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية

يبين الجدول التالي معدل الحساسية ألحد التغيرات المعقولة المحتملة في أسعار الفائدة ،مع ثبات كافة المتغيرات األخرى ،ومدى تأثيرها على بيان
الموحد للبنك لمحفظته غير التجارية.
الدخل
ّ

بناء على الموجودات
إن تأثير الحساسية على بيان الدخل الموحد يمثل التغيرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي إيرادات الفوائد لسنة واحدة ً
والمطلوبات المالية غير التجارية المحملة بأسعار فائدة متغيرة ،بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.
 25+نقاط
حساسية صافي إيرادات الفوائد
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ألف درهم
26,783

2013

 25-نقاط

ألف درهم

)(26,783

 25+نقاط

ألف درهم

27,918

2012

 25-نقاط

ألف درهم

)(27,494

 46إدارة المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي المخاطر المتعلقة بالخسارة الناجمة عن قصور أو
فشل العمليات الداخلية والموظفين واألنظمة أو عن األحداث الخارجية.
تعرض البنك لخسائر محتملة كبيرة .وفي
يمكن للمخاطر التشغيلية أن ّ
حين أن البنك ال يمكنه التخلص من كافة المخاطر التشغيلية ،فقد قام
البنك بتطوير آلية شاملة لتحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها ومراقبتها /
تخفيفها ورصدها واإلبالغ عنها.
إن مجلس اإلدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر التشغيلية
على مستوى البنك ككل ،وكذلك عن االمتثال للقوانين واللوائح ،رغم أن
هذه المسؤولية قد تم تفويضها إلى اإلدارة العليا .يتم تنسيق عملية إدارة
بشكل مستمر من قبل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية
ٍ
ويتم مراجعتها  /اإلشراف عليها من قبل اللجنة اإلدارية للمخاطر واالئتمان
ولجنة اإلدارة التنفيذية وفقاً لألغراض المبينة في السياسة.
إن إطــار عمل إدارة المخاطر التشغيلية يستند إلى عدد من العناصر التي
تضمن للبنك إدارة وقياس المخاطر التشغيلية بفاعلية وحساب مقدار رأس
المال الذي يتعين على البنك االحتفاظ به الحتواء أي خسائر محتملة.

إن قسم التدقيق الداخلي يوفر مزيداً من المراجعة المستقلة للعمليات
والنظم والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية لدى البنك وتقديم
تقارير عنها إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

 47أرصدة العمالت األجنبية
إن الـمــوجــودات الصافية المحتفظ بها في دولــة الهند بالروبية الهندية
تعادل  201.907ألف درهم ( 31ديسمبر  202.577—2012ألف درهم) وتخضع
لنظام وقوانين مراقبة النّ قد في الهند.

 48األنشطة االئتمانية
كما فــي  31ديسمبر  ،2013بلغ صــافــي مــوجــودات الـصـنــاديــق االئتمانية
المدارة من قبل البنك  1.910.018ألف درهم ( 31ديسمبر 1.893.972 – 2012
ألف درهم).
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)

 49الشركات التابعة
إن الشركات التالية قد تمت معاملتها كشركات تابعة لغرض توحيد البيانات المالية بما يتوافق مع السياسة المحاسبية للبنك التي تم اإلفصاح عنها في
اإليضاح  .5-3إن حصة البنك المباشرة أو غير المباشرة في الشركات التابعة هي كما يلي:
اسم الشركة التابعة
الظبي لخدمات الوساطة ذ.م.م.

نسبة الملكية السنة

التأسيس

البلد

%100

2005

اإلمارات العربية المتحدة

%100

2005

اإلمارات العربية المتحدة

بنك أبوظبي التجاري هولدنغ (كايمان) المحدودة

%100

2008

جزر كايمان

بنك أبوظبي التجاري هولدنغ (ماليزيا)
اس دي ان بي اتش دي

أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م.

أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م.

بنك أبوظبي التجاري هولدنغ (البوان) المحدودة

%100
%100

%100

2009

اإلمارات العربية المتحدة

االستشارات العقارية.

شركة أبوظبي التجاري للحلول المالية ذ.م.م.

%100
%100

إتمام للخدمات ش.ذ.م.م

2005

2005

%100

2006

%95.41

2009

لوكسمبورج

صندوق مشترك

%95.77

حق السيطرة
%99.75

2009

2009
2009

لوكسمبورج

لوكسمبورج

إدارة الصناديق.

صندوق مشترك.
صندوق مشترك.

2008

اإلمارات العربية المتحدة صندوق مشترك.
اإلمارات العربية المتحدة صندوق مشترك.

2012

أبوظبي التجاري للمشروعات ش.ذ.م.م (قطر)

%100

بنك أبوظبي التجاري سرفيسيز م.ح .ش.ذ.م.م

بنك أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي (كايمان) المحدودة

%100

%100

2010

%17.58

2008

صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر  MSCIألسواق اإلمارات
العربية المتحدة (**)

%43.36

2007

%23.77

لوكسمبورج

وكيل تشغيل خدمي.

أنشطة ائتمان.
جزيرة مان
أنشطة ائتمان.
البحرين
ت ـخ ـل ـيــص الـ ـمـ ـع ــام ــات وال ــدع ــم
اإلمارات العربية المتحدة اإلداري لألطراف ذات العالقة.
خدمات هندسية.
قطر
ت ـخ ـل ـيــص الـ ـمـ ـع ــام ــات وال ــدع ــم
اإلمارات العربية المتحدة اإلداري لألطراف ذات العالقة.
أنشطة التمويل اإلسالمي.
جزر كايمان
اإلمارات العربية المتحدة صندوق مشترك.

%100

صندوق النوخذة (**)

استثمارات مالية.

اإلمارات العربية المتحدة

2013

صندوق بنك أبوظبي التجاري للمؤشر العربي (**)

اإلمارات العربية المتحدة

استثمارات مالية.

تطوير البنية التحتية والمشاريع
العقارية.

صندوق تغذية مؤشر ام اس سي أي ألسواق اإلمارات

أد ناك فنشرز ش.ذ.م.م

2008

اإلمارات العربية المتحدة

التطوير العقاري.

%100

%99.90

أي سي بي ال تي آي بي (آي أو ام) المحدودة

2006

اإلمارات العربية المتحدة

خدمات مالية.

2008

بنك أبوظبي التجاري إلدارة الصناديق

صندوق مؤشر ام اس سي آي لألسواق العربية

2008

جزر كايمان

شركة استثمار قابضة.

المملكة المتحدة

%100

صندوق تغذية النوخذة االستثماري

شركة قابضة.

اإلمارات العربية المتحدة

%100

كينتك لتطوير البنية التحتية ذ.م.م.

شركة قابضة.

خدمات مصرفية إسالمية.

شركة أبوظبي التجاري لتطوير االمالك ذ.م.م)*( .

شركة أبوظبي التجاري للخدمات االستثمارية ذ.م.م.

خدمات هندسية.

%100

%100

بنك أبوظبي التجاري (المكتب التمثيلي في المملكة
المتحدة) المحدودة (*)

إدارة العقارات واالستشارات
العقارية.

2008

بنك أبوظبي التجاري فايننس (كايمان) المحدودة

أبوظبي التجاري لالستشارات العقارية ذ.م.م)*(.

2008

ماليزيا

الوساطة في تجارة األدوات
المالية واألسهم.

ماليزيا

%100

أبوظبي التجاري للتمويل اإلسالمي ش.م.خ.

2007

اإلمارات العربية المتحدة

األنشطة الرئيسية

2013

2011

2005

2013
(*) تمثل شركات تابعة ألغراض تسجيالت قانونية (ورقية).

(**) يتم احتساب صندوق بنك أبوظبي التجاري للمؤشر العربي وصندوق بنك أبوظبي التجاري
لمؤشر  MSCIألسواق اإلمارات العربية المتحدة وصندوق النوخذة كشركات تابعة بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10نظراً ألن حصص الملكية المباشرة للبنك في أموال
تعرضه لعوائد هامة متغيرة وألن دور البنك كمدير الستثمار األموال يمنحه القدرة
الصناديق ّ
على التأثير في هذه العوائد .إن المعلومات المالية المتعلقة بهذه الصناديق بيانها كالتالي:
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ألف درهم

3.367

2.429

إجمالي الموجودات

935.072

إجمالي اإليرادات من العمليات

358.256

إجمالي المطلوبات
صافي األرباح

2012

ألف درهم

346.273

611.566

102.387
92.937

 50كفاية وإدارة رأس المال
آلية إدارة رأس المال

ّإن أهــداف البنك عند إدارة رأس الـمــال ،والتي تعتبر مفهوماً أوســع من
‹حقوق الملكية› المدرجة ضمن بيان المركز المالي ،هي كما يلي:
•االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف اإلمــارات العربية
المتحدة المركزي.

•المحافظة على قدرة البنك على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة
العائدات للمساهمين.
•االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطوير أعمال البنك.

بشكل مستمر
تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي
ٍ
من قبل إدارة البنك واستخدام التقنيات استناداً إلى المبادئ التوجيهية
القررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي .يتم
تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية على أساس منتظم
وفقاً لمعايير بازل .2

في تعميمه رقم  2009/27الصادر بتاريخ  17نوفمبر  2009أبلغ مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية
الموحدة لبازل « »2اعتبارا من تاريخ التعميم .أصدر
المتحدة تطبيق المقاربة
ّ
مصرف اإلمـ ــارات العربية المتحدة الـمــركــزي مـســودة توجيهات لتطبيق
الموحدة بخصوص مخاطر االئتمان والسوق والتي يتطلب من
المقاربة
ّ
البنوك االمتثال لها وإعــداد تقاريرها بموجب متطلبات الدعامة الثانية—
عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية اعتباراً من مارس  .2010أما بالنسبة
للمخاطر التشغيلية ،فقد أعطى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
الموحدة.
الخيار للبنوك باستخدام مقاربة المؤشرات األساسية أو المقاربة
ّ
الموحدة.
وقد قام البنك باختيار المقاربة
ّ

يستخدم البنك حالياً منهجية محددة مبينة أدنــاه إلعــداد التقارير وفقاً
للدعامة األولى :

مخاطر االئــتــمــان – يـسـتـخــدم الـبـنــك ال ـم ـقــاربــة ال ـمــوحــدة فــي احتساب
المتطلبات الرأسمالية لمخاطر االئتمان .تسمح هذه المنهجية باستخدام
التصنيفات الخارجية المحددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ،متى
كانت متاحة ،لتحديد درجات المخاطر المناسبة .يتم تحديد درجة المخاطر
من خالل فئة الموجودات والتصنيف الخارجي للطرف المقابلّ .إن صافي
التعرض يتضمن التعرضات من خارج الميزانية العمومية بعد تطبيق عوامل
التحويل االئتماني ومخففات المخاطر االئتمانية.
مخاطر السوق – يستخدم البنك المقاربة الموحدة بالنسبة لمتطلبات
رأس المال التنظيمية الخاصة بمخاطر السوق.
مخاطر التشغيل – يستخدم البنك المقاربة الموحدة لحساب متطلبات
رأس المال للمخاطر التشغيلية.

يقوم البنك أيضاً بإعداد الوثيقة السنوية الشاملة ( ICAAPعملية تقييم
مفصل من قبل
كفاية رأس المال داخلياً ) .وهذه الوثيقة عبارة عن تقييم
ّ
البنك للمخاطر ومنهجية تقييم و ق ـيــاس المخاطر الجوهرية المختلفة
التصورات العادية والطارئة.
وتخطيط رأس المال في إطار
ّ

يقوم البنك ب ــإدارة رأس المال من خــال االستراتيجيات طويلة  /قصيرة
األجــل والمتطلبات التنظيمية مع إيــاء العناية الواجبة للبيئة التنظيمية
واالقتصادية والتجارية التي يعمل البنك فيها.

يسعى الـبـنــك إل ــى تحسين الـعــائــد عـلــى رأس ال ـمــال وي ـهــدف دائ ـمــاً إلــى
الـمـحــافـظــة عـلــى قــاعــدة رأسـمــالـيــة قــويــة تــدعــم تـطــويــر األع ـمــال وتلبي
متطلبات رأس المال التنظيمي في جميع األوقات.

هيكل رأس المال

وفقاً لمقررات بازل  ،2ينبغي أن يتكون رأس المال مما يلي:

الشق األول مــن رأس الــمــال — يشمل رأس ال ـمــال الـمــدفــوع وعــاوة
اإلصدار واالحتياطيات المدرجة (بما في ذلك األرباح المحتجزة بعد خصم
الضريبة باستثناء الرصيد الموجب الناتج عن التغيرات المتراكمة في القيمة
الـعــادلــة) واألدوات المختلطة مــن الـشــق األول (بموافقة مسبقة من
مصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي) والحصص غير المسيطرة في
ملكية الشركات التابعة األقل من المملوكة كلياً.

تـُجرى االقتطاعات من الشق األول من رأس المال وفقاً لمقررات بازل/
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،وتتضمن الشهرة والموجودات
غير الملموسة األخرى بالقيمة الدفترية الصافية وتعديالت التأثير التراكمي
لتحويل العمالت األجنبية والرصيد السالب الناتج عن التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة واألسهم الخاصة المحتفظ بها بالقيمة الدفترية الصافية مع
األخذ في االعتبار أي مخصصات مرصودة مقابل قيمة االستحواذ وخسارة
السنة الحالية /الخسائر المحتجزة والنقص في المخصصات واالقتطاعات
األخرى التي يحددها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
الشق الثاني مــن رأس الــمــال — يتضمن المخصصات اإلجمالية وفقاً
لمقررات بــازل  /مصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي واالحتياطيات
غير المعلنة واحتياطيات إعــادة تقييم األصــول  /التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة واألدوات المختلطة في رأس المال (سندات الدين /حقوق
الملكية) والقرض الثانوي ألجل.

الشق الثالث من رأس المال — يتضمن الهيكل الرئيسي لــرأس المال
المؤهل لتغطية مخاطر السوق ويتكون من حقوق الملكية للمساهمين
واألرب ــاح المستبقاة (الشق األول من رأس المال) ورأس المال التكميلي
(الشق الثاني من رأس المال) ،غير أنه يجوز للمصارف بموافقة مسبقة من
مصرف اإلمــارات العربية المتحدة المركزي توظيف الشق الثالث من رأس
المال (الشق الثالث) الذي يتألف من الديون الثانوية قصيرة األجل كما هو
محدد في الفقرة ( 49البند الرابع عشر) من اتفاقية بازل “ ،”2وذلك لغرض
وحيد يتمثل في الوفاء بنسبة متطلبات رأس المال لمخاطر السوق ،مع
مراعاة الشروط الواردة في الفقرة ( 49البندين الثالث عشر والرابع عشر).

الموجودات المضمونة

إن التعرض للموجودات المضمونة المصنفة بدرجة ( )B+وما أدناها (على
المدى الطويل) ودون درجة ( A3/P3على المدى القصير) أو غير المصنفة
يتم خصمها من قاعدة رأس المال وتكون االقتطاعات بنسبة  ٪50من
الشق األول و ٪50من الشق الثاني لرأس المال.

تخصيص رأس المال

حد كبير،
إن تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة يعتمد ،إلى ٍ
على االسـتـخــدام األمـثــل للعائدات المحققة مــن رأس الـمــال المخصص.
يستند مقدار رأس المال المخصص لكل عملية أو نشاط في المقام األول
إلــى رأس ال ـمــال التنظيمي واستراتيجية العمل لــدى الـبـنــك ،ولـكــن في
بعض الحاالت ال تعكس المتطلبات التنظيمية جميع الدرجات المتفاوتة
للمخاطر المرتبطة باألنشطة المختلفة .وفــي مثل هــذه ال ـحــاالت ،قد
يتم تعديل متطلبات رأس المال لكي تعكس المخاطر المختلفة ،اعتماداً
على المستوى اإلجمالي لرأس المال الالزم لدعم عملية معينة أو نشاط
معين ال يفي بالحد األدنى المطلوب لألغراض التنظيمية .يتم إجراء عملية
بشكل مستقل عن أولئك
تخصيص رأس المال لعمليات وأنشطة محددة
ٍ
المسؤولين عن التشغيل من خالل قسم المخاطر واالئتمان وقسم المالية
وتخضع للمراجعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات حسب االقتضاء.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013تابع)
معدل كفاية رأس المال

إن النسب المحتسبة بما يتماشى مع مقررات بازل « »2هي كما يلي:

الشق األول من رأس المال

رأس المال (إيضاح )20

عالوة إصدار

 31ديسمبر 2013

ألف درهم
5,595,597
3,848,286

 31ديسمبر 2012
ألف درهم

5.595.597
3.848.286

احتياطيات أخرى ،صافية من أسهم الخزينة (إيضاح )21

4,784,282

حصص غير مسيطرة في رأس مال شركات تابعة

644,712

ناقصاً  :موجودات غير ملموسة (إيضاح )14

)(61.695

مجموع الشق األول من رأس المال

24,408,457

24.171.068

المخصص اإلجمالي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

1.684.495

1.601.418

قروض الشق الثاني (إيضاح )18

-

5.293.965

أرباح مستبقاة

سندات رأس المال (إيضاح )24
ناقصاً  :تعرضات التوريق

الشق الثاني من رأس المال

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة (إيضاح )21
سندات ثانوية (إيضاح )18
ناقصاً  :تعرضات التوريق

مجموع الشق الثاني من رأس المال
مجموع رأس المال التنظيمي

الموجودات المرجحة بالمخاطر:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

5.871.743

5,597,275

4.537.315

4,000,000

4.000.000

-

)(27.547

158,021

4.904.727
-

6.747.243

437.800

)(92.126

187.582

670.286

)(27.547

7.725.704

31.155.700

31.896.772

134.759.561

128.113.458

7,216,753

6.526.611

4,890,071

3.749.544

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

146.866.385

138.389.613

نسبة الشق األول

%16.62

%17.47

نسبة كفاية رأس المال
نسبة الشق الثاني

%21.21

%4.59

%23.05

%5.58

ت ـجــاوزت نسبة كفاية رأس الـمــال الحد األدن ــى البالغ  %12بموجب تعليمات مصرف اإلمـ ــارات العربية المتحدة الـمــركــزي كما فــي  31ديسمبر 2013
( 31ديسمبر .)%12 – 2012
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الشق األول من رأس المال يتألف من الموارد التالية:

أم ــوال المساهمين العاديين التي تشمل الـعــائــدات التراكمية مــن إصــدار
أسهم عادية بقيمتها االسمية الصافية من أسهم الخزينة الناتجة عن توحيد
الصناديق وإعادة شراء األسهم الخاصة .تندرج هذه األدوات ضمن حصص
الملكية في البنك وال تحمل أي التزامات.
(أ)	 االحتياطيات القانونية والتنظيمية:
(	)1االحتياطي النظامي :بموجب المادة  255من قانون الشركات
التجارية االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم  8لسنة
( 1984وتعديالته) ،يجب تحويل  ٪10من صافي أرباح السنة إلى
االحتياطي النظامي .ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل
السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة  ٪50من القيمة االسمية
لـ ــرأس ال ـمــال ال ـمــدفــوع .وع ـل ـيــه ،فـقــد تــم تـحــويــل مـبـلــغ قــدره
 336.531ألــف درهــم إلــى االحتياطي النظامي خــال السنة (31
ديسمبر  273.581 – 2012ألف درهم) .إن االحتياطي النظامي غير
قابل للتوزيع.
(	)2االحتياطي القانوني :وفقا للمادة  82من قانون االتحاد رقم 10
لسنة ( 1980وتعديالته) والمادة  84من عقد التأسيس والنظام
األساسي للبنك ،يجب تحويل  ٪10من صافي ربــح السنة إلى
االحتياطي القانوني .ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل
السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة  ٪50من القيمة االسمية
لرأس المال المدفوع .وعليه ،فقد تم تحويل مبلغ  336.531ألف
درهم إلى االحتياطي القانوني خالل السنة ( 31ديسمبر – 2012
 273.581ألف درهم) .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

(ب)	 االحتياطي العام واحتياطيات الطوارئ:
(	)1االحـتـيــاطــي ال ـعــام :وف ـقــاً لـلـمــادة رق ــم  84مــن عـقــد التأسيس
والنظام األساسي للبنك ،يجوز تحويل نسبة إضافية من األرباح
بناء على توصية من مجلس
الصافية للسنة إلى االحتياطي العام ً
اإلدارة .ويجوز للبنك أن يقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما
يعادل االحتياطي نسبة  ٪25من القيمة االسمية لــرأس المال
المدفوع .ويمكن استخدام هذا االحتياطي فقط في األغراض
المقترحة من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من المساهمين.

ّإن االقتطاعات من موارد الشق األول تشمل الموجودات غير الملموسة
ونسبة  ٪50من تعرضات التوريق.

الشق الثاني من رأس المال يتألف من الموارد التالية:

(أ) االنخفاض اإلجمالي في قيمة القروض والسلفيات مقتصر على نسبة
 %1.25من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان.

(ب)	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة—تشمل التغيرات المتراكمة
فــي الـقـيــم ال ـعــادلــة صــافــي التغيير ال ـتــراك ـمــي فــي الـقـيـمــة الـعــادلــة
المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
لالستثمارات المتاحة للبيع
ّ
الشامل اآلخر ،وهي محدودة بنسبة  ٪45إذا كان الرصيد موجباً .ولكن
إذا كــان الرصيد سلبياً  ،يتم تعديل الرصيد بالكامل من الشق األول
لرأس المال.
(ج) القروض الثانوية المؤهلة (إيضاح .)18

ّإن االقـ ـتـ ـط ــاع ــات مـ ــن م ـ ـ ــوارد الـ ـش ــق الـ ـث ــان ــي ت ـش ـمــل ن ـس ـبــة  ٪50مــن
تعرضات التوريق.

 51دعاوى قضائية
إن البنك يعد طرفاً في إج ــراءات قانونية ومطالبات مختلفة ناشئة في
سياق العمل المعتاد .وحيث إنــه ال يمكن التنبؤ بنتائج هــذه المطالبات
على وجه التأكيد ،فإن إدارة البنك ال تعتقد بأنه سيكون لهذه األمور تأثير
سلبي جوهري على البيانات المالية الموحدة للبنك إذا لم يتم الفصل فيها
لصالح البنك.

(	)2احتياطي الطوارئ :تم إنشاء احتياطي للطوارئ لتغطية المخاطر
غير المتوقعة في المستقبل أو الحاالت الطارئة التي قد تنشأ
عن المخاطر المصرفية العامة.

(ج)	 أسهم خطة حوافز الموظفين:
يمنح البنك مــدفــوعــات على أســاس األسـهــم ومـســددة ب ــأدوات حقوق
الملكية إلى الموظفين .يقوم البنك بشراء هذه األسهم لصالح موظفيه
ويتم خصمها من رأس المال.
(د)	 احتياطيات تحويل العمالت األجنبية:
يشمل احتياطي تحويل العمالت جميع فروقات صرف العمالت األجنبية
الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية.
(هـ)	 أرباح مستبقاة:
تمثل األربـ ــاح المتراكمة غير الـمــوزعــة على المساهمين واالحتياطيات
األخرى المؤهلة.
(و)	 الحصص غير المسيطرة في أسهم الشركات التابعة.
(ز)	 سندات رأس المال:
فــي فـبــرايــر  2009اكتتبت دائ ــرة المالية بحكومة أبــوظـبــي فــي السندات
التنظيمية من الشق األول لرأس المال لدى بنك أبوظبي التجاري بمبلغ
رئيسي قدره  4.000.000ألف درهم («السندات») .تعتبر هذه السندات غير
حاملة لحقوق التصويت ودائمة وغير تراكمية وليس لها تاريخ استرداد ثابت
ويكون استردادها حسب اختيار البنك.
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