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2018 - 2013
الرؤية واالستراتيجية

رؤيتنا
مهمتنا
وقيمنا

تدور االستراتيجية حول  3دعائم جغرافية ونركز في تحقيقها
بشكل أساسي على النمو العضوي

1
مهمتنا وقيمنا أساس تعامل بنك أبوظبي الوطني
مع العمالء
رؤيتنا
أن نكون أفضل بنك عربي في العالم

2
3

السوق المحلي
بناء البنك األكبر واألكثر أمان ًا واألفضل أداءا ً في دولة اإلمارات،
ثم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي

المؤسسات والشركات
تعزيز شبكة عالقاتنا مع المؤسسات والشركات عبر المنطقة التي تربط الغرب والشرق
وإدماج شبكتنا الموجودة في أوروبا وشمال أمريكا فيها

األسواق الجديدة
بناء  5شبكات مصرفية في أكبر وأسرع االقتصادات في المنطقة التي تربط الشرق والغرب

مهمتنا
التركيز على عمالئنا ومساعدتهم على النمو والتطور عبر توفير
منتجات وخدمات ذات قيمة عالية في المنطقة التي تربط بين الغرب
والشرق وخلق بيئة مناسبة الستقطاب وتطوير كوادر متنوعة
ومتميزة

تشهد المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق نمواً كبيراً حيث يتوقع تركز المدن
الضخمة فيها على مدى السنوات  20-10المقبلة

قيمنا
نضع عمالئنا في المقدمة والقيام باألعمال الصحيحة بأفضل الطرق
نقدر العاملين بالبنك ونعمل بروح الفريق
نحترم تراثنا ونقدر كافة الجهات المتعاملة مع البنك

شعارنا في العمل والتعامل مع العمالء
التواصل
العالقات الوثيقة
المعرفة المتعمقة
األمان
الخدمة المتميزة
المنطقة بين الغرب واشرق
المدن الكبرى بحلول عام 2025
المدن الكبرى 2007

التبادالت التجارية واالستثمارية هي الدوافع األساسية لنا في المنطقة التي تربط الغرب والشرق:
• •نريد الوصول للعمالء في المنطقة
• •نريد الوصول للعمالء القاطنين خارج المنطقة والذين لديهم تعامالت تجارية او استثمارات داخل المنطقة
• •نريد دعم عمالئنا في اإلمارات وخدمتهم في لندن وباريس وسويسرا وواشنطن

12

13

مجلس اإلدارة،
اللجان
واإلدارة العليا

مجلس اإلدارة،
اللجان
واإلدارة العليا

اللجان

أعضاء مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر

لجنة التدقيق

رئيس مجلس اإلدارة
معالي ناصر أحمد السويدي

عضو

الشيخ محمد بن سيف بن
محمد آل نهيان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة الشركات
والترشيحات

سعادة الدكتور الطاهر مصبح
الكندي المرر

عضو

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

عضو

معالي ناصر أحمد السويدي  -رئيس اللجنة
سعادة الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر -عضو
الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان  -عضو
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري  -عضو
سعادة سلطان بن راشد الظاهري  -عضو
السيد هاشم فواز القدسي -عضو
السيد مطر حمدان العامري  -رئيس اللجنة
السيد خليفة سلطان السويدي  -عضو
السيد ديفيد بو  -عضو
السيد مايكل تومالين  -عضو
سعادة محمد عمر عبداهلل  -رئيس اللجنة
سعادة الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر  -عضو
السيد خليفة سلطان السويدي  -عضو
السيد مطر حمدان العامري  -عضو

لجنة الموارد البشرية

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان  -رئيس اللجنة
سعادة الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر  -عضو
سعادة محمد عمر عبداهلل  -عضو
السيد خليفة سلطان السويدي  -عضو
السيد ديفيد بو  -عضو

لجنة االستراتيجية والتحول

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان  -رئيس اللجنة
سعادة محمد عمر عبداهلل  -عضو
السيد خليفة سلطان السويدي  -عضو

سعادة محمد عمر عبداهلل

اإلدارة العليا
أليكس ثيرسبي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

عبداهلل محمد صالح عبدالرحيم

عبداهلل بن خلف العتيبة

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

أبهيجيت شودري

عضو

سعادة سلطان بن راشد الظاهري

عضو

السيد هاشم فواز القدسي

عضو

السيد خليفة سلطان السويدي

سيف الشحي

مدير عام تنفيذي ،العالقات الحكومية – أبوظبي

مدير عام تنفيذي ،القطاع المصرفي لألفراد واألعمال

قمبر علي المال

مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة

مدير عام تنفيذي ،القطاع المصرفي الدولي

أكرم مارك ياسين

مالكوم ووكر

مدير عام تنفيذي ،الخدمات المصرفية العالمية

إيهاب أنيس حسن

مدير عام تنفيذي ورئيس مجموعة الموارد البشرية

مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع التدقيق للمجموعة

محمود العرادي

مدير عام تنفيذي ،األسواق العالمية

خلف سلطان بن راشد الظاهري

مدير عام تنفيذي ورئيس العمليات للمجموعة

رودجر فون ويدل

مدير عام تنفيذي ،قطاع إدارة الثروات

سامر عبد الحق

عضو

السيد ديفيد بو
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عضو

السيد مطر حمدان العامري

عضو

السيد مايكل تومالين

مدير عام تنفيذي ،المستشار القانوني ورئيس اإلدارة
القانونية والمراقبة
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نبذة عامة عن
بنك أبوظبي الوطني

2009
2009

2011
2011

2010
2010

2013
2013

2012
2012

34.7
2009

2010

2011
26.4

2010

2011

24.1
20.4
2009

لمحة مالية

211

197
دخل العلميات (مليون درهم)

325

132 3,020

•

•تمتلك حكومة أبوظبي نسبة  %70من أسهمه عبر مجلس أبوظبي لالستثمار

•

•البنك مدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ تأسيس السوق في نوفمبر  ،2000وتناهز قيمته السوقية
 16مليار دوالر أمريكي

•

•حائز على تصنيف ( )AA-أو ما يعادله من وكاالت التصنيف الثالث الكبرى في العالم (تصنيف “ ”Aa3من موديز
و” ”AA-من فيتش و “ ”AA-من ستاندرد آند بورز).

•

•يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية المحلية والتي تضم  126فرع ًا ومكتب صرف و 588جهاز صراف
آلي /جهاز إيداع نقدي و 8مراكز مصرفية تجارية حول الدولة

•

•حضور دولي في  17بلدا ً حول العالم

•

•مجموعة مالية متنوعة– على صعيد األعمال واالنتشار الجغرافي

•

•أرباح ثابتة وتحقيق القيمة المضافة للمساهمين

184
165

2011

2010

2010
2009

2012

2011
2010

2009

2012

2011

2013
2013

2012

31.1

2009

2010

2009
132

2010
137

األصول (مليون درهم)

26.4

24.1

20.4

2009

211

2012

2011

•

•مركز متميز لتحقيق النمو من االنتعاش االقتصادي العالمي

2009

2010

152 2011

2012

•

•يحرص البنك على وضع العمالء في صميم أعماله

•

•استراتيجية واضحة ومركزة للنمو

•

•االستثمار في األعمال – تطوير وتنمية أعمالنا المنتجة للدخل

•

•التركيز على الموارد البشرية – استقطاب واختيار واالحتفاظ بالموظفين األكثر كفاءة في مختلف المجاالت

2009

190

2009

2013
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2012

2011

2011
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2013

2012

2012

2013

2013

2010

ودائع العمالء (مليار درهم)
2012

2011

2013 184

211

34.7

190

31.1

137
26.4

24.1
20.4

152

325

301
256

121

211

137
123
24.1

132

160

31.1

165

184
34.7

26.4

20.4

2010

2011

2010

2012

2011

2009

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2009
2009

2013

العائد عل متوسط حقوق المساهمين ()%

2012

2011
2011

2010
2010

كفاية رأس المال

14.7

14.4

17.4
14.9

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

160
137

132
24.1
20.4
2009

2010

2009
2009
121

2010
123
2010

21.0

20.7
15.1

165

2012
2012

16.2

15.6

16.5

184
34.7

31.1
184
2012

211

2013

190

2009

2010 17.4
132

137 16.5

2011
14.7

160

165
2013

2012
15.1

14.4
211

152
2011
2011

18.2

17.2

26.4
2011

2013
2013

الشقاﻟﻤﺎل
ﻣﻦ رأس
()%ا ول
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻖ
نسبة اﻟﻤﺎل
المالﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
األول من رأسﻧﺴﺒﺔ
نسبة
كفاية رأس المال

22.6
16.5

2013

2013

اﻳﺮادات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
2010

اﻟﺨﻠﻴﺞ

301

2010

2009

2013

165

160

17.4

325

211

197

القروض والسلفيات (مليار درهم)

2009

26.4

123

121

2009

2012
31.1

20.4

2013

•

2009

34.7
14.4
2013

256

•“البنك األكثر أمان ًا في الشرق األوسط” – البنك الحائز على أعلى تصنيف ائتماني في منطقة الشرق األوسط
(جلوبال فاينانس) ومن بين العشرين بنك ًا تجاري ًا األفضل في العالم (على صعيد التصنيف االئتماني).

197

15.1

14.7
2011

24.1

3,708

2010

132

20

2013

2010

4,733

4,332

2009

32%

160
2011

165
2012

325

301

2010

اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻓﺮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

2011

2012

2013
184

16.5

2011

83%

3,683

الملكية (مليار درهم)
حقوق 17.4

211

اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺪوﻟﻲ دارة اﻟﺜﺮوات

3,708

2013
2012

2012

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

4,332

34.7

3,020
2009

15%
2%

4,733

2013

2011

2010

197

50%
10%
8%

2012
301

211

197

256

اﻟﻌﺎﻟﻢ

325
2013

3,020

2009

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت

2012

(مليون
 2010درهم ) 2011

2013

256

7,881

3,683

اﻳﺮادات ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻋﻤﺎل

2010

األرباح
صافي 2009

2011

9,398

8,668

7,179

2009

•

4,332

137

6,399

2009

4,733

160 3,708

3,683

•تأسس بنك أبوظبي الوطني في العام  1968للعمل كمصرف مركزي إلمارة أبوظبي

190
2012

2013

123

121

256

معلومات هامة

2013
211

152
301

نبذة عامة عن
بنك أبوظبي
الوطني

31.1
2012

2012
2012

2013
2013

190
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تقرير
معالي رئيس مجلس اإلدارة
إلى السادة المساهمين

األداء المالي لمجموعة
بنك أبوظبي الوطني

تقرير معالي
رئيس مجلس
اإلدارة إلى السادة
المساهمين
عن السنة المالية 2013

باإلنابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني،
يَطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لإلدارة العليا
والعاملين في البنك على جهودهم المخلصة
والتي أثمرت عن تحقيق نتائج مالية قوية خالل
عام تميز باستمرار التحديات في االقتصاد العالمي،
وتغييرا ً في القيادة التنفيذية في البنك وتطويرا ً
لالستراتيجية.

في الواليات المتحدة ،تشير التصريحات الصادرة
مؤخرا ً إلى التوجه نحو تخفيض تدريجي في عمليات
شراء األصول إذا ما استمر االقتصاد في التعافي.
وفي الوقت نفسه ،بدأت عالمات التحسن تظهر
على االقتصاد الياباني مدفوعة بمبادرات السياسات
العامة واالعتماد القوي على سياسات التيسيير
الكمي .كذلك ،فإن البيانات الخاصة بمنطقة اليورو
تشير إلى بدء مسيرة التعافي االقتصادي إال أنه يتوقع
أن يظل النمو ضعيف ًا في األمد القريب .
واستمرت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ثاني
أكبر اقتصاد في العالم العربي واالقتصاد الـ 29على
مستوى العالم والتي ستنضم لمؤشر (إم إس سي
آي) في مايو  ،2014في االستفادة من مكانتها كمالذ
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وخالل عام  ،2013ازداد صافي األرباح بمعدل %9.3
ليبلغ  4.7مليار درهم .كما واصل البنك تنمية
ميزانيته العمومية ،فضال عن االستمرار في النمو
والتوسع استنادا إلى قوة رأس المال والسيولة .كما
تم مجددا في عام  2013تصنيف البنك من قبل
“غلوبال فاينانس” ضمن البنوك الـ 50األكثر أمان ًا في
العالم والبنك األكثر أمان ًا في الشرق األوسط .وفي
أعقاب رفع ستاندرد آند بورز تقييمها االئتماني للبنك
لألمد الطويل من “ ”A+إلى “ ،”AA-قامت “جلوبال
فاينانس” برفع تصنيف بنك أبوظبي الوطني ليحتل
صدارة البنوك الـ 50األكثر أمان ًا في األسواق الناشئة.
ومن ناحية أخرى ،فقد تمكن البنك في عام  2013من
الفوز بجائزة الشيخ خليفة لالمتياز -الفئة الماسية.
هذا وقد واصلنا التوسع في عملياتنا المحلية
والدولية خالل العام الماضي ،إذ نمت شبكة أعمالنا
في دولة اإلمارات لتضم  126فرع ًا ومكتب صرف
وأكثر من  588جهاز صراف آلي ،عالوة على  8مراكز
للخدمات المصرفية لألعمال لخدمة المؤسسات
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الظروف االقتصادية خالل عام 2013
شهد النشاط االقتصادي العالمي خالل عام 2013
نموا ً بحوالي  %3متراجعا عن معدل النمو في عام
 2012والذي بلغ حوالي  %3.3حيث كانت مساهمة
اقتصادات الدول المتقدمة في النمو أقل من
مساهمة األسواق الناشئة ،التي تشمل دولة اإلمارات
العربية المتحدة .ومع دخول عام  ،2014تُبشر
توجهات متعددة برؤية اقتصادية إيجابية في األمد
القريب ،بما في ذلك السياسات النقدية الميسرة
وانخفاض معدالت الفائدة لمستويات تاريخية
وسياسات التحفيز لعدد من البنوك المركزية
الرئيسية.

واصل بنك أبوظبي الوطني تحقيق أداء جيد خالل عام
 2013على الرغم من التحديات السائدة .ويعكس
األداء القوي خالل ظروف عدم اليقين قوة نموذج
األعمال الدولي والمتنوع الذي يتبناه البنك ،إضافة إلى
نوعية موظفيه الذين نعتبرهم أهم األصول.

آمن ،بخاصة خالل فترات عدم االستقرار في المنطقة.
وقد أظهر االقتصاد مرونته في ظل االضطرابات على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،عبر البدء في تحقيق
عوائد مرتبطة بالجهود القائمة لتنويع مصادر الدخل؛
ففي عام  ،2013مثلت القطاعات غير النفطية نحو
 %64من الناتج المحلي اإلجمالي يقودها التعافي الذي
شهدته قطاعات العقارات والتجارة والسياحة.
وحافظ متوسط سعر برميل النفط خالل العام
الماضي على مستويات قريبة من مستوياته
القياسية مسجال  105.8دوالر امريكي للبرميل (سعر
البيع الفوري لنفط دبي) ،وقامت دولة اإلمارات بزيادة
اإلنتاج النفطي إلى  2.8مليون برميل يومي ًا ،لتستمر
في تحقيق فوائض مهمة على صعيدي الحساب
الجاري واإليرادات المالية.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد تحسنت
المؤشرات األساسية للقطاع المصرفي حيث
شهدت األصول نموا ً بأكثر من  %12.8لتصل إلى
 540مليار دوالر أمريكي ( 1.983تريليون درهم)،
بينما ارتفعت القروض بـحوالي  %5مع تراجع معدل
القروض إلى الودائع إلى  %93مقارنة بمستوى الذروة
للعام  2009والبالغ  ،%110كما حافظت المصارف
على معدالت كفاية رأس المال عند مستويات تفوق
متطلبات الجهات الرقابية.

وقد قمنا بإعداد استراتيجية نمو للسنوات الخمس
المقبلة لتمكين البنك من تعزيز نموه في دولة
اإلمارات والتوسع خارجي ًا .وسوف يركز البنك في
عملياته على النمو القائم على التدفقات التجارية
واالستثمارية في المنطقة الجغرافية الممتدة من
غربي أفريقيا إلى شرقي آسيا.
كما سيركز بنك أبوظبي الوطني جهده على بناء
الشبكة المصرفية األكبر واألكثر أمان ًا واألفضل
أداء في اإلمارات ومن ثم في جميع دول مجلس
ً
التعاون الخليجي ،كما سيعمل على تعميق شبكته
المصرفية للمؤسسات وإحداث مزيد من التكامل
بينها وبين مراكزه المصرفية القائمة في أوروبا
وشمال أميركا ،وصو ًال إلى تأسيس عمليات مصرفية
عالمية في االقتصادات األكبر واألسرع نموا ً في
المنطقة الممتدة من غربي أفريقيا إلى شرقي آسيا.
ويتمتع بنك أبوظبي الوطني بموضع راسخ يتيح
له االستمرار في منحنى النمو الناجح الذي تحقق
في السابق من خالل التركيز على مهمته الجديدة
والمتمثلة في أن يكون “شريك ًا أساسي ًا لعمالئه”
واستثمار قوته المالية ومركزه الجغرافي المتميز.

جوعان سالم الظاهري ،الذي قام بجهود مقدرة في
نمو البنك خالل سنوات عمله نائب ًا لرئيس مجلس
اإلدارة ،فقد ساهم المغفور له بدور مهم ومتميز
وجوهري في مسيرة نجاح البنك ونمو اقتصاد اإلمارة.
وقد قام البنك في ديسمبر  2013بالتعاون مع
“إنسياد”  ، INSEADكلية إدارة األعمال الرائدة دوليا،
بإطالق منحة دراسية تحمل اسم المرحوم جوعان
الظاهري .وسوف تتيح المنحة سنويا ألحد موظفي
بنك أبوظبي الوطني الفرصة لدراسة الماجستير
إحياء لذكرى
الدولي التنفيذي في إدارة األعمال ،وذلك
ً
المرحوم جوعان الظاهري ومساهماته الكبيرة.
كما تأتي هذه المنحة لتدعم التزامنا تجاه مسيرة
التوطين في المستقبل.
وأود اإلعراب عن خالص شكري وتقديري لمايكل
تومالين ،الرئيس التنفيذي السابق للبنك،
لمساهماته التي قدمها للبنك خالل  14عام ًا.
كما أود أيضا الترحيب بسعادة الدكتور الطاهر
مصبح الكندي المرر ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
الجديد ،وأليكس ثيرسبي ،الرئيس التنفيذي الجديد
للمجموعة ،متمني ًا لهما التوفيق والنجاح في
السنوات المقبلة.
ختامـ ًا وبالنيابـة عن مساهمي بنـك أبوظبي الوطني
وأعضاء مجلس اإلدارة وإدارة وموظفي البنك ،أتقدم
بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي ،وإلى صاحب السمو
الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي ،وإخوانهما
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات ،وإلى الفريق
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وإلى سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة ،لدعمهم المتواصل واهتمامهم
المستمر بنشاط البنك.
					
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ناصر أحمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابـة عن مساهمي بنـك أبوظبي الوطني وأعضاء
مجلس اإلدارة وإدارة وموظفي البنك ،أعرب عن
تقديري لخدمات المغفور له بإذن اهلل ،الدكتور
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عن السنة المالية 2013

لقد كان العام  2013عام ًا انتقالي ًا بالنسبة لبنك أبوظبي الوطني ،وقد نجحنا في إجتياز سنة
أخرى من النتائج القوية فيما نبدأ إعادة تجهيز البنك للنمو المستقبلي .وعلى الرغم من
التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم ،إال أننا كنا قادرين على مواصلة تعزيز
البيانات المالية للبنك وتحقيق نمو في سلة قروضنا مع الحفاظ على تصنيف ائتماني متميز.
لقد حقق البنك في العام  2013رقم ًا قياسي ًا على صعيد اإليرادات األساسية حيث بلغت 9.4
مليار درهم فيما بلغ صافي األرباح  4.7مليار درهم ،ما يمثل نموا ً بنسبة  %8.4و %9.3على
التوالي .إن النمو الذي حققناه في العام  2013نتج عن عملياتنا المحلية والدولية ،وبلغت
نسبة الدخل على متوسط األسهم  ،%14.4فيما نمت األصول بنسبة  %8.1لتصل إلى
 325.1مليار درهم كما نمت الودائع بنسبة  %10.9إلى  211.1مليار درهم .وإلى جانب ذلك،
واصلت نسب كفاية رأس المال لدينا تفوقها الواضح على الحد األدنى لكفاية رأس المال
والبالغ  %12و( %8الشق األول) الذي تشترطه الجهات المعنية ،حيث بلغت نسبة كفاية
رأس المال  %18.2فيما بلغت نسبة الشق األول من رأس المال .%16.5

وفي ما يلي بعض من أهم إنجازات البنك في العام :2013
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•

•ترقية تصنيف البنك من ستاندرد آند بورز إلى ) (AA-ليلتحق البنك بنخبة ال تتجاوز العشرين بنك ًا من
البنوك التجارية العالمية التي تحوز على تصنيف ) (AA-أو ما يعادلها من جميع وكاالت التصنيف الثالثة
الكبرى في العالم

•

•الفوز بجائزة الشيخ خليفة لالمتياز – الفئة الماسية لعام  ،2013ما يؤكد مركز البنك الريادي في
القطاع المالي

•

•الفوز بجائزة معهد “حوكمة” لحوكمة المصارف للعام  2013ضمن جوائز بانكرز الشرق األوسط

في العام  2013فاز البنك بعدد من الجوائز المرموقة بما في ذلك:
•

•إدراج البنك ضمن قائمة “الخمسين بنك ًا األكثر أمان ًا في العالم” للسنة الخامسة على التوالي ،كما تمت
تسميته مؤخرا ً “البنك األكثر أمان ًا في األسواق الناشئة” من قبل مجلة جلوبال فاينانس

•

•جائزة “أفضل مدير لألصول في الشرق األوسط” من جوائز تكافل الدولية للعام الثاني على التوالي

•

•جائزة “أقوى ميزانية عمومية لبنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة” من مجلة “آشيان بانكر”

•

•جائزة أفضل مؤسسة ألسواق رأس المال في الشرق األوسط ودولة اإلمارات العربية المتحدة من مجلة
“يوروموني”

•

•جائزة أفضل مزود لخدمات إدارة النقد في الشرق األوسط ،ضمن حفل توزيع جوائز خدمات الخزينة من “إيميا
فاينانس”

•

•جائزة أفضل مدير أصول للعام من ملتقى وجوائز الشرق األوسط الذي تنظمه المجلة المالية المرموقة
جلوبال إنفستر /آي أس أف

•

•جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن حفل توزيع جوائز
الخدمات المصرفية الخاصة السنوي الخامس

•

•جائزة أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة من جمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط

•

•جائزة أفضل تمويل للمشاريع من “بانكر ميدل إيست”

•

•استضافة ملتقى أسواق المال العالمية السنوي الخامس والذي تضمن خطابات من أهم صانعي
السياسات في العالم ومناقشات حول القضايا الضاغطة التي تؤثر على اقتصاديات العالم ،وألقى الضوء
على التأثير المتنامي ألبوظبي في الشؤون المالية العالمية

•

•جائزة أفضل صندوق للصكوك في حفل توزيع جوائز المال واألعمال اإلسالمية الذي تنظمه مجلة “سي بي
آي فاينانشالز”

•

•رعاية ملتقى أبوظبي لالستثمار في باريس والذي أقيم بالشراكة مع دائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي.

•

•جائزة أفضل فرع وجائزة خدمة العمالء من “إيثوس االستشارية” والمعهد الدولي لخدمة العمالء

•

•جدد البنك االلتزام برعاية حلبة سباق ياس مارينا بصفته الشريك المؤسس لحلبة السباق الفريدة من
نوعها ،وتستضيف حلبة ياس مارينا سباق الفورموال “ ”1السنوي باإلضافة إلى العديد من المسابقات
الهامة األخرى

إن جميع هذه النتائج واإلنجازات المحققة خالل العام  2013ما هي إال شاهد على كفاءة ومواهب فريق إدارة بنك
أبوظبي الوطني وموظفيه ،كما جاءت نتيجة استراتيجية النمو الحكيمة التي يتبعها البنك والتي تتماشى مع
مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي ورؤية 2030
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آخر المستجدات المتعلقة باالستراتيجية

تحديث حول األعمال

منذ منتصف العام ،قمنا بتعريف مهمتنا على أنها “أن نكون شريك ًا أساسي ًا لعمالئنا
المختارين” وقد وضعنا استراتيجية تمتد خمسة أعوام للتوفيق بين النمو في االستثمار
والتدفقات عبر المحور الغربي الشرقي (المنطقة الممتدة من غرب أفريقيا إلى شرق آسيا).
وتتمثل هذه االستراتيجية في البناء على نقاط القوة األساسية كمؤسسة واستثمار
موقعنا الجغرافي الفريد في مركز النمو المتوقع من آسيا والشرق األوسط وأفريقيا خالل
األعوام القادمة.

من وجهة النظر التشغيلية ،لقد أنجزنا الكثير في مدة قصيرة ،كما حققنا بعض المكاسب
الهامة خالل الستة أشهر األخيرة .فقد قام فريق العالقات في المجموعة المصرفية
المؤسسية بإعادة ضبط المحافظ وبدأ بإضفاء قيمة إضافية على العالقات مع عدد من
األسماء العالمية الكبرى ،بما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في أن نكون “شريك ًا أساسي ًا
لعمالئنا المختارين” .أن بنك أبوظبي الوطني هو اآلن واحد من بين قلة من البنوك بدولة
اإلمارات العربية المتحدة التي تمتلك تخصص ًا في القطاعات وهو ما يسمح لنا بخدمة
القطاع الرئيسية في اقتصاد اإلمارات بما يتماشى مع القطاعات الخمسة التي اخترناها.

لقد قمنا بتبسيط هيكلنا التنظيمي الذي أصبح يتركز حول  3شرائح رئيسية من العمالء )1 :المجموعة
المصرفية المؤسسية العالمية و )2خدمات األفراد والخدمات التجارية العالمية و )3الثروات الدولية .لقد قمنا
بتنظيم عملياتنا وهيكلنا التنظيم لبناء العمود الفقري والهيكل األساسي للبنك من خالل االستثمار في
األنظمة والعمليات التي ستدعم طموحاتنا بالنمو.

في مجال خدمات األفراد والخدمات التجارية ،حققت محفظة أصول األفراد لدينا نموا ً يتجاوز  %10للمرة
األولى خالل ثالث سنوات .إن استحواذ العمالء اآلن أعلى بأكثر من  %20عن األعوام السابقة كما أطلقنا
حملة جديدة للقروض بنجاح كبيرة خالل الربع األخير من العام وهي تحقق نتائج قوية حتى اآلن .إال أن هناك
بالتأكيد العديد من المجاالت التي ال تزال بحاجة إلى تحسين ،على سبيل المثال في الخدمات المصرفية
التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة نحن حالي ًا دون المستوى المطلوب قياس ًا بالعديد من منافسينا،
ونتوقع أن يشكل ذلك فرصة كبيرة لنا في السنوات القادمة.

إن استراتيجيتنا المتبعة لتحقيق مهمتنا الجديدة هي البناء حول المحاور الجغرافية الثالثة التالية:

المحور األول (السوق المحلي)
التركيز على تطوير أعمالنا التجارية وأعمال األفراد هنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعبر منطقة الخليج.

المحور الثاني (أسواق شبكة المؤسسات)
بناء بنك لخدمة المؤسسات ،قائم حول التدفقات التجارية واالستثمارية عبر “المحور الغربي الشرقي” الممتد
على طول أفريقيا والشرق األوسط وآسيا.

أود أن اغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى السيد /مايكل تومالين ،الرئيس التنفيذي السابق ،على
مساهماته الجليلة التي قدمها إلى بنك أبوظبي الوطني على مدى األربعة عشر عام ًا الماضية ،فبدون
مايكل تومالين ما كان بنك أبوظبي الوطني ليكون البنك الذي نعرفه اليوم .لقد نجح في قيادة البنك
لتجاوز العديد من التحديات بما في ذلك األزمة المالية التي شهدها العالم في عام  ،2008وأود أن أعرب
عن كامل الشكر والتقدير له على قيادته الحكيمة ،ويسرني أنه سيبقى في بنك أبوظبي الوطني كعضو
في مجلس إدارته.

بناء  5أسواق للسلع في األسواق التي تتميز بارتفاع النمو وبحجم كبير إلى حد معقول من حيث إجمالي الناتج
المحلي وتعداد السكان.

كما أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق اإلدارة والموظفين على جهودهم المتواصلة ،إننا فخورون بأدائنا للعام
 2013ونتطلع قدم ًا لتحقيق المزيد من النجاحات في العام  2014وما بعده.

علم ًا أننا نركز في الوقت الحاضر على بناء المحورين األول والثاني ،على أن نبدأ خالل األعوام الخمسة التالية ببناء
أسواق السلع الخمسة الواردة ضمن المحور الثالث .وسنواصل تحسين منهجنا االستراتيجي واألهم من ذلك
أننا سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا بنك حريص على رضى العمالء ونركز دائم ًا على أن نكون “شريك ًا أساسي ًا
لعمالئنا المختارين” ،كما سنواصل نشر تقدمنا وفق ًا الستراتيجيتنا الموضوعة.

أليكس ثيرسبي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

المحور الثالث (أسواق السلع الجديدة)
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لقد حقق قطاع الثروات الدولية نموا ً قوي ًا في اإليرادات واألصول الخاضعة إلدارته ،كما فاز بالعديد من الجوائز
المرموقة بما في ذلك أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وجائزة أفضل شركة إلدارة الثروات وأفضل
مدير أصول للعام.

31

تقرير الرئيس التنفيذي
للمجموعة إلى السادة
المساهمين
عن السنة المالية 2013
صافي األرباح (مليون درهم )
1,409
1,041

نبذة عامة عن
البيانات المالية
في العام  2013حقق البنك
أرباح ًا بلغت  4.733مليون
درهم بارتفاع يعادل %9.3
عن األرباح المحققة في العام
 2012والبالغة  4.332مليون
درهم .ويمثل ذلك إيرادا ً
مخفف ًا للسهم يعادل 1.04
درهم للعام  ،2013مقارنة
بمبلغ  0.95درهم للعام
2012؛
وقد جاء النمو بشكل
أساسي من ارتفاع صافي دخل
الفائدة ودخل األتعاب.
وبلغ العائد السنوي على
متوسط حقوق المساهمين
 %14.4منخفض ًا عن العام
 2012حيث بلغ .%15.1

2,621
2,087

3,656
3,212

أرباح العمليات موزعة حسب شريحة
األعمال

4,733
4,332

ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ

ﻟﻠﻌﺎم 2013
ﻟﻠﻌﺎم 2012

ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ
اﻟﻨﺼﻒ ا ول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺮﺑﻊ ا ول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

دخل العمليات
ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة  %8.4ليصل إلى  9.398مليون درهم من بعد أن كان  8.668مليون درهم
في العام  .2012وقد شهد دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويالت اإلسالمية نموا ً بوتيرة ثابتة طوال العام
 2013وبنسبة  %6.8ليصل إلى  6.510مليون درهم ،فيما انخفض هامش الفائدة على أساس متوسط األصول
اإلجمالية إلى  %2.08عن كامل العام  ،2013وبانخفاض عن الهامش المحقق في العام  2012والبالغ ،%2.19
علم ًا أن االنخفاض جاء في ظل ازدياد المنافسة الناتجة عن وفرة السيولة باإلضافة إلى إعادة تسعير المخاطر
مع انتعاش االقتصاد.
شهد صافي األتعاب والعموالت نموا ً قوي ًا بنسبة
 %20.0ليصل إلى  1.852مليون درهم في العام
 2013مقارنة بمبلغ  1.544مليون درهم في 2012
وذلك في ظل النمو الكبير في أتعاب اإلقراض
ورسوم بطاقات االئتمان ودخل األتعاب من أنشطة
الوساطة وإدارة األصول .قد تجاوز دخل األتعاب اآلخر
مبلغ  300مليون درهم في كل من  2012و،2013
مدفوع ًا بصفة أساسية باألرباح االستثنائية من
استراتيجيات التحوط التي ليس من المتوقع تكرارها
في العام  .2014وبوجه عام ،نما الدخل غير المرتبط
بالفائدة بنسبة  %12.3في العام  2013ليصل إلى
 2.888مليون درهم.

التغييرات في إيرادات العمليات (مليون درهم)
ﻟﻠﻌﺎم 2013

9,398

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺧﺮى

28+

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺼﺮف اﺟﻨﺒﻲ

13-

ﺻﺎﻓﻲ اﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت

308+

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﻼﻣﻲ

414+

ﻟﻠﻌﺎم 2012

8,668

المخصصات وأعباء تراجع القيمة
بلغ صافي أعباء تراجع القيمة  1.206مليون درهم في العام
 2013وهو أقل من العام  2012بنسبة  .%9.8وقد عوض عن
االنخفاض البالغ  419مليون درهم في المخصصات الخاصة
االرتفاع في أعباء المخصصات العامة بمبلغ  255مليون درهم
في ظل النمو في األصول الموزونة بالمخاطر االئتمانية ووفق ًا
لممارسات البنك التي تعتمد اإلدارة المتحفظة للمخاطر.
يواصل البنك التزامه التام بمتطلبات مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي بشأن نسبة األصول الموزونة بالمخاطر
االئتمانية والبالغة  %1.5للمخصصات العامة ،وذلك قبل
تاريخ سريان هذه المتطلبات المقرر خالل العام .2014

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ %1-
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت %66

6,013

 %3.2ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض

5,781

 %3.4ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض

3,352

 %55.7ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة

3,090

 %53.4ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة
 %1.66ﻣﻦ اﺻﻮل اﻟﻤﻮزوﻧﺔ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
 %1.54ﻣﻦ اﺻﻮل اﻟﻤﻮزوﻧﺔ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

2,975
2,428

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2012

ارتفعت القروض المتعثرة لتصل إلى  6.013مليون درهم
ما يمثل  %3.16من دفتر القروض ،وكانت نسبة القروض
المتعثرة قد سجلت أعلى نسبة لها بواقع  %3.55خالل الربع
األول من العام  ،2013علم ًا أن إجمالي المخصصات مثل نسبة
 %105.2من القروض المتعثرة.

اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2013

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺤﺪدة )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

الميزانية العمومية

بلغت مصاريف العمليات للسنة المالية المنتهية في  2013ما يعادل  3.239مليون درهم بارتفاع %12.9
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،مما يعكس االستثمار المستمر في أعمالنا وبما يتماشى مع التوقعات.
بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل  %34.5في العام  ،2013وهي أعلى من النسبة المسجلة لكامل العام 2012
والتي بلغت .%33.1
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نمت ارباح العمليات بنسبة  %6.2لتصل إلى  6.159مليون
درهم في العام  2013مقارنة بمبلغ  5.801مليون درهم في
العام  .2012وتوزعت أرباح العمليات حسب شرائح األعمال
على النحو التالي 4.076 :مليون درهم ( )%66في المجموعة
المصرفية المؤسسية العالمية ،و 507مليون درهم ()%8
في الثروات العالمية و 1.632مليون درهم ( )%27في
الخدمات المصرفية العالمية لألفراد والخدمات التجارية.
وبلغت المساهمة الصافية للمركز الرئيسي  57مليون
درهم سلب ًا (.)%-1

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪوﻟﻲ ﻟدارة اﻟﺜﺮوات %8

7-

المصاريف

استمر البنك في توسيع شبكته المصرفية ،التي
تعتبر بالفعل واحدة من أكبر الشبكات المصرفية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ليصبح لديه 126
فرع ًا ومكتب صرف و 588جهاز صراف آلي و 8مراكز
مصرفية تجارية .كما واصل البنك االستثمار في
قنوات التوزيع مثل الخدمة المصرفية اإللكترونية
( )e-bankingومراكز االتصال العاملة على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ،بما يعزز قدرة البنك
على خدمة العمالء .عالمي ًا ،أصبح بنك أبوظبي
الوطني يغطي  17دولة حول العالم .إن استثماراتنا
في امتيازنا وشبكتنا وأنظمتنا ومنتجاتنا وموظفينا
تتماشى مع رؤيتنا بأن نكون البنك العربي األفضل في
العالم ومهمتنا الرامية إلى أن نكون “شريك ًا أساسي ًا
لعمالئنا المختارين”.

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻓﺮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ %27

التغيرات في مصاريف العمليات (مليون درهم)
ﻟﻠﻌﺎم 2013

3,239

اﻻﺳﺘﻬﻼك

25+

ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى*

96+

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

250+

ﻟﻠﻌﺎم 2012

2,868

*مصاريف أخرى تتضمن المصاريف والتبرعات واألعمال الخيرية العامة واإلدارية

بلغ إجمالي األصول  325،1مليار درهم كما بتاريخ  31ديسمبر
 2013بارتفاع  %8.1عما كان عليه في  31ديسمبر .2012
والسلف المقدمة للعمالء  183.8مليار درهم
بلغت القروض
ُ
كما بتاريخ  31ديسمبر  ،2013وقد شهدت القروض نموا ً بلغ
 %11،7مدفوع ًا بالنمو في األعمال المحلية والدولية .بلغت
ودائع العمالء  211،1مليار درهم بارتفاع قدره  %10.9كما
بتاريخ  31ديسمبر  .2013وخالل العام ،بذل البنك جهودا ً
حثيثة لزيادة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهد
نتائج مشجعة مع نمو بنسبة  %30في العام  ،2013مما أدى
إلى رفع حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير من %24
إلى  %28من إجمالي ودائع العمالء .أما حقوق المساهمين
والمكونة من أموال المساهمين البالغة  30.7مليار درهم
سندات الشق األول من رأس المال لحكومة أبوظبي البالغة
 4.0مليار درهم ،فقد نمت  %11،4لتصل إلى  34.7مليار درهم
بنهاية العام .2013

500
400
300

%8+

200

%12+

%11+

100
%18-

0

ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ

اﺻﻮل

اﻟﻘﺮوض

اﻟﻮداﺋﻊ

%11+

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﺟﻞ*  /ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺳﻨﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

2012

300.6

164.6

190.3

24.7

31.1

2013

325.1

183.8

211.1

20.2

34.7

*اﻗﺘﺮاﺿﺎت ﻻﺟﻞ

تبقى نسب “بازل  ”2قوية وتتجاوز بسهولة الحدود الدنيا
البالغة  %12و( %8الشق األول) المقررة من مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي ،حيث بلغت نسبة كفاية رأس
المال  %18.2ونسبة الشق األول من رأس المال  %16.5كما
بتاريخ  31ديسمبر .2013
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تقرير الرئيس التنفيذي
للمجموعة إلى السادة
المساهمين

القطاع المصرفي العالمي
“أفضل تمويل للمشاريع /البنى التحتية” ضمن حفل
توزيع جوائز “بانكر ميدل إيست” لعام .2013

عن السنة المالية 2013

نظرة عامة على
األعمال
في يوليو  ،2013تم تعيين
السيد /أليكس ثيرسبي رئيس ًا
تنفيذي ًا لبنك أبوظبي الوطني.
ومنذ التحاقه بالبنك،
استحدث نموذج ًا مبسط ًا
لألعمال وخطة استراتيجية
خمسية جديدة ،وأعلن عددا ً
من التغييرات التنظيمية.
وفي ما يلي مراجعة للعام
 2013بالنسبة لكل من
قطاعات بنك أبوظبي الوطني
بما في ذلك آخر المستجدات
حول التغييرات االستراتيجية
والتنظيمية التي تم القيام بها.

المجموعة المصرفية المؤسسية العالمية –  %50من اإليرادات %66 ،من أرباح العمليات
إن المجموعة المصرفية المؤسسية العالمية هو قطاع األعمال األكبر لدى بنك أبوظبي الوطني
حيث ساهم بنسبة  %50من اإليرادات و  %66من أرباح العمليات للمجموعة ،وقد حقق أرباح ًا
صافية بلغت  3.6مليار درهم في العام .2013
تضم المجموعة المصرفية المؤسسية العالمية القطاعات الرئيسية التالية:

األسواق العالمية
وصف األعمال
تتيح األسواق العالمية للعمالء بوابة للدخول إلى
األسواق المالية العالمية بالعمالت المختلفة
والتحوط ضد أسعار الفائدة والمشتقات المالية
ومجمعات السيولة .وتقدم األسواق العالمية حلو ًال
مالية مصممة حسب استعداد العمالء لتحمل
المخاطر واحتياجات محفظة االستثمار والحفاظ
على الثروة وتنميتها .علم ًا أن القطاع يعزز ثقافة
احترام مصلحة العميل ووضعها في المقام األول
مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة.
يسعى قطاع األسواق العالمية باستمرار إلى أن يكون
المستشار المالي الموثوق وهو ملتزم بتقديم
خدمات ومنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

األداء المالي
حقق قطاع األسواق المالية إيرادات بلغت 1.3
مليار درهم وبلغت أرباح عملياته  1.1مليار
درهم ،ليساهم بما يزيد بقليل عن ربع إيرادات
وأرباح عمليات المجموعة المصرفية المؤسسية
العالمية في العام .2013

التغييرات التنظيمية /االستراتيجية
خالل العام  ،2013أجرت األسواق العالمية تغييرات
تنظيمية جوهرية من خالل مواءمة مجموعة
المنتجات المقدمة والمتداولين ومكاتب المبيعات
بما يلبي احتياجات عمالئنا بشكل أفضل .وتضمنت
التغييرات االستراتيجية تأسيس شركة تابعة لتداول
عقود مقايضة أسعار الفائدة طويلة األجل وثنائية
العمالت ،وتطوير استراتيجية لتسليم منصة شاملة
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للتجارة اإللكترونية بما في ذلك منتجات صرف
العملة األجنبية ما يشكل المخطط التصميمي
للتوسع الدولي في صورة مراكز أعمال ،وتحديدا ً في
أوروبا وآسيا بما يعكس الهيكل التنظيمي ونموذج
عمليات المركز الرئيسي.

أهم المكاسب /اإلنجازات المحققة في
2013
أظهر استبيان رضى عمالئنا الذي أجريناه خالل
العام  2013أن ما يزيد عن  %80من عمالء األسواق
العالمية كانوا يقدرون عالي ًا ويدعمون جودة الخدمة
والمنتجات المقدمة من بنك أبوظبي الوطني.
حقق قطاع األسواق العالمية العديد من اإلنجازات بما
في ذلك تأسيس شركة تابعة لتداول عقود المقايضة
طويلة األجل ،كما طرح القطاع منتجات جديدة
بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والعمالت
الطارئة ،وال بد من اإلشارة إلى توزيع السندات الناجح
في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق
الدولية .هذا وقد استضاف قطاع األسواق العالمية
بنجاح ملحوظ منتدى أسواق المال العالمية ،الذي نما
على مدى األعوام الخمسة الماضية ليصبح أحد أرقى
الفعاليات في هذا المجال على صعيد الشرق األوسط.

األولويات  /الخطط االستراتيجية للعام
2014
يخطط قطاع األسواق العالمية في العام 2014
توسيع عملياته في أوروبا وآسيا ،ويعمل القطاع على
تطوير منتج صرف أجنبي لألفراد يوفر أسعارا ً مواتية
وإجراءات واضحة وتحويالت أموال داخلية وخارجية
أسرع إلى وجهات عالمية.

وصف األعمال

إن القطاع المصرفي العالمي هو وحدة األعمال األكثر
إدرار ا ً لإليرادات واألرباح في مجموعة بنك أبوظبي
الوطني .وتعمل فرق منتجات القطاع بالتنسيق الوثيق
مع شركاء تغطية العمالء إلطالق وتطوير مجموعة
واسعة من الحلول االستراتيجية والتمويلية لعمالئنا.
وتضم وحدات األعمال التابعة للقطاع وحدة الخدمات
المصرفية للتجار وخدمات إنشاء وتوزيع الديون
والتأجير التمويلي ووحدة المعامالت المصرفية.

األداء المالي

بلغ إجمالي إيرادات القطاع المصرفي العالمي في العام
 2013زهاء  3.4مليار درهم ،ليساهم بما يقارب
 %75من إيرادات المجموعة المصرفية المؤسسية
العالمية وأرباح عملياتها .وقد شهد الدخل غير
ال باألتعاب والعموالت) نموا ً
المرتبط بالفوائد (ممث ً
قوي ًا نتيجة تحسن حركة صفقات تمويل المشاريع.
وجاءت تراجعات القيمة أقل بشكل كبير حيث
ساعد االنتعاش االقتصادي في تحسين الجودة
العامة لألصول .وواجهت األعمال عوائق قوية في
ظل المنافسة المحتدمة من المنافسين الدوليين
والمحليين ،مما أدى إلى ضغط هوامش األرباح.

التغييرات التنظيمية  /االستراتيجية

في العام  ،2013وكجزء من التغييرات التنظيمية التي
شملت مختلف قطاعات البنك والتي تم اإلعالن عنها
في يوليو ،تم تحويل القطاع المصرفي العالمي إلى
وحدة أعمال يتركز اهتمامها على المنتجات ضمن
المجموعة المصرفية المؤسسية العالمية .ففي
السابق كانت القطاع المصرفي العالمي مسؤو ًال عن
تغطية المنتجات والعمالء ،واآلن أصبحت تغطية
العمالء وحدة منفصلة .وستتمحور استراتيجية
القطاع المصرفي العالمي حول تعزيز مركزنا في
السوق المحلي اعتمادا ً على الشبكة المؤسسية
الممتدة عبر المحور الغربي الشرقي والتوسع إلى
أسواق جديدة للسلع .إن هدفنا هو متابعة عمالئنا
التي توجد مقراتهم في منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي وصو ًال إلى األسواق الواقعة ضمن اإلقليم
الجغرافي الذي نستهدفه ودعم أنشطة عمالئنا في
هذه المنطقة .وسيقوم نموذج عملياتنا على مبدأ
“أطلق لتوزع” ،مما سيؤدي إلى أداء مالي متفوق على
أساس معدل وفق المخاطر .وعلى المدى المتوسط
سيتم التركيز على تحويل قاعدة اإليرادات نحو
مساهمة أعلى من التدفقات والمنتجات ذات القيمة
المضافة والمدرة للدخل بد ًال من اإلقراض التقليدي.

وفق ًا الستراتيجية البنك بخصوص المؤسسات،
سيقوم القطاع المصرفي العالمي بتعميق منتجاته
وخدماته وتوسيع حضوره الدولي في أوروبا وآسيا
وكذلك (في مرحلة الحقة) الدول األفريقية الواقعة
جنوبي الصحراء الكبرى .وعلى صعيد المنتجات،
سنعمل على تنمية الخدمات المصرفية للتجار
وأسواق الدين تمويل المشاريع والتمويل التخصصي
واإليجار التمويلي في أوروبا و منطقة حوض المحيط
الهادئ اآلسيوية ،مستغلين المنصة القوية التي تم
بناؤها لهذه األعمال في أبوظبي .إن منصة المعامالت
المصرفية ستساعدنا في تعزيز عالقاتنا بعمالئنا
المختارين وستمنحهم منتجات وخدمات ذات قيمة
مضافة .ونعمل حالي ًا على إنشاء وحدة للتمويل
المهيكل بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة
حوض المحيط الهادئ اآلسيوية وأوروبا ،ما من شأنه
أن يضيف بشكل كبير إلى صافي دخلنا في السنوات
القادمة.

أهم المكاسب /اإلنجازات المحققة في
2013
شهدت وحدة الخدمات المصرفية للتجار عام ًا ناجح ًا
آخر ،حيث عملت كمستشار مشارك في صفقة
اندماج شركة صروح العقارية مع شركة الدار العقارية
لتشكال أكبر شركة عقارية (ثاني أكبر صفقة اندماج
واستحواذ من حيث القيمة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة على مدى السنوات السبعة الماضية)،
وبصفتها مستشار مالي حصري بخصوص صفقة
محطة انتاج البولي سيليكون في ساراواك ،ماليزيا والتي
بلغت قيمتها  1.7مليار دوالر .ومن اإلنجازات األخرى
الجديرة بالذكر جمع األموال لالكتتاب األولي العام في
الشركة المغربية التابعة لشركة أبوظبي الوطنية
للطاقة (طاقة).

باإلضافة إلى ذلك ،فقد منحت “إيميا فاينانس” بنك
أبوظبي الوطني جائزة “أفضل بنك استثمار محلي في
اإلمارات” للسنة الثالثة على التوالي .وقد واصل فريق
العمل في قسم أسواق الدين نجاحاته في العام
 2013من خالل دخول أسواق جديدة (عمان وماليزيا)
وعمالت جديدة (الرنجيت الماليزي والدوالر االسترالي)
باإلضافة إلى توسيع قاعدة العمالء /االنتشار في آسيا.
كما تمت تسمية بنك أبوظبي الوطني جائزة “أفضل
مؤسسة ألسواق رأس المال في الشرق األوسط ودولة
اإلمارات العربية المتحدة” من مجلة “يوروموني” خالل
الحفل الذي أقامته لتوزيع جوائز االمتياز للعام ،2013
ويعتبر بنك أبوظبي الوطني أول بنك يفوز بهذه الجائزة
في المنطقة .وباإلضافة إلى ذلك ،فاز البنك بجائزة

أبوظبي الوطنية للتأجير هي شركة تابعة ومملوكة
بالكامل لبنك أبوظبي الوطني وترتكز أعمالها على
تمويل األصول ،وهي تقدم مختلف أنواع تسهيالت
اإليجار والتأجير التمويلي إلى مجموعة واسعة من
المؤسسات اإلماراتية والخليجية والعالمية العاملة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد واصلت الشركة
في العام  2013تسجيل نمو ملحوظ في األصول
واإليرادات ( %24و %22على التوالي) على الرغم من
الظروف الصعبة السائدة في السوق .تم إبرام صفقات
تمويل كبرى مع عمالء في قطاع الطيران والشحن
والبنى التحتية ،بما في ذلك شركة طيران االتحاد
وطيران اإلمارات وشركة المالحة العربية المتحدة
وشركة أبوظبي للموانئ .وخالل العام ،وقعت أبوظبي
الوطنية للتأجير مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص
للتعاون في مجال تمويل وتأجير الطائرات.
واصلت الوحدتان “إدارة النقد العالمية” و”التمويل
التجاري” النمو عبر شبكتنا الواسعة ،حيث نقوم من
أبوظبي بتوصيل تدفقات عمالئنا التجارية إلى دول
الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا ومنطقة حوض الهادئ
اآلسيوية عبر مكاتبنا العاملة في هذه المناطق .إن
تركيزنا على دعم عمليات التمويل التجاري في المحور
الغربي الشرقي قد مهد أمامنا الطريق لتحقيق نمو
ملحوظ في اإليرادات واالستثمار في الموارد البشرية
واألنظمة.

األولويات  /الخطط االستراتيجية للعام
2014
سنواصل في العام  2014العمل على تطوير وحدة
المعامالت المصرفية مع االستثمار في البنية التحتية
والموظفين لدعم عمالئنا المختارين ،مع التركيز في
المقام األول على أنشطتهم بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول
العربية األخرى.
وباإلضافة إلى ذلك ،سنقوم ببناء وحدة “إنشاء وتوزيع
الديون” بحيث نبقى من بين البنوك الثالثة األوائل
في سوق مجلس التعاون الخليجي ونستخدم هذه
المنصة لتطوير أعمال عمالئنا في أسواق الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والدول
األفريقية جنوبي الصحراء الكبرى ،وعلى وجه الخصوص
في سوق الصكوك األولي والتمويل المهيكل وتمويل
المشاريع والتمويل التخصصي.
هذا وسنعمل على استغالل قدرات فريق الخدمات
المصرفية للتجار القائم لدينا لدعم أنشطة عمالئنا
من الشركات وأنشطة تمويل المشاريع في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتوسيع أعمالنا
لإليجار التمويلي لتلبية االحتياجات التأجيرية لعمالئنا
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون
الخليجي األخرى.
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تقرير الرئيس التنفيذي
للمجموعة إلى السادة
المساهمين
عن السنة المالية 2013

قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية التجارية
العالمية –  %32من اإليرادات %27 ،من أرباح العمليات
وصف األعمال
إن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات
المصرفية التجارية العالمية هو قطاع تم إنشاؤه
حديث ًا وهو يوسع نطاق أعمال القطاع المصرفي
المحلي السابق ليغطي جميع دول مجلس التعاون
الخليجي بما في ذلك األردن ،باإلضافة إلى شركة
التمويل اإلسالمي التابعة للبنك ،وهي أبوظبي الوطني
للتمويل اإلسالمي (أدنيف).

األداء المالي
حقق القطاع إيرادات بلغت  3.0مليار درهم فيما
بلغت أرباح عملياته  1.6مليار درهم ،مساهم ًا
بثلث إيرادات المجموعة وأكثر بقليل من ربع أرباح
عملياتها في العام  2013على التوالي؛ وبلغ صافي
األرباح بعد أعباء تراجع القيمة والضرائب الخارجية 1.3
مليار درهم للعام .2013

التغييرات التنظيمية /االستراتيجية
شهد العام  2013تغييرات جوهرية في أعمال قطاع
الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية
التجارية سواء على صعيد االستراتيجية أو الهيكل
التنظيمي ،حيث تمت إعادة هيكلة القطاع بما
يتماشى مع التوجه االستراتيجي الجديد للبنك.
ويطمح قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والنخبة
الذهبية اآلن إلى أن يكون البنك األبرز لعمالئنا
المختارين ،حيث أننا نعمل على توفير تعامالت
سلسة للعمالء عبر جميع القنوات المصرفية بما
في ذلك الفروع ومراكز االتصال واإلنترنت والهاتف
المتحرك.
تمت إعادة هيكلة الخدمات المصرفية التجارية
لخدمة جميع العمالء في فضاء األعمال بدءا ً
من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصو ًال إلى
المؤسسات متوسطة الحجم في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وعمان.

وستركز الخدمات المصرفية الجديدة وابتكار
األعمال جهودها على بناء فرص أعمال مصرفية
جديدة في اإلمارات العربية المتحدة وتغذيتها إلى أن
يتم تأسيسها كأعمال جارية.
يبقى دور أبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي (أدنيف)
كما هو دون تغيير ،حيث تقدم منتجات وخدمات
مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
لقد تم اتباع مبدأ المركزية في جميع مهام التمكين
في أدنيف ،وتم استيعابها في مهام التمكين لقطاع
الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية
التجارية التي يقودها الهيكل التنظيمي الجديد
لمجموعة بنك أبوظبي الوطني.

أهم المكاسب /اإلنجازات المحققة في
2013
من ضمن أبرز المكاسب واإلنجازات التي حققها
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات
المصرفية التجارية العالمية في العام الماضي ،تم
تكريم القطاع لخدماته المحسنة كما فاز بالجائزتين
التاليتين خالل العام :2013
• •جائزة “أفضل أداء لفرع” ضمن جوائز مؤشر
المقارنة المعيارية السنوية لخدمات األفراد
في اإلمارات التي تمنحها مؤسسة “إيثوس
لالستشارات”
• •جائزة “أفضل مبادرة لخدمة العمالء” من
المعهد الدولي لخدمة العمالء نظرا ً الستحداث
مفهوم “سفراء خدمات الفروع”

األولويات  /الخطط االستراتيجية للعام
2014
في العام  ،2014سنركز اهتمامنا على منتجات
وخدمات األفراد وسنستهدف النمو ضمن قاعدة
العمالء الغزيرة وزيادة حضورنا في مجال الرهن،
كما سنقوم بتحسين فريق المبيعات والتركيز
على بناء قدراتنا في مجال الحلول اإللكترونية.

الثروات العالمية –  %8من اإليرادات %8 ،من أرباح العمليات
وصف األعمال
يتركز اهتمام قطاع الثروات العالمية على ثروات
المستثمرين الخاصين والمؤسسيين من خالل
الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الوساطة
وإدارة األصول والحفظ األمين لدينا .وعمالؤنا هم على
النحو التالي:
ً
أفراد ذوي دخل مرتفع جدا (>  25مليون دوالر أمريكي
من األصول القابلة لالستثمار)
أفراد ذوي دخل مرتفع (>  1مليون دوالر أمريكي من
األصول القابلة لالستثمار أو مستثمرون متمرسون.
• •مستثمرون مؤسسيون في منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي (مثل الشركات
وصناديق التقاعد)
• •مؤسسات وسيطة (مثل البنوك والوسطاء)
صدرون
ُ
وم ِ

األداء المالي
حقق قطاع الثروات العالمية إيرادات بلغت 734
مليون درهم ،فيما بلغت أرباح عملياته  507مليون
درهم ،ليساهم بنسبة  %8من إيرادات المجموعة
وأرباحها التشغيلية في العام  .2013وبعد اقتطاع
الضرائب الخارجية البالغة  46مليون درهم ،بلغ
صافي األرباح المحقق من القطاع  461مليون درهم.
وقد شهد القطاع نموا ً قوي ًا (تجاوز  )%10وزيادة في
اإليرادات في ظل التذبذب الذي شهدته أسواق رأس
المال.

التغييرات التنظيمية /االستراتيجية
في العام  ،2013وكجزء من التغييرات التنظيمية
الشاملة التي أُعلن عنها في يوليو ،قام قطاع الثروات
العالمية بتحسين هيكله التنظيمي المتركز على
العمالء بهدف خدمة عمالئنا المختارين بشكل
أفضل وكفاءة أكبر .لقد قمنا بدمج وحدتي الخدمات
المصرفية الخاصة في وحدة واحدة تحت مسمى
“فريق الخدمات المصرفية العالمية” وقمنا بتحسين
خدمات إدارة األصول والوساطة (أبوظبي الوطني
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لألوراق المالية) والحفظ األمين بما يفي باحتياجات
عمالئنا المستثمرين من األفراد والمؤسسات.
إن خدمات إدارة األصول والحفظ األمين والوساطة
تعتبر ذات أهمية أساسية ألعمال الخدمات
المصرفية الخاصة .كما أنها تعتبر من المصادر
الرئيسية للمنتجات بالنسبة لعمالئنا المؤسسيين،
وستواصل تطوير منتجات ومهام وخدمات جديدة
لدعم عمالئنا المحليين والدوليين على حد سواء.

أهم المكاسب /اإلنجازات المحققة في
2013
تبقى إدارة الخدمات المصرفية الخاصة هي المساهم
األقوى في أداء قطاع الثروات العالمية للعام ،2013
وقد نمت األصول الخاضعة إلدارة القطاع بنسبة
 %21خالل العام مدفوعة بشكل كبير بمبيعات
االستثمار في اإلمارات العربية المتحدة وسويسرا
والقروض العقارية مرتفعة القيمة في المملكة
المتحدة.
كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين خيارات
االستثمار التي نقدمها إلى عمالئنا ،قامت مجموعة
االستثمار بتطوير منصة استثمار مفتوحة بحيث
نستطيع إتاحة االستثمار لعمالئنا سواء في الصناديق
الخارجية أو الصناديق التابعة لبنك أبوظبي الوطني
من خالل شبكتنا العالمية .كما قمنا بتطوير عدد
من منتجات االستثمار المصممة حسب الطلب
لتالئم شرائح معينة من العمالء.
كما تواصل أعمال الوساطة (أبوظبي الوطني لألوراق
المالية) اكتساب حصة من السوق في جو من
التذبذب والتنافس ،مع التركيز على جودة األبحاث
والمنتجات والخدمات المقدمة إلى عمالئنا.
في العام  2013نجحت مجموعة إدارة األصول في
تنمية األصول الخاضعة إلدارتها بنسبة  ،%51وقد
جاء ذلك في ظل األداء اإليجابي للعمالء عبر صناديق
الدخل الثابت وصناديق األسهم التابعة لنا.

هذا وتواصل خدماتنا للحفظ األمين إظهار نمو
قوي مع نمو الطلب في السوق ،حيث نمت األصول
الخاضعة للحفظ لدينا بنسبة  .%64وفي العام ،2013
قمنا بتوسيع تغطيتنا عبر ناسداك دبي ونحن حالي ًا
الحافظ األمين الوحيد المرخص محلي ًا والذي يغطي
جميع األسواق الثالثة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
لقد تمت مكافأة النتائج النوعية لهذه الجهود من
خالل الفوز بعدد من أهم الجوائز في القطاع المصرفي
خالل العام  ،2013بما في ذلك:
•
•
•
•

•
•

•جائزة “أفضل مدير لألصول” من جوائز تكافل
الدولية – فبراير 2013
•جائزة أفضل صندوق متداول من جوائز “مينا
فاند مانيجر” – فبراير 2013
•أفضل شركة إلدارة الثروات – من الملتقى
العربي لالستثمار – سبتمبر 2013
•جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة – من مجلة
ذي بانكر ومجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت
– أكتوبر 2013
•جائزة أفضل مدير لألصول  -من مجلة جلوبال
انفستور – أكتوبر 2013
•جائزة أفضل صندوق صكوك لعام  2013في
حفل توزيع جوائز المال واألعمال اإلسالمية –
ديسمبر 2013

األولويات  /الخطط االستراتيجية للعام
2014
تبقى أولوياتنا للعام  2014مواصلة التركيز على
تحسين خدمة العمالء لدينا من خالل توسيع نطاق
ومجال منتجات وحلول االستثمار التي نقدمها
إلى عمالئنا من األفراد والمؤسسات باإلضافة إلى
تطوير واستقدام أفضل المتخصصين في الخدمات
المصرفية الخاصة والمستشارين االستثماريين
ومدراء الصناديق للتأكد من تسليم منتجاتنا
وخدماتنا إلى عمالئنا بأعلى مستويات الجودة.
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التوطين في بنك أبوظبي الوطني
يركز بنك أبوظبي الوطني جهوده على مساعدة دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل كونه رائدا ً
في مساعي توطين الوظائف ،وفي العام  2013أطلق البنك عددا ً من المبادرات لمتابعة مسيرته
كمؤسسة رائدة في هذا المجال ،ومن تلك المبادرات نذكر ما يلي:
•

•أطلق البنك منحة جوعان الظاهري الدراسية في أكتوبر  2014بالتعاون مع برنامج دراسة ماجستير إدارة األعمال
التنفيذية من كلية إدارة األعمال المعروفة دوليا “إنسياد” ،حيث سيتمكن أحد مواطني الدولة من المشاركة في
برنامج انسياد كل عام

•

•تخريج  57متدرب ًا مواطن ًا وحصولهم على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة زايد والتحاقهم بالعمل
لدى البنك

•

•استحدث البنك نظام اإلعارات واالبتعاث للمواطنين المتفوقين وذوي اإلمكانيات المتميزة

•

•رعاية ما يزيد عن  100متدرب مواطن

•

•وقع البنك اتفاقية حول مبادرة “أبشر” مع وزارة شؤون الرئاسة إليجاد فرص توظيف للمواطنين اإلماراتيين ،واالتفاقية
بانتظار توقيعها من سمو الشيخ

•

•وقع البنك مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للتوطين بخصوص برنامج “مسار” لرعاية الطالب المواطنين خالل
دراستهم في الجامعات

•

•أطلق البنك برنامج “الصدارة” للخريجين من الكوادر الوطنية في المناصب الهامة وهو يمنح منتسبيه درجة
الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة زايد

•

•شارك البنك في ثالثة من أهم معارض الوظائف (أبوظبي ودبي والشارقة) باإلضافة إلى العديد من الفعاليات المحلية
المتخصصة بالتوظيف في كليات التقنية العليا والجامعات المحلية

•

•أول مشاركة ناجحة في معرض دولي للوظائف في الواليات المتحدة األمريكية  -واشنطن والمملكة المتحدة– لندن
للمواطنين اإلماراتيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج والمهتمين باالنضمام إلى أسرة بنك أبوظبي الوطني

•

•يعتبر التوطين أمرا ً بغاية األهمية بالنسبة لمستقبل الدولة ،ويفخر بنك أبوظبي الوطني بتركيزه المتواصل على
دعم مبادرات التوطين ،وسيواصل اعتبار التوطين واحدا ً من أهم أولوياته في المستقبل

االستدامة في بنك أبوظبي الوطني
إن بنك أبوظبي الوطني هو جزء ال يتجزأ عن مجتمع اإلمارات والدول التي نعمل فيها ،لذلك فإننا نحرص على أداء
دور هام لعمالئنا واالقتصاد والمجتمع عموم ًا ،ونعتبر أن مسؤوليتنا تقتضي منا إيجاد قيمة على المدى الطويل
لجميع المتعاملين مع البنك .وفي العام  2013واصل البنك دعم مجموعة أبوظبي لالستدامة على صعيد
المجلس االستشاري ولجنة التنسيق والمتابعة .وقد نال البنك عالمة غرفة تجارة وصناعة دبي للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات للعام الثاني وساهم في شبكة غرفة دبي لالستدامة كعضو في فريق القيادة.
يواصل البنك التعاون مع مؤسسة اإلمارات من أجل إعداد وإطالق مبادرة وطنية لتعزيز الثقافة المالية على
مستوى الشباب تحت عنوان “إصرف صح” ،وقد تم تدريب  7من موظفي البنك كخبراء ماليين .ويخطط البنك
انطالق ًا من هذه القاعدة المؤلفة من  7موظفين ،أن يبني فريق ًا من المدربين الداخليين لدعم تطوير كوادر
عالية الكفاءة في المجال المالي وتوسيع مساهمة البنك الخارجية في رفع مستويات الثقافة المالية عبر
شرائح المجتمع المختلفة.
مرة أخرى نجح بنك أبوظبي الوطني في تحسين موقعه في مؤشر ستاندرد آند بورز للمعيار االجتماعي البيئي
والحوكمة في العالم العربي إلى المركز الثاني وهو البنك األعلى تصنيف ًا .إن تقاريرنا السنوية حول االستدامة
تساهم في هذا النجاح كوسيلة معلوماتية مطلوبة لدعم إعادة التوازن السنوي .لقد حقق نضجنا في مجال
االستدامة باستخدام أداة تقييم النضج الخاصة بمجموعة أبوظبي لالستدامة ،زيادة بنسبة  %80من مستوانا
األساسي على مدى ثالث سنوات متجاوزا ً الهدف السنوي .وقد حققنا تحسن ًا في مستوى النضج بلغ ،%25.6
وتحسن نسبي بواقع  %26.73ويعود ذلك بصفة أساسية إلى إدراج عوامل االستدامة في سياسة وعمليات
المشتريات.

المركز الرئيسي ومهام التمكين –  %10من اإليرادات %1- ،من
أرباح العمليات
على الرغم من كونه مركزا ً للتكاليف في المقام األول ،إال أن المركز الرئيسي يمتلك بصورة أساسية مصدرين
رئيسيين لإليرادات – خزينة المجموعة التي تدير جزءا ً كبيرا ً من رأسمال البنك واإلدارة المالية للمجموعة والتي
تدير أسهم البنك والقروض التابعة /رأس المال.
في العام  ،2013حققت هذه الشريحة إيرادات بلغت  953مليون درهم لتساهم بنسبة  %10من إجمالي
إيرادات المجموعة ،إال أنها تستأثر بجزء كبير من مصاريف المجموعة ومخصصاتها العامة ،بالتالي فقد بلغت
مساهمتها سالب  57مليون درهم أو  1%من ارباح عمليات المجموعة وسالب  601مليون درهم من صافي
أرباح المجموعة.
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إدارة تكنولوجيا المعلومات
تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات لدى بنك أبوظبي
الوطني أحد مهام التمكين الرئيسية التي تتيح
للبنك تحقيق أهدافه االستراتيجية واالرتقاء إلى
مستوى تطلعات عمالئه .وتعمل إدارة تكنولوجيا
المعلومات بالتنسيق الوثيق مع مختلف قطاعات
األعمال لفحص وتعريف أهداف األعمال على المدى
القصير والطويل من أجل تحديد الحلول التكنولوجية
لألعمال وتطويرها وتخصيصها وتسليمها ،حيثما
وكلما كان ذلك مطلوب ًا .خالل العام  ،2013واصلت
إدارة تكنولوجيا المعلومات إعطاء البنك ميزة
تنافسية حيث نجح فريق اإلدارة في تسليم مشاريع
تغطي قطاعات األعمال المختلفة بدءا ً من القطاع
المصرفي المحلي وصو ًال إلى قطاع األسواق العالمية،
وال يزال العديد من المشاريع قيد اإلجراء .هذا وقد تم
إعادة تنظيم اإلدارة بما يتوافق مع استراتيجية النمو
الجديدة التي اعتمدها البنك ،مع التركيز بشكل أكبر
على السوق المحلي والمحور الغربي الشرقي ،كما
قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتحقيق توفير
ملحوظ في التكاليف خالل العام.
وسيتمحور تركيزنا خالل العام  2014حول تسليم
حلولنا الجديدة والمحسنة مثل القنوات اإللكترونية
(الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
والمحفظة المتحركة) وخدمة ()iBanking
وخدمات الصرف األجنبي لألفراد واستبدال أنظمة
البطاقات ،وتعريف العمالء على البنك (Customer
 .)Onboardingوسنواصل اعتماد أفضل
الممارسات والعمل على تحقيق تخفيضات إضافية
في تكاليف العمليات خالل العام .2014
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إدارة المخاطر
تقوم مجموعة إدارة المخاطر بإدارة المخاطر
باستخدام ثالثة خطوط دفاعية تتألف من وحدات
األعمال ووحدات الرقابة والتدقيق الداخلي .وبصفتها
خط الدفاع األول ،تقوم وحدات األعمال برصد وإدارة
المخاطر في سياق أنشطتها اليومية من خالل التأكد
من أن أنشطتها تتماشى مع سياسة المجموعة لتقبل
المخاطر وتتوافق مع كافة السياسات والعمليات
الداخلية ذات الصلة .وتقوم مجموعة المخاطر وقطاع
الشؤون القانونية واالمتثال ،بصفتهما خط الدفاع الثاني،
بوضع الضوابط الرقابية للمخاطر من خالل السياسات
واإلجراءات مع القيام كذلك بالمهام اإلشرافية
واالختبار المستقل لقدرات خط الدفاع األول .وأخيرا ً تقوم
إدارة التدقيق الداخلي ،بصفتها خط الدفاع الثالث ،بتوفير
التأكيدات والضمانات إلدارة البنك ومجلس إدارته حيال
فعالية ممارسات إدارة المخاطر المستخدمة من
خطي الدفاع األول والثاني.
وتبع ًا للتغييرات التي طرأت مؤخرا ً على االستراتيجية
التنظيمية وإعادة التنظيم التي ترتبت على ذلك في
مهام الخط األمامي والتمكين ،فقد تمت إعادة تنظيم
مجموعة المخاطر على النحو التالي:
•

•سيركز المركز الرئيسي اهتمامه على السياسة
واالستراتيجية ومعايير التأمين ومنهجيات
قياس المخاطر ،كما سيتعامل المركز الرئيسي
مع الموافقات االئتمانية ومتطلبات الحدود التي
تتجاوز أسقف معينة وتقتضي موافقة لجنة
المخاطر (اإلدارة والمجلس) باإلضافة إلى
المخاطر على مستوى المؤسسة

•

•أما وحدات المخاطر المنفصلة ضمن وحدات
األعمال فستكون بمثابة المنفذ للسياسة/
االستراتيجية ومعايير التأمين التي تتم الموافقة
عليها على مستوى المركز الرئيسي

نواصل تعزيز إدارتنا للمخاطر من خالل نهج متكامل
ومنظم ،حيث نقوم من خالل اإلطار العام إلدارة
المخاطر بإدارة المخاطر التي تكون على مستوى
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المجموعة ونسعى إلى تحسين اإليرادات المعدلة
بالمخاطر مع البقاء ضمن الحدود الموضوعة بموجب
سياستنا لتقبل المخاطر.

قطاع الشؤون القانونية
واالمتثال
خالل الربع الثالث من العام  ،2013اندمجت إدارتا
الشؤون القانونية واالمتثال في قطاع واحد لتوفير نقطة
اتصال واحدة لجميع األمور المتعلقة بالشؤون القانونية
واالمتثال بغية تسهيل العمليات اليومية.
•

•فاز البنك خالل السنة بجائزة معهد “حوكمة”
لحوكمة المصارف كما تمت تسمية السيد/
سامر عبدالحق المستشار العام للمجموعة
ورئيس قطاع الشؤون القانونية واالمتثال
بالمجموعة ،كأفضل مسؤول للحوكمة في
العام خالل حفل توزيع جوائز “االيد كومبالينس
كونسلتنتس (إيه سي سي)”

•

•نجح بنك أبوظبي الوطني في إنجاز المرحلة
الرئيسية األولى من االلتزام بقانون االمتثال
الضريبي للحسابات األجنبية (فاتكا)

•

•في الربع األخير من العام ،أحرز بنك أبوظبي الوطني
تحسن ًا على مؤشر ستاندرد آند بورز – حوكمة
للعالم العربي ليصل إلى المركز الثاني وليصبح
المؤسسة المالية األعلى تصنيف ًا على المؤشر

مجموعة الموارد البشرية
تتولى مجموعة الموارد البشرية المسؤولية عن تمكين واستقطاب وتحفيز وتطوير واالحتفاظ
برأس المال البشري الالزم للوفاء باألهداف االستراتيجية للبنك .وتضم مجموعة الموارد
البشرية سلسلة كاملة من تفرعات الموارد البشرية بما في ذلك إدارة المواهب وإدارة المسيرة
المهنية وإثراء المواهب وخدمة الموظفين وإدارة المكافآت والتطوير التنظيمي وعالقات
األعمال والتوطين.
قمنا في العام  2013بتطبيق عدد من التغييرات والمبادرات من ضمنها:

•

•إطالق برنامج للتغيير على صعيد المجموعة
بأسرها ،مما أدى إلى إيجاد فرص هامة للموظفين
القائمين واكتساب المواهب المحتملة

•

•تم استحداث هياكل تنظيمية جديدة للخدمات
المصرفية المؤسسية والعمليات الدولية ،والتي
تتركز بشكل أكبر على العميل ويتمحور
تنظيمها حول القطاعات الرئيسية في المجال
المصرفي

•

•تم استحداث برامج اعتماد جديدة للمهنيين في
مختلف المجاالت بما في ذلك إدارة المخاطر
االئتمانية وإدارة العالقات واألسواق العالمية
والمبيعات المباشرة

•

•أطلقت منشأتنا التدريبية :أكاديمية بنك أبوظبي
الوطني عدة مبادرات بما في ذلك خدمات تجارية
للمشاركين الخارجيين لحضور برامج أكاديمية
بنك أبوظبي الوطني ،وتم تقديم برامج حول

القيادة دولي ًا في  5مكاتب كما تم إطالق
استراتيجية للتعليم اإللكتروني من أجل توفير
حلول التعليم دولي ًا (أكثر من  600ساعة من
برامج التعليم الفني إلكتروني ًا)
نعمل في العام  ،2014على تبسيط هيكلنا التنظيمي
من خالل استحداث نظام التصنيف الوظيفي الموسع
( )Broad Bandingومنهج قائم على الكفاءة ،والذي
سيحل محل نظام التصنيف الوظيفي الحالي والمقسم
إلى  16درجة ،حيث سيكون هناك  5فئات موسعة
للتأكد من تسطيح الهيكل التنظيمي للمجموعة.
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نحن ندرك تمام ًا أن عمالئنا
هم جوهر اهتمامنا

عمالئنا
في عام  ،2013ألزم بنك أبوظبي الوطني نفسه بأن يكون بنك واحد قائم على خدمة العمالء
وقيمته األمر الذي يشجعنا على تقديم أعلى مستويات الجودة في مجال خدمة العمالء عبر
شبكتنا من الشركات والمناطق الجغرافية المتنوعة بطريقة سلسة.

ولطالما كانت الخدمات
المصرفية وستظل عمال
يقوم به الموظفون لخدمة
العمالء.

ونحن في بنك أبوظبي الوطني نؤمن بأهمية بناء عالقات عميقة ودائمة مع عمالئنا .كما أننا
مصممون على الوقوف بجانب عمالئنا في السراء والضراء ،ونهدف إلى أن نكون أحد البنوك
المستقرة القوية التي يمكن لعمالئنا االعتماد عليها في هذا العالم سريع التغير .ونسعى أيضا
باستمرار لتحسين فهم احتياجات عمالئنا ،والعمل بجد لضمان أن المنتجات والخدمات التي
نقدمها لهم مواكبة لمطالبهم.
ونحن نقدر ذلك ،ومن أجل مواصلة تحسين خدمة
العمالء لدينا فإننا بحاجة إلى فهم أفضل للتعرف على
شعور عمالئنا حيال الخدمات والمنتجات التي نوفرها
لهم .وعلى هذا النحو ،نقوم بقياس أدائنا وإجراء
ممارسات متميزة بشكل مستمر ،فضال عن
االستبيانات التي تقيس رضا العمالء ،والتي تسمح لنا
كذلك برصد التقدم الذي نحرزه ،وكذا تساعدنا في
معالجة متطلبات عمالئنا الحالية وكذلك توقع
احتياجاتهم المستقبلية.

ونحن نمضي قدما ،فإننا
نعتزم مواصلة االستثمار
في القدرات التي تعزز تركيزنا
المنصب على إرضاء عمالئنا
والعناية بهم.

التركيز على تلبية احتياجات عمالئنا هو عنصر أساسي
ضمن قدرتنا على خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة
لدينا .وتقر استراتيجيتنا بهذا ،ونحن نمضي قدما ،فإننا
نعتزم مواصلة االستثمار في القدرات التي تعزز تركيزنا
المنصب على إرضاء العمالء والعناية بهم.

يركز هذا الطرح على القيمة الجوهرية للعناية بعمالئنا
ووضعهم في مقدمة اهتماماتنا ،فعمالئنا هم جوهر
وصميم كل ما نقوم به ،ونحن نطمح ألن نكون
األفضل بين أقراننا .وهذا يبدأ من قمة الهيكل
التنظيمي للمجموعة؛ بدءا من مجلس اإلدارة
والمديرين التنفيذيين وأعضاء اإلدارة العليا الذين
يتشاركون نفس وجهة النظر وهي أن عمالئنا هم بؤرة
اهتمامنا.
في بنك أبوظبي الوطني ،نحن نمضي وفقا لرغبة في
التركيز على تلبية احتياجات عمالئنا ،والتصميم على
إثراء حياتهم من خالل توفير المنتجات والخدمات ذات
ا لجو د ة ا لتي يمكن أ ن تسا عد هم على تحقيق
طموحاتهم .ونحن ندرك أن نجاحهم هو نجاح لنا
بالمقابل.
ومن أجل تحقيق ذلك ،فإن تحسين مستوى رضا
العمالء يأتي على رأس أولوياتنا .في الفترة الحالية يخضع
بنك أبوظبي الوطني لعملية تحول جذري من بنك يرتكز
على المنتجات إلى بنك قائم على خدمة العمالء.
وكجزء من هذه العملية فإن البنك قد خضع إلعادة
هيكلة لتيسير عملياته ،وتم تقسم وحداته إلى ثالث
وحدات أعمال رئيسية :المجموعة المؤسسية
العالمية ،إدارة الثروات ،الخدمات المصرفية لألفراد
والخدمات المصرفية التجارية بمنطقة الخليج.

هناك نوعان من الركائز التي ُتشكل جزء ال يتجزأ من
قدرتنا على تقديم أعلى المعايير في مجال خدمة
العمالء :األفراد (الموظفين) والتكنولوجيا.

ينعكس التزامنا بأن نكون محور االهتمام لعمالئنا في
جهودنا لتعزيز تجربة العمالء مع العالمة التجارية لبنك
أبوظبي الوطني في كل نقطة اتصال رئيسية .نقطة
البداية لهذه التجربة هو تأسيس شبكة واسعة من
فروعنا .كما أطلقنا بالفعل خطة استراتيجية إلعادة
تصميم كل فرع عبر الشبكة للتأكد من أنه يقدم
لعمالئنا أفضل الخدمات في فئتها .هذا إلى جانب وجود
تجربة متسقة وعلى مستوى عالمي من خالل موقعنا
على شبكة اإلنترنت والقنوات اإللكترونية وضمانات
التسويق ،ليست سوى بعض الخطوات اإليجابية التي
تركز على العمالء والتي يتم اتخاذها في رحلتنا لتحقيق
رؤيتنا لنكون أفضل بنك عربي في العالم .

نحن نعتقد أن القيام بذلك سوف يسمح لنا بخلق
قيمة أكبر لعمالئنا ومساهمين على حد سواء .في
حين أننا وضعنا ألنفسنا سقفا عاليا لتحسين هذه
القدرات ،فإننا واثقون من أننا سوف نستمر في رؤية
تقدم كبير في جميع المبادرات التي تركز على عمالئنا.

وندرك تمام ًا أن الخدمات المصرفية كانت وستظل
عمال يقوم عليه الموظفون لخدمة العمالء .وعلى هذا
النحو ،فإننا عازمون على خلق ثقافة تتيح لموظفينا أن
يضعوا عمالئنا على رأس أولوياتهم ،وأن يأخذوا بعين
االعتبار إتباع وتطبيق األفضل في كل ما يفعلون  .في
بنك أبوظبي الوطني ،يحظى موظفينا بالتقدير ويتم
مكافأتهم بشكل مناسب ،األمر الذي يحفزهم لألبداع
في تأدية أعمالهم من أجل التأكد من أن عمالئنا راضون
ويحظون بأفضل خدمة ممكنة .
لقد أسهم التقدم التكنولوجي في العقود القليلة
الماضية في تغيير الطريقة التي يؤدي بها األفراد
الخدمات المصرفية ،والخدمات التي يتوقعونها من
البنوك .نحن ندرك هذا ونقوم باستثمارات كبيرة نحو
تعزيز قدرتنا التكنولوجية ،مما أتاح لنا أن نقدم المزايا
والحلول الرائدة في صناعة الصيرفة لصالح عمالئنا.
وعلى وجه الخصوص ،لقد قطعنا أشواطا كبيرة في
تطوير عروضنا عبر اإلنترنت وتوفير تجربة رقمية
سلسة لعمالئنا ،والتي سوف تعزز بشكل كبير من
تجربتهم المصرفية.

كما نعمل أيضا على تبسيط عملية خدمة العمالء،
والتي سوف تمكننا من قضاء المزيد من الوقت في
خدمة عمالئنا ،فضال عن خفض التكاليف وتحسين
قدرتنا التنافسية .وهذا يعكس إيماننا العميق والراسخ
بأن الوسيلة األفضل والوحيدة لتحقيق الربحية
المستدامة وخلق قيمة لمساهمينا هي عن طريق
تعظيم رضا العمالء.
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البيانات
المالية
الموحدة

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة المساهمين
بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع.

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

7
8
9
10
39
11
12
13
14
15

35,061,054
2,645,893
20,100,371
18,932,199
6,146,006
183,811,494
50,846,059
4,909,712
135,260
2,473,608
----------325,061,656
=========

54,943,221
3,274,313
14,615,968
18,509,608
5,583,080
164,599,378
32,286,857
4,300,195
140,061
2,346,488
----------300,599,169
=========

المطلوبات
أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
األدوات المالية المشتقة
ودائع العمالء
قروض ألجل
مطلوبات أخرى

16
17
18
39
19
20
21

سندات ثانوية

22

35,760,382
1,352,121
6,752,015
7,454,016
211,097,222
18,690,168
7,764,868
----------288,870,792
1,512,323
----------290,383,115
-----------

35,477,275
2,017,041
2,831,198
6,652,508
190,303,573
19,073,630
7,448,492
----------263,803,717
5,662,361
----------269,466,078
-----------

4,280,470
143,608
4,305,556
15,936,184
4,000,000
107,682
108,265
5,796,776
----------34,678,541
----------325,061,656
=========

3,874,558
4,065,532
14,067,140
4,000,000
95,312
21,420
5,009,129
----------31,133,091
----------300,599,169
=========

التقرير حول البيانات المالية الموحدة

لقد قمنا بتدقيق البينات المالية الموحدة المرفقة لبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع (“البنك”) وشركاته التابعة (المشار إليها ب “المجموعة”) والتي تشتمل على
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2013والبيانات الموحدة للدخل (الذي يشمل بيان الدخل الشامل الموحد وبيان الدخل المنفصل الموحد)
و التغيرات في حقوق الملكية و التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باالضافة إلي إيضاحات تتضمن ملخصنا للسياسات المحاسبية الهامة
و معلومات إيضاحية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية ،وعن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية
إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات

بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفق ًا للمعايير الدولية
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة ً
للتدقيق .وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة
خالية من األخطاء المادية.
تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة .وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها
على األحكام الموضوعة من قبلنا ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة ،الناتجة عن االحتيال أو الخطأ .عند إجراء تقييمات
هذه المخاطر ،نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام المجموعة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات
التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة ،ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة .كما تضمنت أعمال التدقيق تقييم ًا لمدى
مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية الموحدة
بصورة عامة.
هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.

الرأي

الموجودات
النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة شراء عكسية
األدوات المالية المشتقة
قروض و سلفيات
استثمارات لغير غرض المتاجرة
موجودات أخرى
عقارات استثمارية
ممتلكات و معدات
إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

برأينا ،إن هذه البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  2013وكذلك
أداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وذلك وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

التقرير حول المتطلبات القانونية و التشريعية األخرى

كما يقتضي القانون االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته) ،فإننا نؤكد على أننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا .وأن البيانات المالية تلتزم ،من كافة النواحي المادية ،بمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة
( 1984وتعديالته) والقانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1980والنظام األساسي للبنك ،وأن المجموعة قد احتفظت بسجالت مالية منتظمة ،وأن ما جاء في
تقرير رئيس مجلس اإلدارة حول هذه البيانات المالية الموحدة يتفق مع السجالت المالية للمجموعة .كما لم يسترع انتبهنا وجود أي مخالفات للقانون
المذكور أعاله أو النظام األساسي للبنك خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2013والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرا ً سلبي ًا مادي ًا على أنشطة البنك أو مركزه
المالي.

كي بي ام جي
منذر الدجاني
رقم التسجيل268 :

إيضاح

حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطيات قانونية و خاصة
احتياطيات أخرى
سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي
برنامج خيارات األسهم
سندات قابلة للتحويل – بند حقوق الملكية
أرباح محتجزة

23
25
23
23
24
25
22 ,20

إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 28يناير 2014
ناصر أحمد خليفة السويدي

آليكس ثيرسبي

عبد اهلل محمد صالح عبد الرحيم

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

تشكل اإليضاحات رقم  1إلى  45جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة .46

46

47

بيان الدخـل الموحـد
للسنة المنتهية في  31ديسمبـر

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

8,085,522
()1,881,653
----------6,203,869
----------328,691
()22,903
----------305,788
-----------

7,979,592
()2,156,628
----------5,822,964
----------316,085
()42,957
----------273,128
-----------

صافي إيرادات الفوائد و عقود التمويل اإلسالمي

6,509,657

6,096,092

إيرادات رسوم وعموالت
مصروفات رسوم وعموالت

2,355,228
()503,058
----------1,852,170
-----------

1,905,488
()361,488
----------1,544,000
-----------

389,875
311,022
335,264
----------1,036,161
-----------

403,000
318,182
307,115
----------1,028,297
-----------

9,397,988

8,668,389

()3,238,633
-----------

()2,867,657
-----------

6,159,355

5,800,732

35

()1,205,906
----------4,953,449

()1,336,543
----------4,464,189

36

()220,324
----------4,733,125
=========

()131,961
----------4,332,228
=========

ربحية السهم األساسية (درهم)

42

ربحية السهم المخفضة (درهم)

42

1.05
=========
1.04
=========

0.96
=========
0.95
=========

إيضاح
ايرادات الفوائد
مصروفات الفوائد

26
27

صافي ايرادات الفوائد
إيرادات عقود التمويل اإلسالمي
حصة المودعين من األرباح

28
29

صافي اإليرادات من عقود التمويل اإلسالمي

صافي إيرادات رسوم وعموالت

30

صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية
صافي إيرادات االستثمارات
اإليرادات التشغيلية األخرى

31
32
33

إيرادات التشغيل
مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى

34

األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضرائب
صافي مخصص انخفاض القيمة
األرباح قبل الضرائب
مصاريف ضرائب الدخل الخارجية
صافي أرباح السنة

إيضاح
صافي أرباح السنة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

4,733,125
-----------

4,332,228
-----------

إيرادات شاملة أخرى
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحق ًا ضمن بيان الدخل الشامل الموحد
فروق تقييم العمالت االجنبية للعمليات الخارجية
التغير في احتياطي القيمة العادلة

23

12,318
123,736

()97,085
1,598,331

بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الشامل الموحد
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

()5,950
----------130,104

()5,450
----------1,495,796

----------4,863,229
=========

----------5,828,024
=========

تشكل اإليضاحات رقم  1إلى  45جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة .46
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48

49

-

-

-

عالوة
إصدار
ألف درهم

502,258

-

1,435,021

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

-

-

2,128,253

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

()1,004,515
2,100,000
3,999
-

-

12,370,070

االحتياطي
العام
ألف درهم

-

-

4,000,000

76,497

18,815
-

-

23
24
-

1,598,331

()899,014

احتياطي
القيمة
العادلة
ألف درهم

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التمويلية
-

()97,085

()4,646

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

37
صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  1يناير
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()6,219
-

-

27,639

()861,013
()2,100,000
()240,000
()502,258

4,326,778

4,385,622

()861,013
18,815
()2,220
()240,000
-

5,828,024

اإلجمالي
ألف درهم
26,389,485

سندات قابلة
للتحويل -
أرباح
بند حقوق
محتجزة
الملكية
ألف درهم
ألف درهم

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

18

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المتحصالت من إصدار أسهم ضمن برنامج خيارات األسهم
صافي حركة أوراق يورو تجارية
إصدار قروض ألجل
سداد قروض ألجل
إعادة شراء سندات ثانوية
إصدار سندات ثانوية
توزيعات أرباح مدفوعة
مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية
سندات
الشق األول
الرأسمالية  -برنامج
خيارات
حكومة
األسهم
أبوظبي
ألف درهم
ألف درهم

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

3,874,558

-

1,937,279

2,128,253

13,469,554

4,000,000

95,312

699,317

()101,731

21,420

5,009,129

-

340,417
()196,809

215,499

24,525

2,984
()391,414
2,100,000
21,420
-

-

12,370
-

-

-

86,845
-

()1,359,504
()2,100,000
()240,000
()240,024

380,001
()218,911
()1,359,504
12,370
108,265
()240,000
-

4,280,470

143,608

2,152,778

2,152,778

15,202,544

4,000,000

107,682

823,053

()89,413

108,265

5,796,776

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

34,678,541

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

39,584
()25,086
391,414
-

-

-

-

-

-

-

-

123,736

12,318

-

4,727,175

4,863,229

======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======

31,133,091

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1,004,515
-
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الرصيد كما في  31ديسمبر 2013

إجمالي الدخل الشامل للسنة
معامالت مع مالك المجموعة
إصدار أسهم
أسهم الخزينة
أسهم منحة مصدرة (إيضاح )23
توزيعات أرباح مدفوعة عن عام ( 2012إيضاح )23
التحويل إلى احتياطي عام (إيضاح )23
خيارات األسهم مقدمة للموظفين (إيضاح )25
إصدار /انتهاء خيار تحويل السندات القابلة للتحويل
مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية (إيضاح )24
التحويل إلى االحتياطي القانوني /الخاص (إيضاح )23

الرصيد كما في  31ديسمبر 2012

الرصيد كما في  1يناير 2012
إجمالي الدخل الشامل للسنة
معامالت مع مالك المجموعة
أسهم منحة مصدرة (إيضاح )23
توزيعات أرباح مدفوعة عن عام ( 2011إيضاح )23
التحويل إلى احتياطي عام (إيضاح )23
خيارات األسهم مقدمة للموظفين (إيضاح )25
إعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل ( إيضاح )22
مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية (إيضاح )24
التحويل إلى احتياطي قانوني (إيضاح )23
-

2,870,043

رأس المال
ألف درهم

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء إستثمارات لغير غرض المتاجرة
متحصالت بيع  /استحقاق استثمارات لغير غرض المتاجرة
شراء عقارات استثمارية
شراء مباني ومعدات ،صافية من االستبعادات

()19,145,260
55,631,383
----------36,486,123
=========
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

25,641,806
29,989,577
----------55,631,383
=========
ضرائب دخل خارجية مسددة ،صافية من المستردات

161,090
3,920,817
3,377,858
()2,843,842
()3,814,926
()1,359,504
()240,000
----------()798,507
----------التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
التغير في االرصدة لدى المصارف المركزية و المصارف والمؤسسات المالية
التغيرفي عقود إعادة الشراء العكسية
التغير في القروض والسلفيات
التغير في الموجودات األخرى
التغير في األرصدة للمصارف و المؤسسات المالية
التغير في عقود إعادة الشراء
التغير في ودائع العمالء
التغير في األدوات المالية المشتقة
التغير في المطلوبات األخرى

2,831,198
7,454,119
()3,531,474
()2,620,345
598,154
()861,013
()240,000
----------3,630,639
----------35

()35,472,981
17,285,514
()328,584
----------()18,516,051
----------35

()18,498,810
14,659,428
()76,944
()312,043
----------()4,228,369
----------32

206,265
39,331
()283,895
()268,955
1,882,165
()343,329
12,370
()349,366
----------5,848,035
628,089
()4,747,496
()422,591
()20,726,835
()576,594
283,107
()664,920
20,793,649
()323,879
300,258
----------390,823
()221,525
----------169,298
-----------

181,316
()11,622
()262,579
()225,586
2,143,636
()98,961
18,815
()579,717
----------5,629,491
()1,749,988
()4,281,980
()2,084,588
()6,547,359
()354,552
()4,318,326
()1,496,684
38,486,686
1,890,602
1,165,262
----------26,338,564
()99,028
----------26,239,536
----------التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األرباح قبل الضرائب
تعديالت لـ:
االستهالك
فوائد مطفأة
األرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع
أرباح من إعادة شراء سندات ثانوية
محذوفات ومخصصات انخفاض القيمة
تسويات تحويل العمالت األجنبية
برنامج خيارات األسهم
إعادة مخصصات القروض والسلفيات

34

4,953,449

4,464,189
إيضـاح

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

51
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
تم تأسيس بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع“( .البنك”) في أبوظبي سنة  1968بمسؤولية محدودة وهو مسجل كشركة مساهمة عامة بموجب القانون
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتـعديالته) الخاص بالشركات التجارية.
إن العنوان المسجل هو ص.ب ،4 .أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة .تتضمن البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2013البنك وشركاته التابعة ( يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”) .وتعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات
واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المصرفية الخاصة و االستثمارية و الخدمات اإلدارية و األنشطة المصرفية االسالمية .تباشر المجموعة أعمالها من
خالل فروعها المحلية و األجنبية وشركاتها التابعة و مكاتبها التمثيلية في دولة االمارات العربية المتحدة ،البحرين ،مصر ،فرنسا ،عمان ،الكويت،
البرازيل ،جزر الكيمان ،السودان ،ليبيا ،المملكة المتحدة ،سويسرا ،هونج كونج ،األردن ،لبنان ،ماليزيا ،الصين والواليات المتحدة األمريكية.
إن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصرفي االسالمي متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية.
البنك مدرج ضمن قائمة سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز)NBAD :
إن الشركة األم للبنك هي مجلس أبوظبي لالستثمار ،شركة مملوكة لحكومة أبوظبي.
تم اعتماد اصدارالبيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  28يناير .2014

2

أساس اإلعداد

(أ) بيان التوافق
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات القوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
(ب) أساس القياس

المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها
هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات أصبحت سارية المفعول خالل الفترة ،وتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية
الموحدة .تتضمن هذه التعديالت في اإليضاح ( 3أ)(3 ،ب  ،)4 -و (3ب .)6 -
(أ) أساس التوحيد
يضع المعيار رقم  10من معايير التقارير المالية الدولية نموذج فردي للسيطرة ينطبق على جميع المنشآت بما فيها المنشآت ذات األغراض الخاصة،
ويحل محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي رقم “ 27البيانات المالية الموحدة والمنفصلة” المطبق سابق ًا ,الخاص بالبيانات المالية الموحدة،
وكذلك التفسير رقم  12الصادر عن لجنة التفسيرات القائمة “التوحيد  -المنشآت ذات األغراض الخاصة” .قام المعيار رقم  10من معايير التقارير
المالية الدولية بتغيير تعريف السيطرة؛ وهي أن المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر فيها عندما يتعرض أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة
من شراكته مع الجهة المستثمر فيها ،ويكون قادرا ً على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطته على الجهة المستثمر فيها .بغرض تحقيق تعريف
السيطرة الوارد في المعيار رقم  10من معايير التقارير المالية الدولية ،يجب ان يتوفر للمستثمر ما يلي:
(أ)

يكون للمستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها؛

(ب) يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر فيها؛
(ج) يكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على الشركة المستثمر فيها بغرض التأثير على حجم العائدات للمستثمر.
قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت لديها سيطرة وبالتالي ما إذا كان من الضروري توحيد الشركات
المستثمر فيها ،نتيجة لتطبيق المعيار رقم  10من معايير التقارير المالية الدولية .بناء على تحليل اإلدارة ،ليس للمعيار رقم  10من معايير التقارير
المالية الدولية أي تأثير هام على توحيد االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة.
( )1الشركات التابعة
إن الشركات التابعة هي منشأت تخضع لسيطرة المجموعة .ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ
بدء السيطرة إلى تاريخ انتهاء تلك السيطرة.
تضـم البيانات المالية الموحدة للمجموعة ك ً
ال من البنك وشركاته التابعة المملوكة بالكامل كما هي مبينة أدناه:

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:

الشركات التابعة

بلد التأسيس

••يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛

بنك أبوظبي الدولــي إن.في.

كوراساو  ،جزر األنتيل الهولندية

••يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة؛

شركة أبوظبي للخدمات المالية ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة أمانات بنك أبوظبي الوطني (جيرسي) المحدودة

جزر القناة

البنك الخاص ،بنك أبوظبي الوطني (سويس) أس آيه

سويسرا

شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي

اإلمارات العربية المتحدة

أمبل شاينا القابضة المحدودة

هونغ كونغ

أبوظبي للوساطة المالية مصر

مصر

بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهاد

ماليزيا

بنك أبوظبي الوطني إلدارة االستثمارات (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة

••يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة؛
••يتم تعديل قيمة الموجودات والمطلوبات المؤهلة المعترف بها كمغطاة بموجب عقود التحوط ،حسب التغير في القيم العادلة المنسوبة
للمخاطر التي يتم تغطيتها؛
••يتم قياس الموجودات غير المالية المستحوذة لتسوية القروض والسلفيات بقيمها العادلة ناقص ًا تكاليف البيع أو القيم المرحلة للقرض ،أيهما أقل.
(ج) العملة التشغيلية وعملة العرض
يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ،وهي العملة التشغيلية للبنك .ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات
المالية للشركات التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل بها .باستثناء ما تم اإلشارة إليه ،تم تقريب
جميع القيم الى أقرب الف درهم.
(د) استخدام التقديرات واألحكام

بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسهم للموظفين المحدود

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

اس اي اس  10ماجالن

فرنسا

1

البرازيل

بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود

1

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها مراجعة تلك التقديرات وفي اي فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية (كيمان) المحدود

1

1

تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ
المعترف بها في البيانات المالية الموحدة بااليضاح رقم .5

3

السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المذكورة أدناه بصورة متسقة على جميع الفترات المبينة في هذه البيانات المالية الموحدة ،كما تم تطبيقها بصورة
متسقة من قبل منشآت المجموعة ،باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول خالل السنة.
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1

اإلمارات العربية المتحدة

جزر الكيمان

تم إضافته خالل الفترة.

( )2المنشآت المنظمة
المنشآت المنظمة هي منشأة تم إنشاؤها من قبل المجموعة ألداء مهمة محددة .تم تصميم المنشآت المنظمة بحيث ال تكون حقوق التصويت
هي العامل المهيمن في تحديد من يسطر على المنشأة; تضع المجموعة باالعتبار بعض العوامل منها غرض وتصميم الشركة المستثمر فيها
والقدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة في الشركة المستثمر فيها وطبيعة عالقتها مع الجهة المستثمر فيها وحجم التعرض للتغير في
عائدات الجهة المستثمر فيها.
تعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق االستثمار .يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة تقوم بالسيطرة على صناديق االستثمار هذه على تقييم
إجمالي الحصص االقتصادية في الصندوق.
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
يوضح الجدول أدناه صناديق االستثمار التي تمتلك المجموعة حصص ًا بها:
نوع الشركة المنظمة
صناديق استثمار

الطبيعة والغرض

الحصة التي تملكها المجموعة

الحصول على أتعاب من إدارة موجودات استثمارات في وحدات صادرة من قبل الصندوق بمبلغ  81,529ألف درهم
( 31ديسمبر  53,658 :2012ألف درهم)
لصالح مستثمرين آخرين

( )3المعيار رقم  11من معايير التقارير المالية الدولية “الترتيبات التعاقدية” والمعيار المحاسبي الدولي رقم “ 28االستثمارات في منشآت زميلة والمشروعات
المشتركة”
إن المعيار رقم  11من معايير التقارير المالية الدولية يستبدل المعيار المحاسبي الدولي رقم “ 31الحصص في المشروعات المشتركة” والتفسير رقم
 13الصادر عن لجنة التفسيرات القائمة “الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة  -المساهمات غير المالية من قبل المشاركين” .يلغي المعيار رقم
 11خيار احتساب الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة من خالل توحيد نسبي .وبالتالي ،يجب احتساب الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة والتي
بناء
تقع ضمن تعريف المشروعات المشتركة بموجب المعيار رقم  11من معايير التقارير المالية الدولية باستخدام طريقة احتساب حقوق الملكيةً .
على تحليل اإلدارة ،ليس للمعيار رقم  11من معايير التقارير المالية الدولية تأثيرا ً هاما على البيانات المالية الموحدة.
( )4المعيار رقم  12من معايير التقارير المالية الدولية “اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى”
يوضح المعيار  12من معايير التقارير المالية الدولية متطلبات اإلفصاح عن حصص المنشآت في الشركات التابعة والترتيبات التعاقدية والشركات
الزميلة والشركات المنظمة .يتضمن اإليضاح ( 3أ) ( )3-2-1اإلفصاح عن هذه المتطلبات.
( )5المعامالت المحذوفة عند التوحيد
يتم حذف القيم المرحلة الستثمارات البنك وحقوق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيد .كما يتم حذف كافة األرصدة البينية الهامة ضمن
المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية للمجموعة عند التوحيد.
(ب) الموجودات والمطلوبات المالية
( )1االعتراف
تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والسلفيات وودائع العمالء والديون ألجل والسندات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه .كما يتم االعتراف
المبدئي بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في بيان المركز المالي الموحد عندما تصبح المجموعة طرف ًا لألحكام التعاقدية الخاصة بهذه
األدوات .يتم االعتراف المبدئي بهذه األدوات بالقيمة العادلة .أما بالنسبة لألدوات التي ال تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،فإنها تقاس
بالتكاليف المنسوبة مباشرة لعملية االستحواذ.
يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية ،أي في تاريخ تسليم الموجودات أو
استالمها من الطرف المقابل .إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية هي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل
إطار زمني محدد بصورة عامة وفق ًا لقوانين أو أعراف السوق.
( )2التصنيف
(أ) التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وذلك عندما:
•

تتم إدارة الموجودات أوالمطلوبات وتقييمها وعرضها داخلي ًا على أساس القيمة العادلة ؛ أو

•

عندما يؤدي التصنيف إلى إنهاء أو تقليل عدم توافق محاسبي هام قد يحدث إن لم يتم هذا التصنيف.

(ب) المحتفظ بها للمتاجرة
الموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة ،هي الموجودات التي تستحوذ عليها المجموعة بهدف البيع على المدى القريب ،أو التي يتم االحتفاظ بها
كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات لغرض المتاجرة بعد االعتراف المبدئي.
(ج) التصنيف كمتاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
لدى المجموعة موجودات مالية غير اشتقاقية تصنف كمتاحة للبيع ،عندما ال يتم تصنيف تلك الموجودات كقروض وذمم دائنة أو استثمارات
محتفظ بها لالستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي موجودات غير اشتقاقية ذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد و تواريخ استحقاق ثابتة لدى
المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق .كما لم يتم تصنيف تلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر أو
المتاحة للبيع وتلك التي ال ينطبق عليها تعريف القروض والسلفيات.
(د) القروض والذمم المدينة
تمثل القروض والذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشط والتي ال تنوي المجموعة
بيعها مباشرة أو على المدى القريب.
(هـ) المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ،خالف التزامات القروض والضمانات المالية ،على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر.
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( )3إيقاف االعتراف
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك الموجودات ،أو عندما تقوم المجموعة
بنقل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية وذلك من خالل معاملة يتم بموجبها نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوهرية
للموجودات المالية.
توقف المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها ضمن بيان المركز المالي الموحد ،ولكنها تحتفظ بمخاطر وامتيازات ملكية
الموجودات المحولة بشكل كامل أو جزئي .وفي مثل هذه المعامالت ،ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة في بيان المركز المالي الموحد.
تتضمن تحويالت الموجودات التي يتم فيها االحتفاظ بالمخاطر واالمتيازات بشكل كامل أو جوهري معامالت إعادة الشراء.
تقوم المجموعة أيض ًا بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما تقوم بشطب أرصدة تتعلق بموجودات تعتبر غير قابلة للتحصيل.
( )4المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وفق ًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،32ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط
عندما يكون لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ قانوني ًا بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ ،أو
لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بشكل متزامن.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب معايير التقارير المالية الدولية ،أو عندما تكون المكاسب
والخسائر ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة.
( )5قياس التكلفة المطفأة
تتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة التي يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية بها عند االعتراف المبدئي ،ناقص ًا
سداد دفعات األصل زائدا ً أو ناقص ًا اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فروق بين المبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ
المستحق ناقص ًا أي انخفاض يرجع إلى انخفاض القيمة.
( )6قياس القيمة العادلة
قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم  13من معايير التقارير المالية الدولية بأثر مستقبلي من بداية الفترة .لم يكن لهذا التغير تأثير على قياس
موجودات ومطلوبات المجموعة.
تعتبر القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق يكون متاح ًا للمجموعة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر
عدم الوفاء بااللتزام.
تقوم المجموعة ،حيثما يكون مالئم ًا ،بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر السوق نشط عندما
يتم إجراء معامالت للموجودات أو المطلوبات بتكرار وحجم يكفي لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر.
عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى
قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة .يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها باالعتبار األطراف
المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند االعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة ،وهو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو
المستلم .في حالة إرتأت المجموعة أن هذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و ال يمكن التحقق من القيمة العادلة في
ُ
سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساس أحد أساليب التقييم التي تستخدم البيانات من أسواق ملحوظة فقط ،فإنه يتم قياس
األداة المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،معدلة الزالة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة .الحق ًا ،يتم االعتراف بهذا الفرق ضمن
بيان الدخل الموحد على أساس مناسب على مدى أعمار األدوات .وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من بيانات
سوق ملحوظة أو تاريخ انتهاء المعاملة.
في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب ،فإن المجموعة تقوم بقياس الموجودات واألدوات
المالية المملوكة بسعر العرض وبقياس المطلوبات واألدوات المالية المباعة و الغير مملوكة بسعر الطلب.
يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتها من قبل المجموعة على
أساس صافي التعرض إلى هذه المخاطر على أساس األسعار التي سيتم قبضها من بيع صافي المركز المالي المدين أو يتم دفعها لتحويل صافي
المركز المالي الدائن المعرضة لمخاطر معينة.
تقوم المجموعة باالعتراف باالنتقال بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتبارا ً من نهاية فترة التقرير التي يتم التغير فيها.
( )7تحديد وقياس انخفاض القيمة
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة ،لتحديد فيما إذا كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية غير
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحق ًا لالعتراف
المبدئي للموجودات وأن لهذه الخسائر تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن تقديرها بصورة موثوقة.
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المصدر ،أو التوقف أو التأخر في السداد من
يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ،الصعوبات المالية المؤثرة للمقترض أو ُ
قبل المقترض ،أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل المجموعة بناءا ً على شروط لم تكن المجموعة لتأخذها في اإلعتبار في ظل ظروف
المصدر سوف يشهر إفالسه ،أو زوال سوق نشط لألداة ،أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات
أخرى ،أو مؤشرات على أن المقترض أو ُ
المصدر في المجموعة ،أو الظروف اإلقتصادية المرتبطة بحاالت التوقف عن السداد في المجموعة.
مثل التغيرات السلبية في مدفوعات المقترض أو ُ
باإلضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق باالستثمار في أوراق مالية لحقوق الملكية ،يعتبر االنخفاض الكبير أو المطول في قيمها العادلة عن تكلفتها ،دليل
موضوعي على انخفاض القيمة.

اإلجارة
تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتهية بالتمليك.

تضع المجموعة في االعتبار الدليل على انخفاض القيمة لكل أصل على حدى ولألصول بصورة جماعية .ويتم تقييم األصول الهامة بشكل منفصل
بحيث يتم إجراء تقييم لكل أصل على حدى ،لتحديد انخفاض القيمة لألصول التي لم يحدد قيمة انخفاض لها ،يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد
وجود أي انخفاض في القيمة قد يكون حدث ولم يتم تحديده .يتم تقييم األصول التي ال تكون هامة بشكل فردي ،لتحديد انخفاض القيمة ،بصورة
جماعية عن طريق تجميع األصول المالية ذات سمات مخاطر مماثلة.

تتمثل اإلجارة المنتهية بالتمليك باتفاق تنقل المجموعة (المؤجر) بموجبه للعميل (المستأجر) حق استخدام أصل محدد لفترة زمنية محددة مقابل
دفع قيمة إيجارية ثابتة ومتغيرة بشكل منتظم .تقوم المجموعة بموجب هذا االتفاق بشراء أو تشييد األصل وتأجيره للعمالء .يحدد العقد الطرف
المستأجر وقيمة وموعد الدفعات اإليجارية ومسؤوليات كال الطرفين خالل فترة اإلجارة .يتعهد العميل للمجموعة بتسوية القيمة اإلجارية وفق ًا
لمواعيد السداد المتفق عليها.

تستخدم المجموعة أثناء تقييم انخفاض القيمة الجماعي  %1.5من األصول المرجحة للمخاطر المحتسبة حسب توجيهات المصرف المركزي
لالمارات العربية المتحدة أو النماذج االحصائية التي تتضمن اإلتجاهات التاريخية الحتمالية التوقف عن السداد ،ووقت تحصيل االستردادات ومبلغ
الخسارة المتكبد والتي يتم تعديله وفقا لتقدير االدارة حول ما اذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون
أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية ،أيهما أكبر .ويتم مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت الخسائر وتوقيت االسترداد المستقبلي
المتوقع بصورة منتظمة مع النتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.

تحتفظ المجموعة بملكية األصل على مدار فترة اإليجار .وفي نهاية فترة اإليجار تقوم المجموعة ببيع األصل المستأجر إلى العميل بقيمة محددة بناءا ً
على عملية البيع المتعهد بها من قبل المجموعة.

يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المرحلة بالتكلفة المطفأة ،بالفرق بين القيمة المرحلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي .يتم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد ،وينعكس ذلك في حساب مخصصات
انخفاض القيمة لمثل هذه الموجودات المالية .في حال وقوع أحداث الحقة تتسبب في خفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة ،يتم عكس خسائر انخفاض
القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع ،من خالل تحويل الفرق بين تكلفة االستحواذ المطفأة والقيمة العادلة
الحالية من بنود إيرادات شاملة أخرى إلى بيان الدخل الموحد .وفي حال وقوع حدث الحق يتسبب في خفض مبلغ انخفاض قيمة سندات الدين المتاحة
للبيع ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل الموحد .يتم االعتراف بأي ارتفاع الحق في القيمة العادلة ألي من االستثمارات في حقوق
الملكية المتاحة للبيع التي تعرضت إلنخفاض القيمة ضمن االيرادات الشاملة األخرى.
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والمرحلة بالتكلفة ،نظرا ً لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة،
بالفرق بين القيمة المرحلة للموجودات المالية والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق
لموجودات مالية مماثلة نظرا لعدم امكانية قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة .إن مثل هذه الخسائر في انخفاض القيمة ال يتم عكسها.
(ج) النقد وما يعادله
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ ،والتي تتعرض لمخاطر غير هامة للتغيرات في القيمة العادلة ،وتُستخدم من قبل
المجموعة في إدارة التزاماتها القصيرة األجل.
يتم ترحيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد.
(د) االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تتمثل هذه االستثمارات بموجودات مالية مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو محددة كذلك عند االعتراف المبدئي .يتم االعتراف المبدئي بهذه
ً
مباشرة إلى بيان الدخل الموحد .يتم إدراج األرباح أو الخسائر المحققة
االستثمارات وقياسها الحق ًا بالقيمة العادلة مع تسجيل تكاليف تلك المعامالت
وغير المحققة ذات الصلة ضمن صافي ايرادات االستثمار.
(هـ) أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

( )1التعريفات

المرابحة
بناء على وعد من العميل
المرابحة هى اتفاق تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة ما إلى عميل ،تكون المجموعة قد قامت بشرائها واالستحواذ عليهاً ،
بشراء هذه السلعة وفق ًا لبنود وشروط محددة .يشتمل سعر البيع على تكلفة السلعة وهامش الربح المتفق عليه.
المضاربة
المضاربة هى اتفاق بين المجموعة والعميل حيث يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم أموال (رب المال) ويقوم الطرف األخر (المضارب) باستثمار هذه
المبالغ في مشروع ما أو نشاط معين ،ويتم توزيع األرباح الناتجة بينهم وفق ًا لحصة األرباح المتفق عليها بينهم مسبق ًا في العقد .يتحمل المضارب
كافة الخسائر الناتجة عن سوء إدارته ،أو إهماله ،أو مخالفة شروط وبنود المضاربة ،فيما عدا ذلك يكون رب المال مسؤو ًال عن الخسائر.
الوكالة
الوكالة هي اتفاق تقوم المجموعة بموجبه بتقديم مبلغ محدد من المال إلى عميل (الوكيل) ،الذي يقوم باستثمار هذا المبلغ بمعامالت تتوافق مع
الشريعة اإلسالمية ووفق ًا لشروط محددة مقابل أتعاب محددة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من المبلغ المستثمر).
( )2اإلعتراف باإليرادات
اإلجارة
يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة ،لحين الشك بدرجة معقولة في مدى تحصيلها.
المرابحة
يتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة ،لحين الشك بدرجة معقولة في مدى تحصيلها.
المضاربة
يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق ،إذا أمكن تقديرها بشكل موثوق ،فيماعدا ذلك ،يتم االعتراف باإليرادات عند
التوزيع من قبل المضارب ،بينما يتم تحميل الخسائر على بيان الدخل الموحد عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.
الوكالة
يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة ،مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند استالمها .يتم احتساب الخسائر
في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.
(ح) االستثمارات لغير غرض المتاجرة
تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة أصول متاحة للبيع ،ويتم االعتراف بها مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائدا ً التكاليف اإلضافية للمعامالت المنسوبة
مباشرة إلى االستحواذ.

يتم إدراج االرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية بالتكلفة المطفأة ناقص ًا أي مخصص النخفاض القيمة.

الحق ًا لالعتراف المبدئي ،يتم إعادة قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة .في حالة االستثمارات التي ال تشكل جزءا ً من عالقة تحوط فعالة ،يتم
االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن إيرادات شاملة أخرى إلى أن يتم إيقاف االعتراف باالستثمارات ،أو إلى أن تعتبر هذه االستثمارات منخفضة
القيمة ويتم عند ذلك إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابق ًا في ايرادات شاملة أخرى ضمن بيان الدخل الموحد للسنة.

تتمثل القروض والسلفيات بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط والتي ال تنوي المجموعة بيعها
مباشرة أو على المدى القريب.

وفي حالة االستثمارات التي تشكل جزءا ً من عالقة تحوط فعالة للقيمة العادلة ،يتم االعتراف مباشرة باألرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن
التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي يتم التحوط لها.

ويتم االعتراف بها مبدئي ًا بالقيمة العادلة (وهي السعر االولي عند تنفيذ العملية) زائدا ً التكاليف المباشرة للمعاملة ،ويتم قياسها الحق ًا بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،المعدل لتحوطات القيمة العادلة الفعالة ،صافي من الفوائد المعلقة ومخصصات انخفاض القيمة.

لغرض االعتراف بأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ،يتم معاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كما لو أنها مرحلة بالتكلفة المطفأة بالعملة
وبناء على ذلك ،يتم بيان فروقات الصرف لهذه الموجودات المالية في بيان الدخل الموحد.
األجنبية.
ً

عندما تكون المجموعة طرف مؤجر في عقد إيجار يتم بموجبه بصورة فعلية نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية لألصل للمستأجر ،يتم تصنيف
هذه الترتيبات كعقود تأجير تمويلية ويتم االعتراف بالذمم المدينة التي تساوي صافي االستثمار في اإليجارات ويتم عرضها ضمن القروض والسلفيات.
يعتمد تحديد إذا ما كانت العقود إيجارية أم ال على جوهر العقد ،و ذلك يتطلب تقييم إذا ما كان استيفاء شروط العقد معتمدا ً على استخدام األصول أو
األصل المحدد و تضمن العقد على حق استخدام هذه األصول.

يتم بيان االستثمارات في األسهم الغير المدرجة ،عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ،بالتكلفة ناقص ًا مخصص انخفاض القيمة .عند
إيقاف االعتراف بها الحق ًا ،يتم االعتراف بأرباح أو خسائر البيع ضمن بيان الدخل الموحد للسنة.

(و) القروض والسلفيات
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(ز) التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية

تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و هي أصول غير مشتقة ذات دفعات ثابتة او قابلة
للتحديد و تواريخ استحقاق ثابتة والتي لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق .يتم قياس هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة
ناقص ًا انخفاض القيمة.
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(ط) عقود إعادة شراء عكسية
ال يتم االعتراف باألصول التي يتم شرائها بشكل متزامن مع االلتزام باعادة بيعها في وقت محدد في المستقبل (عقود إعداة شراء عكسية) .يتم عرض
المبالغ المدفوعة إلى الطرف المقابل في هذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز المالي الموحد .ويتم إعتبار الفرق بين سعر الشراء
و سعر إعادة البيع كإيرادات فائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء ،ويتم تحميلها على بيان الدخل الموحد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم االعتراف بدخل أو مصروفات العقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل الموحد ضمن بند اإليرادات التشغيلية األخرى أو المصروفات التشغيلية األخرى
على التوالي.
( )2االستهالك
يتم االعتراف باالستهالك ضمن بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكافة العقارات االستثمارية.

(ي) المباني والمعدات
( )1اإلعتراف والقياس
يتم قياس جميع بنود المباني والمعدات بالتكلفة ناقص ًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .يتم بيان األعمال الرأسمالية
قيد اإلنجاز مبدئي ًا بالتكلفة ويتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة بشكل دوري .يتم تحويل هذه األعمال عند إنجازها إلى البند المناسب من المباني
والمعدات ثم يبدأ احتساب اإلستهالك عليها.
تتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل .ويتم االعتراف البرامج الحاسوبية المشتراة التي تمثل جزءا ً رئيسي ًا ألداء المعدات
المعنية كجزء من تلك المعدات.
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود المباني والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات االستبعاد مع القيمة المرحلة للمباني
والمعدات .ويتم االعتراف بها صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان الدخل الموحد.
تم االعتراف بالنفقات الالحقة من ضمن المباني والمعدات فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية لتلك النفقات ستتدفق
للمجموعة .يتم إدراج النفقات الجارية إلى بيان الدخل الموحد عند تكبدها.
( )2اإلستهالك
يتم االعتراف باالستهالك ضمن بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكافة المباني والمعدات .بينما ال يتم
احتساب استهالك على األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترة المقارنة:
مباني

 20إلى  50سنة

أثاث ومعدات مكتبية

 1إلى  5سنوات

تعديالت على المباني

 4سنوات

الخزائن اآلمنة

 10إلى  20سنة

أنظمة حاسب آلي ومعدات

 3إلى  7سنوات

سيارات

 3سنوات

يتم إعادة النظر في طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة في تاريخ كل تقرير.
( )3األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
تتمثل موجودات األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على الموجودات قيد االنشاء بغرض استخدامها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية و
يتم احتسابها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المعترف بها .تتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات
المرسملة وفق ًا للسياسات المحاسبية للمجموعة .عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام ،يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة
الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم احتساب استهالكها وفق ًا لسياسات المجموعة.
( )4انخفاض القيمة
تتم مراجعة القيم المرحلة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض القيمة .في حال وجود هذا المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل
القابلة لالسترداد .تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادلة ناقص ًا تكاليف
البيع ،أيهما أكبر .عند تقييم قيمة اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا األصل .ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد إلى الحد
الذي ال تتجاوز فيه القيمة المرحلة ألصل قيمته القابلة لالسترداد.
(ك) العقارات االستثمارية
( )1االعتراف والقياس
تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجاريه أو لتحقيق مكاسب زيادة القيمة أو لكال الغرضين ،ولكن ليس
بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية ،أو استخدامها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة
كما في نموذج التكلفة للمعيار المحاسي الدولي “ 40العقارات االستثمارية” .تشتمل التكلفة على النفقات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على
الموجودات.
عندما يتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات ،تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف مساوية لتكلفته
االستحواذ ألغراض االحتساب الالحق.
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يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم اسبتعادها أو عندما يتم إيقاف استخدامها بصورة دائمة وال يتوقع الحصول على أية منافع
اقتصادية مستقبلية من استبعادها.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية للفترة الحالية:
المباني والفيالت

 20إلى  50سنة

يتم إعادة النظر في طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة في تاريخ كل تقرير.
( )3انخفاض القيمة
تتم مراجعة القيم المرحلة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض القيمة .في حال وجود هذا المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل
القابلة لالسترداد .تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة أوقيمته العادلة ناقص ًا تكاليف
البيع ،أيهما أكبر .عند تقييم قيمة اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا األصل .ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد إلى الحد
الذي ال تتجاوز فيه القيمة المرحلة ألصل قيمته القابلة لالسترداد.
(ل) موجودات مستحوذ عليها محتفظ بها للبيع
يتم قيد الموجودات غير المالية المستحوذ عليها لتسوية القروض والسلفيات كموجودات محتفظ بها للبيع ويتم بيانها ضمن الموجودات األخرى.
ويتم تسجيل الموجودات المستحوذة بقيمها العادلة ناقص ًا تكاليف البيع أو بالقيمة المرحلة للقرض (صافية من خسائرانخفاض القيمة) ،أيهما
أقل ،في تاريخ المقايضة .ال يتم احتساب االستهالك على الموجودات المحتفظ بها للبيع .يتم قيد أي انخفاض الحق للموجودات المكتسبة إلى القيمة
العادلة ناقص ًا تكاليف البيع كخسائر انخفاض قيمة الموجودات ،ويدرج ضمن بيان الدخل الموحد .ويتم االعتراف بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة
ناقص ًا تكاليف البيع ،إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه هذه الزيادة خسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،ضمن بيان الدخل الموحد .تتماشى سياسة المجموعة
والمتعلقة بحذف الضمانات مع المتطلبات القانونية ذات العالقة والخاصة بالمناطق التي تعمل ضمنها المجموعة.
(م) أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية ،وودائع العمالء ،وأوراق يورو تجارية
يتم االعتراف المبدئي باألرصدة للمصارف والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأوراق يورو تجارية بالقيم العادلة ناقصا تكاليف المعامالت ،ويتم
قياسهم الحق ًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
(ن) اتفاقيات إعادة الشراء
ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات اعادة الشراء) ويتم إدراج المطلوبات
المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب هذه العقود كاتفاقيات إعادة شراء ضمن بيان المركز المالي الموحد .ويتم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر
إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدها على مدى فترة عقد إعادة الشراء ،ويتم تحميلها على بيان الدخل الموحد بإستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
(س) القروض ألجل والسندات الثانوية
بناء على رغبة حاملها ،ال يتغير عدد األسهم مع
تشتمل القروض ألجل والسندات الثانوية على سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم رأس المال ً
التغيرات في القيمة العادلة لألسهم ،ويتم تسجيلها كأدوات مالية مركبة .تحدد قيمة بند حقوق الملكية من السندات الثانوية القابلة للتحويل بفائض
متحصالت اإلصدار على القيمة الحالية لدفعات األصل والفائدة المستقبلية مخصومة بإستخدام سعر فائدة السوق المتداولة على مطلوبات مشابهة
ال تحمل خيار التحويل.
إن القروض ألجل والسندات الثانوية التي ال تنطوي على خيار التحويل هي التزامات مالية ويتم االعتراف بها مبدئي ًا بقيمتها العادلة ناقص ًا تكاليف المعاملة،
ويتم قياسها الحق ًا بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ويتم تعديلها إلى مدى مخاطر تغيرات القيمة العادلة المتحوط بشأنها.
(ع) برنامج خيارات األسهم
يتم االعتراف بالقيمة العادلة المقدرة للخيارات الممنوحة في تاريخ منح الخيارات للموظفين ضمن تكاليف الموظفين ،مع زيادة مماثلة في حقوق
الملكية على مدار الفترة التي يكون فيها الموظفون مخولون الستخدام هذه الخيارات بشكل غير مشروط .ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف
بناء على عدد خيارات
ليعكس عدد خيارات األسهم التي يتوقع إيفاء الخدمات المشروطة بها .وبذلك يتم االعتراف بتلك المصروفات بشكل نهائي ً
بناء على شروط أداء غير متعلقة بالسوق عند تاريخ انتهاء الصالحية.
األسهم التي تم اإليفاء بالخدمات المشروطة بها و ً
(ف) الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ضمن بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي
يتم بموجبه خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،خالل عمر الموجودات أو المطلوبات المالية المتوقعة إلى القيم المرحلة لتلك الموجودات
أو المطلوبات المالية.
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء أساسي من معدل الفائدة الفعلي .وتتمثل تكاليف
المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بشكل مباشرة إلى االستحواذ أواإلصدار للموجودات أو المطلوبات المالية.
تتضمن إيرادات ومصاريف الفوائد المبينة في بيان الدخل الموحد على:
• الفوائد على الموجودات أو المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي.
• الفوائد على االستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الفعلي.
• الفوائد على السندات المحتفظ بها لغرض المتاجرة و األدوات المالية المشتقة على أساس معدل الفائدة الفعلي.
(ص) حصة المودعين من األرباح
تتمثل حصة المودعين من األرباح باألرباح المستحقة على اإليداعات المقبولة من قبل البنوك والعمالء في شكل ودائع وكالة المعترف بها كمصروفات
ضمن بيان الدخل الشامل .يتم احتساب هذه المبالغ وفق ًا لشروط وأحكام ودائع الوكالة وطبق ًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
(ق) الرسوم والعموالت
تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها إلى عمالئها .المعالجة المحاسبية للرسوم والعموالت
تعتمد على األغراض التي يتم من أجلها تحصيل الرسوم .ووفق ُا لذلك يتم االعتراف باإليرادات في بيان الدخل الموحد .تتم المعالجة المحاسبية إليرادات
الرسوم و العموالت كما يلي:
• يتم االعتراف باإليرادات التي يتم الحصول عليها من تقديم الخدمات أثناء تقديم هذه الخدمات؛
• يتم االعتراف بالفوائد التي يتم الحصول عليها نتيجة تنفيذ أعمال هامة ،كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل؛
• يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي و يتم قيدها ضمن إيرادات
فوائد.
تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلها كمصاريف خالل فترة تسلم الخدمات.
(ر) صافي إيرادات االستثمار
يشتمل صافي إيرادات االستثمار المتعلقة باألرباح والخسائر المحققة وغير المحققة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر ،واألرباح
والخسائر المحققة لالستثمارات المحتقظ بها لغير غرض المتاجرة وإيرادات توزيعات األرباح .يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق
بالحصول على تلك التوزيعات.
(ش) العمالت األجنبية
( )1المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية المعتمدة لدى منشآت المجموعة ،وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت.
يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ .يتم تحويل الموجودات و المطلوبات غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .تمثل أرباح
وخسائر العمالت االجنبية على البنود المالية الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة التشغيلية في بداية الفترة ،معدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات
خالل الفترة والتكلفة المطفأة في العملة األجنبية محولة بسعر الصرف السائد في نهاية الفترة .ويتم بيان االختالفات الناتجة عن صرف العمالت
األجنبية ضمن بيان الدخل المالي الموحد.
( )2العمليات الخارجية
ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءا ً من عمليات المركز الرئيسي ،حيث أنها مستقلة مالي ًا
وتشغيلي ًا عن المركز الرئيسي .ويتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة والفروع الخارجية للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي ،وفق ًا ألسعار
الصرف السائدة بتاريخ التقرير .ويتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات وفق ًا لمتوسط أسعار الصرف ،كما هو مناسب ،بتاريخ المعامالت .ويتم بيان
فروق الصرف (بما في ذلك معامالت تحوط هذه االستثمارات) الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات اإلفتتاحية بصورة مباشرة ضمن بند احتياطي
تحويل العمالت األجنبية في إيرادات شاملة أخرى.
(ت) الزكاة
تمثل الزكاة ،زكاة مستحقة عن أعمال المجموعة لتتوافق مع احكام الشريعة والموافق عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية.
قامت المجموعة بتفويض لجنة الزكاة لتقديم توصيات بشأن توزيع الزكاة.
(ث) مصروفات ضرائب إيرادات خارجية
يتم احتساب مصروفات ضريبة اإليرادات وفق ًا للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيها المجموعة أعمالها ،ويتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل
الموحد .وتتمثل مصروفات ضريبة اإليرادات بالضريبة المتوقعة المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للسنة ،وذلك باستخدام معدالت الضريبة
المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري بتاريخ التقرير ،وأي تعديالت على الضريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة.

60

يتم ادراج الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة للقيم المرحلة للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير
المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية .وال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة في حالة الفروقات المؤقتة التالية :االعتراف المبدئي للشهرة
التجارية واالعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في المعاملة غير ذات العالقة بدمج ألعمال والتي ليس لها تأثير على المحاسبة أو األرباح أو الخسائر
الخاضعة للضريبة ،أو الفروقات الناتجة عن االستثمارات في الشركات التابعة إلى الحد الذى قد ال يؤدي إلى انعكاسه في المستقبل القريب .ويتم احتساب
الضرائب المؤجلة وفق ًا لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقها على الفترة عندما يتم تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات ،وذلك على أساس
القوانين المعمول بها في تاريخ التقرير.
يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل فيه أن تكون األرباح الضريبية المستقبلية متاحة لالستخدام مقابل تلك الموجودات.
يتم مراجعة القيمة المرحلة لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ التقرير ،ويتم تخفيضها إلى الحد الذي ال يحتمل أن يكون هنالك أرباح ضريبية كافية
تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات الضرائب المؤجلة.
(خ) األدوات المالية المشتقة والتحوط
يتم االعتراف مبدئي ًا بالمشتقات ويتم قياسها الحق ًا بالقيمة العادلة مع تسجيل تكلفة المعامالت مباشرة في بيان الدخل الموحد .تتمثل القيمة
العادلة لألداة المشتقة بالقيمة المعادلة لألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن قياس األداة المشتقة ألسعار السوق أو استخدام طرق تقييم والتي
تتكون بشكل رئيسي من نماذج تدفقات نقدية مخصومة.
تستند طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات مشتقة محتفظ بها للمتاجرة أو كأدوات تحوط ،وإن
كانت كذلك ،يتم التحوط لطبيعة المخاطر .يتم االعتراف بجميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المحتفظ
بها للمتاجرة ضمن بيان الدخل الموحد .عندما يتم تصنيف األدوات المشتقة كعقود تحوط ،تقوم المجموعة بتصنيفها إما )1( :كعقود تحوط للقيمة
العادلة لتغطية التعرض إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بها ( )2عقود تحوط تدفقات نقدية لتغطية التعرض إلى
مخاطر التغير في التدفقات النقدية التي تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة مرجحة الحدوث ()3
عقود تحوط صافي االستثمار التي يتم احتسابهما مثل عقود تحوط التدفقات النقدية .يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات
تحوط للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية بشرط أن تستوفي المعايير المعنية.
المشتقات الضمنية
قد يتم دمج المشتقات في الترتيبات التعاقدية األخرى (العقد األساسي) .تقوم المجموعة باحتساب المشتقات الضمنية بصورة منفصلة عن العقد
الرئيسي عندما يكون العقد الرئيسي غير مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،وإن شروط المشتقات الضمنية تتطابق مع تعريف
المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل ،كما أن مخاطر المشتقات الضمنية وسماتها االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية
ومخاطر العقد األساسي .يتم احتساب المشتقات الضمنية المنفصلة على أساس تصنيفها ويتم عرضها بصورة منفصلة عن العقد األساسي ضمن
بيان المركز المالي الموحد.
المحاسبة الخاصة بالتحوط
تهدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط ،بما في ذلك أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر ،في بداية التحوط.
كما تقتضي السياسة توثيق تقييم فاعلية التحوط ،في البداية وبصورة مستمرة.
تقوم المجموعة بإجراء تقييم ،عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة ،لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط ذات فاعلية عالية في
مقابلة التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية المتحوط بشأنها خالل الفترة التي تم فيها تصنيف التحوط بها ،أو ما إذا
كانت النتائج الفعلية للتحوط تتراوح ما بين  %80إلى  .%125تقوم المجموعة بتقييم تحوط التدفقات النقدية لمعاملة متوقعة ،فيما يتعلق باحتمال
حدوث المعاملة بصورة كبيرة كما يجب أن توضح المعاملة التعرض إلى التغيرات في التدفقات النقدية التي قد تؤثر في النهاية على األرباح أو الخسائر.
تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ،يتم على الفور االعتراف ضمن بيان الدخل الموحد بأية أرباح أو خسائر من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة
العادلة ،باإلضافة إلى التغيرات ذات الصلة في القيمة العادلة للبند المحوط وذلك باإلضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط المنسوب
إلى المخاطر المحوطة .ويتم إيقاف االعتراف بمحاسبة التحوط عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو يتم انهاؤها أو االستفادة منها أو أنها لم تعد
مؤهلة لمحاسبة التحوط .فيما يتعلق بأية تسوية حتى هذه الفترة للبند المحوط ،الذي تم استخدام معدل الفائدة الفعلي له ،يتم إطفاؤها في بيان
الدخل الموحد كجزء من إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي للبند المحوط على مدى عمره المتبقي.
تحوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالتحوطات الفعالة للتدفقات النقدية ،يتم االعتراف المبدئي بأرباح أو خسائر أدوات التحوط ضمن إيرادات شاملة أخرى ،ويتم تحويلها إلى بيان
الدخل الموحد في الفترة التي تؤثر فيها معامالت التحوط على بيان الدخل الموحد .ويتم االعتراف مباشرة باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال
ضمن بيان الدخل الموحد ،في حال عدم حدوث معامالت التحوط المتوقعة ،يتم تحويل صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في إيرادات
شاملة أخرى إلى بيان الدخل الموحد.
صافي تحوطات االستثمارات
عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو التزام مالي غير مشتق كأداة تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية ،يتم االعتراف بجزء الفعال من
التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط في اإليرادات الشاملة األخرى في احتياطي تحويل العمالت األجنبية .ويتم االعتراف بأي جزء غير فعال من
التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فورا ً في بيان الدخل الموحد .يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل عند
استبعاد العملية األجنبية.
مشتقات أخرى
يتم االعتراف بطريقة فورية بجميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات الغير المؤهلة لمحاسبة التحوط أو التي ال يتم
تصنيفها كذلك ضمن بيان الدخل الموحد كأحد بنود صافي إيرادات االستثمار أو صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية.
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(ذ) المخصصات
يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي ،قانوني أو بناء ،يمكن تقديره بصورة موثوقة نتيجة لحدث سابق ،ويكون من
المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام .وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للمبالغ جوهري ًا ،يتم تحديد المخصصات من
خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ماقبل الضربية والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ ،عندما
يكون مناسب ًا ،والمخاطر المتعلقة بالمطلوبات.
(ض) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
العمليات داخل اإلمارات العربية المتحدة :يتم تسجيل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة العاملين لدى المجموعة في البرنامج الذي يديره صندوق
أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد ،وفق ًا للقانون ( )2لعام  .2000ويتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة لموظفي المجموعة من غير مواطني الدولة
على أساس مدى فتـرة خدمـاتهم التراكمية حتى تاريخ التقرير ،وفق ًا للوائح الداخلية للمجموعة والتي تلتزم بقانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة.
العمليات الخارجية :تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها العاملين خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق ًا للقوانين المطبقة في بلدان
عملهم.
(ظ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وفق ًا للمادة  118من قانون الشركات التجارية رقم  8لسنة  ،1984والنظام األساسي للبنك ،يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال
يزيد عن  %10من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات وتوزيعات أرباح بما ال يقل عن  %5من رأس المال للمساهمين.
(غ) أنشطة ائتمانية
إن الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة أو بصفة ائتمانية ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة .وعليه لم يتم إدراجها
ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.
(أأ) الضمانات المالية
تتمثل الضمانات المالية بالعقود التي تتطلب من المجموعة القيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن خسارة متكبدة نتيجة عجز
طرف محدد عن اإليفاء بالتزاماته حين استحقاقها وفق ًا للبنود التعاقدية.
إن بعض عقود الضمانات المالية المتمثلة بضمانات التخلف عن سداد اإلئتمان ال تتم ألغراض المتاجرة و يتم معاملتها محاسبي ًا على أنها عقود تأمين
وفق ًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (.)4
فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية األخرى ،يتم االعتراف مبدئي ًا بالضمانات المالية بقيمها العادلة (المتمثلة بالمبلغ المستلم عند اإلصدار) .يتم
إطفاء المبالغ المستلمة على مدى فترة الضمان المالي .يتم الحق ًا ترحيل االلتزامات الخاصة بالضمانات بقيمتها المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة
متوقعة (عندما تصبح سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة) ،أيهما أكبر .يتم إدراج المبالغ المستلمة بموجب هذه الضمانات المالية ضمن
المطلوبات األخرى.
(أب) ربحية السهم
تقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األسهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية األسهم األساسية بتقسيم األرباح
أوالخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى البنك على المـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .بينما يتم تحديد ربحية
األسهم المخـفضة عن طريق تعديل األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين وتعديل المـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية القائمة،
ّ
المخفض لألسهم العادية المحتملة والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين.
بالتأثير

(أهـ) المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية
فيما يلي عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة و التفسيرات الغير سارية للسنة المنتهية في  31ديمسبر  ،2013والتي لم يتم تطبيقها في إعداد هذه
البيانات المالية الموحدة:
المعيار رقم  32من معايير المحاسبة الدولية
(التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  32مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية) – يوضح معيار المقاصة من خالل توضيح عندما
يكون لمنشأة حق قانوني قابل للتنفيذ في التسوية وعندما يكون إجمالي التسوية مساوي لصافي التسوية الفعالة .ساري من  1يناير  2014أو بعد
ذلك التاريخ .ما تزال المجموعة تباشر أعمال تقييم التأثير المحتمل لهذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  32مقاصة الموجودات
والمطلوبات المالية.
المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية
األدوات المالية :يقدم المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية ( )2009متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية .يقدم
المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية ( )2010إضافات تتعلق بالمطلوبات المالية .ويقدم المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية
الدولية ( )2013متطلبات جديدة تتعلق بمحاسبة التحوط .لدى مجلس المعايير المحاسبية الدولية حالي ًا مشروع قائم إلجراء تعديالت محدودة
على متطلبات المعيار  9من معايير التقارير المالية الدولية لتصنيف وقياس الموجودات المالية وإضافة متطلبات جديدة تتعلق بانخفاض قيمة
الموجودات المالية.
قدم المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية ( )2009تغيرا ً هام ًا على المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39والمتعلقة
بالموجودات المالية .يتضمن المعيار فئتين أساسيتين لقياس األدوات المالية وهما :التكلفة المطفأة والقيمة العادلة .يتم قياس الموجودات
المالية بالتكلفة المطفأة في حال االحتفاظ بها في إطار نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض الحصول على تدفقات نقدية تعاقدية
وناتجة عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي
القائم .كما سيتم قياس كافة الموجودات األخرى بالقيمة العادلة .ويلغي هذا المعيار الفئات الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  39وهي
الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق والمتاحة للبيع والقروض والذمم المدينة .فيما يتعلق باالستثمارات في سندات الملكية التي ال يحتفظ بها
للمتاجرة ،يجيز المعيار االختيار غير القابل لإللغاء ،عند االعتراف المبدئي ،لكل سهم على حده ،لعرض تغيرات القيمة العادلة من االستثمار ضمن
اإليرادات الشاملة األخرى .ال يجوز إعادة تصنيف أي قيمة تم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر في أي تاريخ الحق .إال أنه يتم
االعتراف بتوزيعات األرباح المستحقة عن هذه االستثمارات ضمن األرباح أو الخسائر بد ًال من اإليرادات الشاملة األخرى ما لم تمثل بصورة واضحة
استرداد جزئي لتكلفة االستثمارات .فيما يتعلق باالستثمارات في سندات الملكية التي لم تختار المنشأة عرض التغيرات في قيمتها العادلة ضمن
اإليرادات الشاملة األخرى ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
يتطلب المعيار أن ال تفصل المشتقات الضمنية بالعقود عن العقد األساسي اذا كان العقد األساسي هو اصل ضمن هذا المعيار .تقيّم األداة المالية
المختلطة بالكامل ,اذا كانت تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
اضاف المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية ( )2010متطلبات جديدة ,المتعلقة بخيار القيمة العادلة لإللتزامات المالية تقضي باالعتراف
بالتغيرات بالقيمة العادلة الناتجة عن تغيرات في مخاطر إئتمان االلتزام في الدخل الشامل اآلخر عوضا عن األرباح والخسائر .عدا عن ذلك ,لم يطرأ
تغيير جوهري على ارشادات القياس والتصنيف لإللتزامات المالية لمعيار المحاسبة الدولي .39
اضاف المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية ( )2013متطلبات جديدة تخص محاسبة التحوط والتي تنظم محاسبة التحوط بشكل
متسق مع ادارة المخاطر .تم اضافة ووضع منهج قائم اكثر على المبادئ لمحاسبة التحوط والتي تمت من خالله معالجة عدم التطابق والضعف في
نموذج محاسبة التحوط لمعيار المحاسبة الدولي .39
لم يحدد تاريخ إلزامي لتطبيق المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية نظرا ً لعدم اكتمال مراحل المعيار بالكامل .يسمح بتطبيق المعيار
رقم  9حالي ًا.
بدأت المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق هذا المعيار وسوف تنهي التقييم عند اكتمال المعيار .نظرا ً لطبيعة عمليات المجموعة قد يكون
لهذا المعيار تأثير واسع النطاق على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

(أج) التقرير القطاعي
يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات ،بما في ذلك
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من عناصر المجموعة األخرى ،وتتم مراجعة نتائج القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من قبل
الرئيس التنفيذي للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه ،والذي تُتاح معلومات مالية بشأنه.
تتضمن نتائج القطاع المعلنة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع ،باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على
أساس مالئم.
(أد) الدفعات اإليجارية
يتم االعتراف بالدفعات الخاصة باإليجارات التشغيلية ضمن بيان الدخل الموحد ،على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .يتم االعتراف بمحفزات
اإليجار المستلمة كجزء من إجمالي مصاريف اإليجار ،على مدى فترة اإليجار.
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فيما يلي محفظة القروض العاملة للمجموعة على أساس تصنيفات االئتمان الداخلية:

إدارة المخاطر المالية
مقدمة ونظرة عامة

درجة التصنيف

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

4–1

118,072,923

86,941,625

6–5

23,540,201

40,947,560

7

26,411,070

22,405,411

8

2,276,844

1,808,938

برنامج اإلقراض لألفراد (غير مصنف)

13,824,433

12,232,806

تتعرض المجموعة من خالل إستخدام األدوات المالية للمخاطر اآلتية:
•
•
•
•

مخاطر اإلئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من المخاطر الموضحة أعاله ،كما يوضح أهداف المجموعة وسياساتها واإلجراءات
المتبعة لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

السلفيات والقروض العاملة

إطار إدارة المخاطر

-----------

-----------

184,125,471

164,336,340

يتولى مجلس اإلدارة (“المجلس”) المسؤولية الكاملة عن تأسيس واالشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة ،وتقوم لجنتان تابعتان للمجلس
(لجنة ادارة المخاطر ولجنة التدقيق) ولجنتان إداريتان (لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة ولجنة المخاطر للمجموعة) بمساعدة المجلس في
هذا الشأن.

=========

=========

تقوم المجموعة بإدارة المخاطر باستخدام ثالث خطوط دفاعية تتألف من وحدات األعمال ووحدات المراقبة والتدقيق الداخلي .تعمل وحدات األعمال
بدورها أولى الخطوط الدفاعية على تحديد وإدارة المخاطر في األنشطة اليومية من خالل ضمان تنفيذ األنشطة في نطاق المخاطر التي يمكن أن
تتحملها المجموعة ،وأنها تلتزم بكافة السياسات واإلجراءات الداخلية ذات الصلة .مجموعة المخاطر (تتألف من مخاطر المركز الرئيسي والمخاطر
الكامنة في األقسام) وقسم الشؤون القانونية وقسم االلتزام ،تعمل بدورها ثاني الخطوط الدفاعية على وضع نظم مراقبة المخاطر بما في ذلك
السياسات واإلجراءات ،وذلك أيض ًا أثناء اإلشراف على دور خط الدفاع األول .تعمل وحدة التدقيق الداخلي بدورها ثالث الخطوط الدفاعية على تقديم
تأكيدات لإلدارة والمجلس حول مدى فاعلية ممارسات إدارة المخاطر التي يتم تنفيذها من قبل خطي الدفاع األولين.

باإلضافة إلى ذلك ،تدير المجموعة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل الحصول على ضمانات عندما يكون مالئم ًا وتقصير فترة التعرض .في بعض
الحاالت تقوم المجموعة بإنهاء المعامالت أو تحويلها إلى أطراف مقابلة أخرى لتقليل مخاطر اإلئتمان .إن مخاطر اإلئتمان لمشتقات األدوات المالية
محدودة بتلك التي لها قيمة عادلة موجبة.
تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات المالية من خالل وضع حدود وتنويع األنشطة االستثمارية والحد من تركيز التعرض للقطاعات الصناعية
والمواقع الجغرافية واألطراف المقابلة.

(أ) مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام عميل أو طرف مقابل بالموجودات المالية بالوفاء باإللتزامات التعاقدية مما يؤدي الى تكبد المجموعة لخسائـر
مالية .و تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من القروض والسلفيات المقدمة من قبل المجموعة واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية،
وعقود إعادة الشراء العكسية واالستثمارات في سندات الدين لغير غرض المتاجرة و األدوات المالية المشتقة و موجودات أخرى معينة.
ألغراض إدارة المخاطر ،يتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن االستثمارات لغرض المتاجرة بصورة مستقلة و يتم بيانها كأحد عناصر التعرض لمخاطر
السوق.
إدارة مخاطر االئتمان
تستخدم المجموعة نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الجدارة اإلئتمانية للمقترض واألطراف المقابلة .يخضع كل تعرض في فئة الشركات
للتصنيف .يشتمل نظام تصنيف المخاطر على  11مستوى ،تم تقسيمها إلى  24قسم .المستويات من  8-1تتعلق بالقروض العاملة والمستويات من
 11-9هي قروض غير عاملة لكل منها بيان خاص بالتصنيف.
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المعايير

الدرجة

الفئة

9

قروض دون المستوى

قروض متأخرة السداد ألكثر من  90يوم وتظهر بعض
الخسائر نتيجه لعوامل سلبية قد تعوق السداد.

10

قروض مشكوك في
تحصيلها

وفقا للمعطيات ،تحصيل كامل المبلغ مشكوك فيه
مما يؤدي لخسارة جزء من القرض.

متأخرة السداد ألكثر من  120يوم

11

قروض بخسارة

تم استنفاذ كافة اإلجراءات ،قد ال يتم استرداد أي مبلغ.

متأخرة السداد ألكثر من  180يوم

قروض الشركات

قروض األفراد
متأخرة السداد ألكثر من  90يوم

65

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
انخفاض القيمة:
تقوم المجموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقص ًا المبالغ المقاصة والفوائد
المعلقة وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .تمثل القيم المرحلة للموجودات المالية أقصى تعرضات لمخاطر االئتمان.
أرصدة لدى البنوك
والموسسات المالية
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

قروض وسلفيات
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

استثمارات لغير غرض المتاجرة
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

خاضع النخفاض
القيمة بصورة فردية

تسهيالت غير قياسية

-

-

1,869,337

2,734,930

-

-

مشكوك في تحصيلها

718

718

1,834,684

1,860,988

20,055

20,055

خسائر

-

-

3,209,921

1,891,896

-

-

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

القيمة اإلجمالية

718

718

6,913,942

6,487,814

20,055

20,055

فوائد معلقة

-

-

()900,893

()707,053

-

-

()718

()3,352,083

()3,089,649

()17,043

()16,712

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-

-

2,660,966

2,691,112

3,012

3,343

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

مخصص محدد النخفاض القيمة ()718
القيم المرحلة

متأخرة السداد ولم
تخضع إلنخفاض قيمها
تشتمل المبالغ المتأخرة
السداد على:
أقل من  30يوم ًا

-

-

483,780

413,555

-

-

من  31إلى  60يوم ًا

-

-

79,627

85,501

-

-

من  61إلى  90يوم ًا

-

-

76,433

133,548

-

-

أكثر من  90يوم ًا

-

-

1,647,167

1,968,538

-

-

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-

-

2,287,007

2,601,142

-

-

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

20,100,371

14,615,968

181,838,464

161,735,198

50,843,047

32,283,514

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-

-

()2,974,943

()2,428,074

-

-

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

20,100,371

14,615,968

183,811,494

164,599,378

50,846,059

32,286,857

=========

=========

=========

=========

=========

=========

القيمة المرحلة

لم يتأخر سدادها ولم
تخضغ النخفاض قيمها

مخصص إجمالي
إلنخفاض القيمة

القيم المرحلة

يتضمن بند القروض التي لم يتأخر سدادها و لم تخضع إلنخفاض قيمتها قروض معاد جدولتها بقيمة  1,921,968ألف درهم
(  2,405,817 : 2012ألف درهم).
القروض والسلفيات واالستثمارات لغير غرض المتاجرة الخاضعة النخفاض القيمة
تتمثل القروض والسلفيات واالستثمارات لغير غرض المتاجرة الخاضعة النخفاض القيمة بالموجودات المالية التي تحدد المجموعة أنه يحتمل أال
يكون بمقدار المجموعة تحصيل كافة المبالغ األصلية والفوائد المستحقة وفق ًا للبنود التعاقدية لالتفاقيات.
متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة
تتمثل الذمم المتأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة بالحسابات التي يكون فيها تأخير في المبلغ األصلي أو الفائدة أو تظهر ضعف محتمل في
المركز المالي للمقترض وجدارته االئتمانية وتتطلب انتباه أكثر من اعتيادي .وتتم مراقبة هذا الضعف المحتمل للتأكد من عدم تدهور جودة األصل.
فيما يتعلق بهذه الفئة من الموجودات ،ترى المجموعة أن انخفاض القيمة ذات الصلة غير مناسب في ظل الوضع الراهن.
قروض وفق شروط معاد جدولتها
تتمثل القروض وفق شروط معاد جدولتها بالقروض التي تم إعادة جدولتها بسبب تدهور المركز المالي للمقترض حيث أن المجموعة قد تكون
قدمت تنازالت هامة لم تكن لتقدمها في ظروف أخرى .بمجرد إعادة جدولة القرض ،فإنه يبقى في هذه الفئة لفترة إثني عشر شهرا ً على األقل إلى حين
التأكد من وصول األداء المالي لمستوى مقبول بما يتوافق مع بنود اتفاقية إعادة الجدولة .يقوم البنك بأخذ تاريخ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة كموعد
بداية فترة اإلثنى عشر شهراً .فيما يتعلق بهذه الفئة من الموجودات ،ترى المجموعة أن انخفاض القيمة غير مطلوب .خالل اإلثنى عشر شهرا ً األخيرة،
قامت المجموعة بإعادة جدولة القروض التالية:

القروض المعاد جدولتها

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1,925,914
=========

2,478,270
=========

فيما يلي الحركة في القروض المعاد جدولتها خالل السنة:
الرصيد في بداية السنة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

2,478,270

3,159,123

ترقية التصنيف إلى «لم يتأخر سدادها ولم تخضع النخفاض القيمة» خالل السنة

()2,173,099

()1,748,416

خفض التصنيف إلى «خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية أو متأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة»
خالل السنة

()92,100

()679,896

اإلضافات خالل السنة

1,712,843

1,747,459

-----------

-----------

1,925,914

2,478,270

=========

=========

الرصيد في نهاية السنة

مخصصات انخفاض القيمة
تقوم المجموعة برصد مخصص لخسائر انخفاض القيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة في
محفظة القروض .تتمثل المكونات الرئيسية لهذا المخصص بعناصر الخسارة المحددة المتعلقة بالتعرضات الهامة بصورة فردية والمخصص
الجماعي للخسائر .يتم تقييم المخصص الجماعي للخسائر بحسب أيهما أكبر من اآلتي ،إما بنسبة  %5.1من الموجودات المرجحة للمخاطر االئتمانية
المحتسبة وفق ًا لتوجيهات مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو وفق ًا لنموذج الخسائر المتكبدة غير المحددة المطبق على مجموعات
متجانسة من الموجودات ذات سمات مخاطر إئتمانية مشابهة ،وتشير هذه السمات إلى قدرة المدين على دفع المبالغ المستحقة حسب شروط
العقد على أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تأخذ بعين اإلعتبار نوع الموجودات والقطاع الصناعي والجغرافي ونوع الضمانات وحاالت
تأخر السداد وعوامل أخرى ذات صلة .تقيم التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية التي تقيم بصورة جماعية النخفاض القيمة على أساس
الخسائر التاريخية للموجودات ذات سمات مخاطرة إئتمانية مشابهة للموجودات ضمن المجموعة.
يتطلب تصنيف القروض التي يتم تقييمها بصورة فردية كقروض منخفضة القيمة فور نشوء دليل موضوعي على حدوث خسائر انخفاض القيمة.
يشمل الدليل الموضوعي على حدوث خسائر انخفاض القيمة على بيانات ملحوظة كتأخرموعد تسديد الدفعات األصلية أو الفوائد أوصعوبات معروفة
بالنسبة للتدفقات النقدية لألطراف المقابلة أو تخفيض التصنيف االئتماني أو عدم إمكانية اإللتزام بالشروط األصلية للدفعات التعاقدية.
سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب أرصدة القروض أو االستثمار (وأي مخصصات النخفاض القيمة ذات الصلة) عندما ترى أن القروض أو االستثمارات غير قابلة
للتحصيل .ويتم تحديد ذلك بعد أن يكون قد تم بذل كافة الجهود الممكنة لتحصيل المبالغ.

االستثمارات لغير غرض المتاجرة تتضمن استثمارات في سندات ملكية بقيمة  161مليون درهم إماراتي ( 121 :2012مليون درهم) وهي ال تنطوي
على مخاطر اإلئتمان.
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الضمانات
تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل القروض والسلفيات و عقود إعادة الشراء العكسية في شكل رهونات على الممتلكات و ضمانات أخرى وودائع
نقدية وخطابات الضمان .تقبل المجموعة الضمانات المقدمة من الحكومات و البنوك المحلية والدولية ذات السمعة الجيدة ومن المؤسسات الكبرى
المحلية أو متعددة الجنسيات ومن األفراد ذوي الثراء يتم اعتماد االقتطاعات المحددة من قبل مصرف االمارات العربية المتحدة و يتم تطبيقها على
القيمة السوقية للضمانات عند احتساب المخصصات .ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية ،ولم يتم االحتفاظ
بهذه الضمانات في  31ديسمبر  2013أو .2012
فيما يلي تقدير لقيمة الضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات غير العاملة (بما في ذلك التمويل اإلسالمي):
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

نسبة تغطية قيمة الضمانات

%50 – 0

3,447,632

4,611,357

%100 – 50

1,469,366

1,103,605

أكثر من %100

1,996,955

772,852

-----------

-----------

6,913,953

6,487,814

=========

=========

إجمالي القروض غير العاملة

استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الرباح أو الخسائر

التركزات حسب الطرف المقابل:
الحكومة
مؤسسات دولية كبرى
القطاع العام
البنوك والمؤسسات المالية
القطاع التجاري
ناقص ًا  :مخصص انخفاض القيمة
إجمالي القيم المرحلة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

366,442
6,502
793,932
1,234,275
244,742
----------2,645,893
----------2,645,893
=========

221,633
674,651
2,219,403
158,626
----------3,274,313
----------3,274,313
=========

17,057,675
457,766
11,439,448
21,624,535
283,678
----------50,863,102
()17,043
----------50,846,059
=========

10,210,817
7,664,196
13,723,730
704,826
----------32,303,569
()16,712
----------32,286,857
=========

تم بيان التركزات للقروض والسلفيات حسب الطرف المقابل في اإليضاح .11
التركزات حسب المنطقة:
أرصدة لدى
المصارف
والمؤسسات
المالية
ألف درهم

خالل سنة  2013وسنة  2012قامت المجموعة باستعادة جزء غير هام من الضمانات المحتجزة كضمانات مقابل القروض والسلفيات.
تركزات المخاطر
تقوم المجموعة بمراقبة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع الصناعي وحسب األطراف المقابلة والمنطقة الجغرافية .فيما يلي تحليل لتركزات
مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

استثمارات لغير غرض المتاجرة

قروض وسلفيات
ألف درهم

عقود إعادة شراء
عكسية
ألف درهم

استثمارات لغير
غرض المتاجرة
ألف درهم

كما في  31ديسمبر :2013
اإلمارات العربية المتحدة

5,723,665

112,641,972

1,151,361

19,061,724

أوروبا

8,691,565

39,435,136

5,063,937

12,568,051

الدول العربية

3,258,516

13,855,295

12,123,856

14,646,129

األمريكيتان

1,396,271

5,226,415

224,038

1,061,763

آسيا

1,005,495

12,534,784

369,007

2,481,997

أخرى

24,859

117,892

-

1,026,395

الزراعة

149,633

76,581

-

-

195,098

248,175

-----------

-----------

-----------

-----------

الطاقة

23,152,760

25,251,924

7,198,499

5,133,799

4,892,973

3,799,408

20,100,371

183,811,494

18,932,199

50,846,059

الصناعة

12,471,627

10,196,061

269,462

4,978

2,655,948

1,688,615

=========

اإلنشاءات

8,944,560

4,729,162

448,295

800,764

2,803,363

4,049,196

العقارات

32,532,656

35,235,206

104,724

92,877

3,898,450

4,199,785

التجارة

4,906,106

3,222,021

6,874

-

891,004

1,256,178

المواصالت

9,171,985

8,564,179

919,524

468,003

2,508,926

2,170,361

المصارف
المؤسسات المالية األخرى

29,469,792

20,177,846

35,069,958

27,049,734

360,499

253,880

12,938,183
5,828,764

11,053,674
4,310,073

10,130,827
721,666

9,559,541
544,652

845,374
387,855

القروض والسلفيات
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

األخرى
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

التزامات تقديم قروض غير
مسحوبة
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

التركزات حسب القطاع الصناعي

الخدمات
الحكومة
قروض شخصية لالستهالك
قروض شخصية أخرى
أخرى

كما في  31ديسمبر :2012
اإلمارات العربية المتحدة

6,636,847

110,633,189

206,959

15,695,915

أوروبا

5,319,751

28,521,478

9,122,547

7,048,966

1,207,558
164,161

الدول العربية

1,754,317

13,304,404

8,956,064

7,788,895

األمريكيتان

540,121

3,898,383

224,038

1,096,298

22,891,901

21,153,974

17,571,365

10,432,450

4,311,461

5,797,271

18,047,717
10,509,675

14,757,422
12,046,362

-

-

281,053
91,452

آسيا

324,161
213,806

أخرى

24,054

49,659

-

692

513,021

432,475

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

191,039,413

170,824,154

72,441,194

54,087,490

24,636,477

25,805,030

()5,517,723
()707,053

()17,043
-

()16,712
-

-

-----------

ناقص ًا :مخصص انخفاض القيمة ()6,327,026
()900,893
ناقص ًا :فوائد معلقة
----------القيم المرحلة

=========

=========

=========

-----------

-----------

-----------

-----------

183,811,494

164,599,378

72,424,151

54,070,778

24,636,477

25,805,030

=========

=========

=========

=========

=========

=========

359,253

8,213,888

-

317,013

5,679

28,036

-

339,770

-----------

-----------

-----------

-----------

14,615,968

164,599,378

18,509,608

32,286,857

=========

=========

=========

=========

يتم قياس التركزات حسب المنطقة للقروض والسلفيات وعقود إعادة شراء عكسية واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية وفق ًا لمنطقة
إقامة المقترض .ويتم قياس التركزات حسب المنطقة لالستثمارات لغير غرض المتاجرة و عقود إعادة الشراء وفق ًا لموقع الجهة المصدرة لألوراق
المالية.

تتألف التركزات األخرى من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،عقود إعادة شراء عكسية ،و استثمارات لغير غرض المتاجرة.
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تصنيف األوراق المالية المتداولة االسثمارات لغير غرض المتاجرة وفقا لتصنيفاتها الخارجية:

تم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة وتم تعميم هذه الحدود على مستوى المؤسسة لضمان أن المجموعة تلتزم بنطاق قابلية تحمل

استثمارات لغير غرض المتاجرة

استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

مخاطر السيولة المحددة .يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات محلية إضافية عند إدارة السيولة.
تم تحديد  10مستويات من مقاييس السيولة على مستوى المجموعة والذي يجب االلتزام به بصورة دائمة .يتضمن ذلك المتطلبات التنظيمية

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلضافة إلى نسب السيولة المدرجة في قاعدة بازل (.)3

أأأ

5,338,052

4,021,602

6,502

-

تخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة.

2,030,206

أ أ إلى أ

36,743,655

20,216,902

1,075,535

ب ب ب إلى ب

5,349,027

5,168,011

312,123

425,042

التعرض لمخاطر السيولة

غير مصنفة

3,415,325

2,880,342

1,251,733

819,065

فيما يلي تقرير حول عدم التوافق بين االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات دون األخذ باالعتبار المحتجزات السابقة لدى المجموعة.

-----------

-----------

-----------

-----------

50,846,059

32,286,857

2,645,893

3,274,313

=========

=========

=========

=========

االستثمارات غير المصنفة تتكون بصورة أساسية من استثمارات لشركات تابعة للحكومة و استثمارات أسهم و صناديق .االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح و الخسائر ليست متأخرة السداد و لم تخضع النخفاض القيمة.
مخاطر التسوية
قد ينتج عن أنشطة المجموعة مخاطر عند تسوية المعامالت والصفقات .تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر الناجمة عن عدم قدرة الطرف
المقابل على اإليفاء بالتزاماته الخاصة بتقديم المبالغ النقدية أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى كما هو متعاقد عليه .إن أي تأخير في التسوية نادر
الحدوث كما أنه يخضع للمراقبة.
مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات المالية من احتمال إخالل الطرف المقابل باإللتزامات التعاقديـــة ،وهي ال تزيد عن القيمة السوقية اإليجابية
لألدوات التي تكون في صالح المجموعة .ويتم االشارة ايضا الى القيـمة السوقية اإليجابيـة بـ «تكلفة االستبدال» وذلك العتبارها تقديرا ً لتكلفة استبدال
المعامالت بأسعار السوق السائدة في حالة تخلف الطرف المقابل .إن معظم عقود المشتقات المالية التي تقوم المجموعة بإبرامها تكون مع بنوك و
مؤسسات مالية أخرى.

(ب) مخاطر السيولة
تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات بما في ذلك األدوات المشتقة واالرتباطات األخرى غير المدرجة في
بيان المركز المالي ،والتي ال تتوافق من حيث العملة والحجم وفترات االستحقاق مما يترتب عليه الحاجة إلى توفير تمويل والتي ال يمكن القيام به دون
تكبد تكاليف أعلى أو أية تكاليف أخرى.
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها أو عن قدرة المجموعة على الوفاء
بهذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.
إدراة مخاطر السيولة
قامت المجموعة بتحديد مدى قابلية تحمل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك للتأكد من أن المجموعة لديها القدرة على التحكم في
مخاطر السيولة مع االحتفاظ بالنقد الكافي أو ما يعادله وذلك للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل كافة الظروف المستقبلية دون تكبد أي خسائر إضافية
محتملة لفترة مرحلية أو لمدة ثالثة أشهر.
يتم تعريف مدى قابلية تحمل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك لضمان االلتزام المستمر بمتطلبات السيولة الحالية والمقترحة من
المراقبين المحلين والدوليين والموضوعة لدعم أهداف التصنيف االئتماني الخارجي الخاص بالمجموعة.
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10,902,938
=========

25,805,030

=========

300,599,169

-----------

31,133,091

5,662,361

7,448,492

6,652,508

19,073,630

190,303,573

2,831,198

2,017,041

35,477,275

=========

300,599,169

-----------

2,346,488

140,061

4,300,195

5,583,080

32,286,857

164,599,378

18,509,608

14,615,968

3,274,313

840,122

=========

1,473,615

1,646,946

=========

22,866,821

-----------

-

-

الموجــودات

ضمانات مالية

التزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة

حقوق الملكية

سندات ثانوية

مطلوبات اخرى

أدوات مالية مشتقة

مديونيات ألجل

ودائع العمالء

أوراق يورو تجارية

عقود إعادة الشراء

أرصدة للمصارف و المؤسسات المالية

المطلوبات وحقوق الملكية

ممتلكات ومعدات

عقارات استثمارية

موجودات أخرى

أدوات مالية مشتقة

االستثمارات لغير غرض المتاجرة

قروض وسلفيات

عقود إعادة شراء عكسية

أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

نقد وأرصده لدى المصارف المركزية

4,785,514
=========

24,636,477

=========

325,061,656

-----------

34,678,541

1,512,323

7,764,868

7,454,016

18,690,168

211,097,222

6,752,015

1,352,121

35,760,382

=========

325,061,656

-----------

2,473,608

135,260

4,909,712

6,146,006

50,846,059

183,811,494

18,932,199

20,100,371

2,645,893

35,061,054

اإلجمالي
ألف درهم

9,091
=========

3,240,431

=========

241,275,866

-----------

-

-

5,823,652

1,158,300

-

192,710,645

6,119,170

1,352,121

34,111,978

=========

118,683,967

-----------

-

-

3,682,285

1,049,944

4,602,465

48,870,198

16,506,617

15,101,012

-

28,871,446

حتى ثالثة أشهر
ألف درهم

440,760
=========

3,655,904

=========

23,988,625

-----------

-

-

1,941,216

663,615

3,480,688

15,621,857

632,845

-

1,648,404

=========

52,441,852

-----------

-

-

1,227,427

542,963

11,166,081

25,831,591

2,255,801

4,999,359

229,260

6,189,370

من ثالثة أشهر الى
سنة
ألف درهم

=========

3,261,170

1,556,430

=========

215,177,535

-----------

-

-

5,586,369

2,476,569

16,067,704

1,227,832

-

790,904

=========

51,218,849

-----------

-

-

441,689

287,846

1,862,123

367,301

170,076,965

1,603,366

2,017,041

34,686,371

=========

107,174,894

-----------

-

-

3,225,146

427,078

3,743,716

29,832,358

5,285,511

4,845,128

983,891

1,075,049

1,361,781

30,948,613

11,673,739

9,770,840

6,611

49,900,318

5,026,118

كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في  31ديسمبر  2013كما يلي:

ضمانات مالية

التزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة

حقوق الملكية

سندات ثانوية

مطلوبات اخرى

أدوات مالية مشتقة

مديونيات ألجل

ودائع العمالء

أوراق يورو تجارية

عقود إعادة الشراء

أرصدة للمصارف و المؤسسات المالية

المطلوبات وحقوق الملكية

ممتلكات ومعدات

عقارات استثمارية

موجودات أخرى

أدوات مالية مشتقة

االستثمارات لغير غرض المتاجرة

قروض وسلفيات

عقود إعادة شراء عكسية

أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

نقد وأرصده لدى المصارف المركزية

الموجــودات
54,943,221

اإلجمالي
ألف درهم

حتى ثالثة أشهر
ألف درهم

من ثالثة أشهر الى
سنة
ألف درهم

كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في  31ديسمبر  2012كما يلي:

3,822,857
=========

2,835,771

=========

8,438,204

-----------

-

1,034,935

-

734,859

4,834,299

1,834,111

-

-

-

=========

25,426,669

-----------

-

-

-

1,046,083

3,503,638

20,204,500

169,781

-

502,429

238

من سنة الى ثالث
سنوات
ألف درهم

1,315,339
=========

5,867,311

=========

12,049,986

-----------

-

-

-

480,609

8,131,202

3,438,175

-

-

-

=========

37,859,772

-----------

-

-

-

710,147

3,995,095

31,055,494

1,550,358

-

548,440

238

من سنة الى ثالث
سنوات
ألف درهم

168,752

=========

-

=========

31,133,091

-----------

31,133,091

-

-

-

512,806
=========

3,440,087

=========

7,628,814

-----------

-

-

-

1,010,554

5,857,284

760,976

-

-

-

=========

37,340,620

=========

11,464,284

=========

9,051,606

-----------

-

477,388

-

=========

-

=========

34,678,541

-----------

34,678,541

-

4,517,897
-

3,886,688

-

-

169,633

-

-

-

=========

2,608,868

-

-

-

=========

88,559,680

-

-----------

-----------

-

5,497,222

2,473,608

-

135,260

-

-----------

-

-

1,096,145

2,410,871

26,076,653
-

-

-

30,472,213

58,432,992

-

-

1,639,164
-

-

-

275,040

-

-

-

إستحقاق غير
محدد
ألف درهم

=========

14,242,237

=========

10,001,100

-----------

-

1,355,916

-

3,636,091

4,840,341

140,061

-

-

-

-

-

=========

2,486,549

-----------

2,346,488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=========

77,865,378

-----------

-

-

-

2,326,446

19,428,910

54,883,606

-

-

1,209,869

-

من ثالث سنوات الى أكثر من خمس
سنوات
خمس سنوات
ألف درهم
ألف درهم

4,852,814
=========

2,492,106

=========

9,370,636

-----------

-

4,306,445

-

1,253,997

3,258,217

551,977

-

-

-

=========

23,993,727

-----------

-

-

-

1,831,563

3,757,355

17,879,307

-

-

525,502

-

16,547

-

من ثالث سنوات الى أكثر من خمس
سنوات
خمس سنوات
ألف درهم
ألف درهم

إستحقاق غير
محدد
ألف درهم
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ضمانات مالية

التزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة

سندات ثانوية

ودائع العمالء

مديونيات ألجل

أوراق يورو تجارية

عقود إعادة الشراء

كما في  31ديسمبر 2012

أرصدة للمصارف و المؤسسات المالية

ضمانات مالية

التزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة

سندات ثانوية

مديونيات ألجل

ودائع العمالء

أوراق يورو تجارية

عقود إعادة الشراء

كما في  31ديسمبر 2013

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

المطلوبات

10,902,938
=========

25,805,030

=========

255,365,078

5,662,361

-----------

19,073,630

190,303,573

2,017,041

2,831,198

35,477,275

4,785,514

=========

24,636,477

=========

-----------

275,164,230

1,512,323

18,690,167

211,097,222

6,752,015

1,352,121

35,760,382

اإلجمالي
ألف درهم

10,902,938
=========

25,805,030

=========

260,006,875

6,752,862

-----------

21,711,720

191,166,544

2,835,077

2,022,714

35,517,958

4,785,514

=========

24,636,477

=========

-----------

278,176,229

2,001,734

20,189,520

212,098,111

6,754,917

1,352,444

35,779,503

إجمالي التدفقات
النقدية االسمية
ألف درهم

10,902,938
=========

23,351,434

=========

209,607,586

6,198

-----------

606,537

170,658,655

1,603,950

2,022,714

34,709,532

4,785,514

=========

22,903,334

=========

-----------

234,857,819

2,761

259,103

192,998,573

6,121,416

1,352,444

34,123,522

حتى ثالثة أشهر
ألف درهم

=========

1,353,628

20,999,996

=========

177,834

-----------

2,851,374

15,931,235

1,231,127

-

808,426

-

=========

1,232,374

=========

22,150,875

-----------

34,763

3,802,574

16,024,056

-

633,501

1,655,981

من ثالثة أشهر الى
سنة
ألف درهم

=========

863,328

=========

-

=========

236,640

13,082,904

=========

1,706,123

8,629,332

-----------

=========

4,388,884

580,286
219,915

7,687,057

473,823

-----------

3,660,162
5,761,019

=========

-----------

8,832,628

3,776,453

-

-

-

-

=========
=========
=========

265,811

=========

-

=========

234,958

=========

7,091,627

-----------

7,446,131

-----------

6,629,777

-----------

1,111,505
52,997
799,708

4,063,423
6,471,213
5,593,207

1,916,699
921,921
236,862

-

-

-

-

-

-

-

من ثالث سنوات الى اكثر من خمس
سنوات
خمس سنوات
ألف درهم
ألف درهم

-

من سنة الى ثالث
سنوات
ألف درهم

يوضح الجدول أدناه محفظة استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2013استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.

(ج) مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في إيرادات المجموعة و  /أو قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق
مثل معدالت الفائدة والهوامش الدائنة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم السوقية و أسعار السلع.
إدارة مخاطر السوق
تقوم المجموعة بتقسيم تعرضاتها لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية والغير تجارية .تحتفظ ادارة األسواق المالية بالمحافظ التجارية
باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم إدارتها على أساس القيم العادلة.
إن كافة الصالحيات الخاصة بمخاطر السوق ممنوحة للجنة إدارة المخاطر بالمجموعة ،والتي تقوم بوضع حدود لكل نوع من أنواع المخاطر
(بناء على مراجعة
بصورة جماعية وللمحافظ المحددة .تتحمل مجموعة إدارة المخاطر مسؤولية وضع السياسات التفصيلية إلدارة المخاطر
ً
وموافقة لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة).
التعرض لمخاطر السوق – المحافظ التجارية
تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بالمحافظ التجارية لدى
المجموعة المتمثلة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات التجارية .تتمثل القيمة المعرضة للمخاطر
بالخسائر المقدرة التي سوف تتعرض لها المحفظة على مدى فترة زمنية (فترة االحتفاظ) نتيجة لحركة السوق العكسية وباحتمالية محددة
(مستوى الثقة) .يقوم أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر باستخدام المحاكاة التاريخية على أساس مستوى ثقة  99٪وبافتراض أن فترة
االحتفاظ يوم ًا واحداً .من خالل استخدام بيانات السوق من السنتين السابقتين والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة ،يقوم
األسلوب باستحضار عدد من السيناريوهات المستقبلية المقبولة حسب التغيرات في معدالت السوق.
تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وهامش االئتمان .يخضع
الهيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراجعة موافقة لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة .ويتم وضع هذه الحدود للمحافظ التجارية.
تمت اضافة هيكلية حدود المراكز والحساسية الى القيمة المعرضة للمخاطر ،بما في ذلك حدود تناول مخاطر التركيز المحتملة في كل
محفظة تجارية .عالوة على ذلك يخضع النشاط التجاري بالمجموعة وعلى مستوى األعمال لإلجراءات الموضوعة من قبل اإلدارة والتي تتمثل في
الحد األقصى للخسائر والتي تستدعي اتخاذ إجراءات من قبل اإلدارة.
خالل السنة قامت لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة باستخدام القيمة المعرضة للمخاطر لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق .نظرا ً
لعدم إمكانية تطبيقه عملي ًا ،لم تقم المجموعة بتقييم التعرض للمخاطر لفترة المقارنة وبالتالي لم تقوم بعرضها في هذه البيانات المالية
الموحدة.
فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر في  31ديسمبر :2013

القيمة المعرضة للمخاطر  -السجل التجاري

2,954,979

1,848,266

4,691,800

لم يتم استخدام مخاطر السلع وحقوق الملكية في نموذج القيمة المعرضة للمخاطر في الوقت الحالي .كما أنها تخضع لمراقبة مجموعة
المخاطر بصورة منتظمة.
التعرض لمخاطر السوق – المحافظ المصرفية
إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ المصرفية التي تتألف من استثمارات غير تجارية ،واتفاقيات إعادة شراء عكسية وبعض األدوات
المشتقة التي تم تحديدها على أنها أدوات تحوط ،ينشأ بصورة رئيسية من محافظ االستثمارات وفجوات معدالت الفائدة في السجل المصرفي
ومراكز العمالت األجنبية لدى المجموعة بصورة عامة.
تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار لدى المجموعة .إن
أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر هو نفس األسلوب المستخدم للمحافظ التجارية .تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة
للمخاطر لمراقبة مخاطر االستثمار بشكل عام بما في ذلك صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة وهامش االئتمان .يخضع الهيكل العام
لحدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراجعة موافقة لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة .ويتم وضع هذه الحدود لمختلف المحافظ االستثمارية.
فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر في  31ديسمبر :2013

القيمة المعرضة للمخاطر  -السجل المصرفي
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المتوسط
ألف درهم

الحد األدنى
ألف درهم

الحد األقصى
ألف درهم

المتوسط
ألف درهم

الحد األدنى
ألف درهم

الحد األقصى
ألف درهم

21,572,263

18,214,245

26,666,505
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة

35,760,382
1,352,121
6,752,015
211,097,222
18,690,168
7,454,016
7,764,868
1,512,323
34,678,541
----------325,061,656
=========

35,061,054
2,645,893
20,100,371
18,932,199
183,811,494
50,846,059
6,146,006
4,909,712
135,260
2,473,608
----------325,061,656
=========

31,800,769
1,352,121
6,119,170
150,201,063
1,469,200
----------190,942,323
=========
31,766,522
3,971,888
----------35,738,410
----------35,738,410
=========
50,548,638
=========

1,648,404
632,845
15,209,719
3,480,688
1,034,935
----------22,006,591
=========
13,783,420
1,026,808
----------14,810,228

6,189,370
317,790
819,059
2,255,801
16,997,622
9,210,369
----------35,790,011
=========

2,246,251
3,365,099
----------5,611,350
=========
()2,187,816
11,403,116
----------9,215,300
----------59,763,938
=========

238
414,085
169,781
919,257
1,920,173
----------3,423,534
=========

من ثالثة أشهر الى من سنة الى ثالث
سنة
سنوات
ألف درهم
ألف درهم

إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة ألغراض توضيحية فقط وتستخدم نماذج مبسطة مبنية على أساس موجودات تخضع لفائدة بمبلغ
 258,499مليون درهم ( 221,447 : 2012مليون درهم) ومطلوبات تخضع لفائدة بمبلغ  212,949مليون درهم ( 196,874 :2012مليون درهم)
لتقييم التأثير على األرباح .إن التأثير على حقوق الملكية يتضمن التأثير على صافي األرباح وحساسية معدل الفائدة على المحفظة المتاحة للبيع .ال
تتضمن الحساسية أية إجراءات يمكن أن تتخذها اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.

16,482,684
62,702
17,629,495
16,506,617
162,209,209
9,818,138
----------222,708,845
=========

=========

=========

=========

=========

فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
فجوات في البنود خارج بيان المركز المالي

يمثل سعر الفائدة الفعلي لألدوات المالية النقدية السعر الذي حين يستخدم في احتساب القيمة الحالية ،ينتج عنه القيمة المرحلة لألداة .ويكون ذلك
السعر هو سعر الفائدة الفعلي األصلي لألدوات المالية ذات سعـر الفائدة الثابت والمرحلة بالتكلفة المطفأة وسعر السوق الحالي لألدوات ذات سعر
الفائدة المتغير أو األدوات المرحلة بالقيم العادلة.

حتى ثالثة أشهر
ألف درهم

184,125

89,071

15,492

199,842
التغير في اإليرادات

صافي ارباح السنة
ألف درهم 2013

حقوق الملكية
ألف درهم 2013

صافي ارباح السنة
ألف درهم 2012

حقوق الملكية
ألف درهم 2012

المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
ودائع العمالء
مديونيات ألجل
أدوات مالية مشتقة
مطلوبات أخرى
سندات ثانوية
حقوق الملكية

وبناء عليه فإن التعرض لمخاطر أسعار الفائدة يقع في نطاق
يتم اعادة تسعير الجزء األكبر من موجودات ومطلوبات المجموعة خالل سنة واحدة،
ً
محدود.

اإلجمالي
ألف درهم

يتم تقييم مخاطر الفائدة أيض ًا من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل وقوعه في التغيرات في معدالت الفائدة .تفترض المجموعة أن التغير
في معدل الفائدة يكون بمقدار  50نقطة أساس ( 50 :2012نقطة أساس) وتقوم بتقييم التأثير على صافي األرباح للسنة وحقوق الملكية في نفس
التاريخ على النحو التالي:

الموجودات
نقد وارصدة لدى المصارف المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة شراء عكسيه
قروض وسلفيات
االستثمارات لغير غرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
موجودات أخرى
عقارات استثمارية
مباني ومعدات

تتم إدارة المركز الكلي لمخاطر أسعار الفائدة باستخدام أدوات اشتقاقية إلدارة المركز العام الذي ينشأ من األدوات المالية التي تحمل فائدة .إن
استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح .39

760,975
5,857,284
----------6,618,259
=========
676,856
1,156,501
----------1,833,357
----------61,597,295
=========

267,687
2,355,855
4,671,573
----------7,295,115
=========

168,343
4,517,897
477,388
----------5,163,628
=========
21,599,022
()17,558,313
----------4,040,709
----------65,638,004
=========

691,313
1,016,878
25,054,459
----------26,762,650
=========

2,311,209
42,510,871
7,454,016
7,764,868
34,678,541
----------94,719,505
=========
()65,638,004
----------()65,638,004
----------=========

12,388,762
892,316
1,651,817
312,673
171,347
6,146,006
4,909,712
135,260
2,473,608
----------29,081,501
=========

من ثالث سنوات
أكثر من خمس
إلى خمس سنوات سنوات
ألف درهم
ألف درهم

بنود ال تحمل
الفائدة
ألف درهم
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فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفق ًا لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  31ديسمبر :2013

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر اسعار الفائدة من األدوات المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية
واإليرادات ذات الصلة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة عملية إعادة تسعير
الموجودات والمطلوبات.

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة

فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
فجوات في البنود خارج بيان المركز المالي

المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
ودائع العمالء
مديونيات ألجل
أدوات مالية مشتقة
مطلوبات أخرى
سندات ثانوية
حقوق الملكية

الموجودات
نقد وارصدة لدى المصارف المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة شراء عكسيه
قروض وسلفيات
االستثمارات لغير غرض المتاجرة
أدوات مالية مشتقة
موجودات أخرى
عقارات استثمارية
مباني ومعدات

35,477,275
2,017,041
2,831,198
190,303,573
19,073,630
6,652,508
7,448,492
5,662,361
31,133,091
----------300,599,169
=========

54,943,221
3,274,313
14,615,968
18,509,608
164,599,378
32,286,857
5,583,080
4,300,195
140,061
2,346,488
----------300,599,169
=========

اإلجمالي
ألف درهم

31,027,105
2,017,041
1,603,366
139,396,190
3,856,651
1,840,641
----------179,740,994
=========
9,630,461
)(16,493,724
----------)(6,863,263
----------)(6,863,263
=========

14,533,785
1,022,404
12,973,804
11,673,738
144,322,711
4,845,013
----------189,371,455
=========

حتى ثالثة أشهر
ألف درهم

790,903
1,227,832
15,025,329
89,119
----------17,133,183
=========
14,942,668
9,334,235
----------24,276,903
----------17,413,640
=========

5,026,118
106,806
1,536,303
5,285,512
16,924,490
3,196,622
----------32,075,851
=========

3,385,135
7,029,302
----------10,414,437
=========
)(3,592,363
8,192,422
----------4,600,059
----------22,013,699
=========

238
528,388
1,550,358
877,170
3,865,920
----------6,822,074
=========

من ثالثة أشهر الى من سنة الى ثالث
سنوات
سنة
ألف درهم
ألف درهم

551,978
3,258,217
----------3,810,195
=========
784,819
3,903,596
----------4,688,415
----------26,702,114
=========

419,923
1,450,541
2,724,550
----------4,595,014
=========

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درهم

فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفق ًا لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  31ديسمبر :2012

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظرا ً لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية
المقومة بالعمالت األجنبية .إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي الدرهم اإلماراتي .وقد قام مجلس االدارة بوضع الحدود لمخاطر
العمالت األجنبية لكل عملة على حدة .يتم مراقبة التعرض للعمالت بشكل دقيق ويتم استخدام استراتيجيات التحوط إلبقاء هذه المخاطر
ضمن الحدود الموضوعة .بلغت صافي مخاطر العمالت األجنبية الرئيسية للمجموعة كما في  31ديسمبر:

دوالر امريكي

284,600

()3,201,859

()2,917,259

()1,766,939

العملة
جنيه استرليني

7,013,320

()6,831,741

181,579

713

يورو

4,620,759

()4,580,357

40,402

()94,764

دينار كويتي

()222,404

602,916

380,512

12,658

ريال عماني

()522,174

1,037,405

515,231

()53,058

ريال سعودي

()463,878

1,692,452

1,228,574

459,309

ين ياباني

40,371

()50,411

()10,040

9,818

فرنك سويسري

151,071

()160,776

()9,705

()52,358

ريال قطري

3,911,478

()2,115,668

1,795,810

233,410

دينار بحريني

89,150
=========

390,485
=========

479,635
=========

182,274
=========

تم تثبيت سعر صرف الدرهم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي وبذلك تكون تعرضات المجموعة لمخاطر العملة محدودة لهذا التعرض .إن
التعرضات لباقي العمالت األجنبية غير هامة.
مخاطـر أسعار األسهم
تنشأ مخاطر أسعار األسهم عن تغير القيمة العادلة الستثمارات بأدوات حقوق الملكية .تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل تنويع
االستثمارات من حيث توزيعها الجغرافي وتركزها القطاعي.
(د) المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر خسائر مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن أسباب متنوعة متصلة بعمليات المجموعة وشؤون الموظفين والتقنيات
والبنية التحتية ،باألضافة الى العوامل الخارجية فيما عدا مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة كالمخاطر التي تنشأ من متطلبات
قانونية وتشريعية ومن سلوك المؤسسات العام المتبع والمعتمد .تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات المجموعة.
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية متابعة إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة ،وتمارس هذه المسؤوليات من خالل لجنة إدارة المخاطر
التشغيلية ضمن إطار عمل للسياسات واإلجراءات لتحديد وتقييم ورقابة و السيطرة على وإدارة وتقرير المخاطر .توظف لجنة إدارة المخاطر
التشغيلية سياسات وإجراءات داخلية واضحة للتقليل من إحتمالية الخسائر التشغيلية .عندما يكون مالئم ًا يتم تقليل الخطر من خالل التأمين.
كما يوفر إطار العمل العالقة المتداخلة مع فئات المخاطر االخرى.

10,167,663
)(4,936,529
----------5,231,134
----------31,933,248
=========

168,752
4,840,341
3,821,720
----------8,830,813

509,486
960,628
17,528,362
----------18,998,476
=========

أكثر من خمس
سنوات
ألف درهم

)(31,933,248
----------)(31,933,248
----------=========

3,659,267
31,776,189
6,652,508
7,448,492
31,133,091
----------80,669,547

35,383,080
687,306
105,861
63,838
126,390
5,583,080
4,300,195
140,061
2,346,488
----------48,736,299
=========

بنود ال تحمل
الفائدة
ألف درهم

تكمن المسؤولية الرئيسية لضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات في قطاعات األعمال المعنية ويتم دعمها من خالل المراجعة الدورية التي
يقوم بها قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة .وتناقش نتائج هذه المراجعات مع إدارة وحدة األعمال المعنية مع تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق
واإلدارة العليا للمجموعة.
(هـ) إدارة رأس المال
تقوم الجهة التشريعية الرئيسية للمجموعة ،المتمثلة بالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال
القانونية .يتم اإلشراف المباشر على الفروع والشركات التابعة الخارجية من خالل الجهات التشريعية المحلية للدول التي توجد بها.
إن أهداف المجموعة من إدارة رأس المال تتمثل في اآلتي:
•
•
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صافي المركز
الفوري
(دائن)  /مدين
ألف درهم

المركز االجل
(دائن)  /مدين
ألف درهم

اإلجمالي 2013
(دائن)  /مدين
ألف درهم

اإلجمالي 2012
(دائن)  /مدين
ألف درهم

ضمان قدرة المجموعة على استمرار عملياتها وزيادة عائدات المساهمين.
االلتزام بمتطلبات رأس المال التشريعية الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والجهات التشريعية
المختصة الخارجية فيما يتعلق بالعمليات الخارجية.
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5

خالل عام  ،2013كانت استراتيجية المجموعة ،والتي لم تتغير منذ عام  ،2012كاآلتي:
•
•
•
•

المحافظة على سقف نسبة صرف توزيعات األرباح النقدية بحدود  %40وذلك لزيادة رأس المال من خالل المحتجزات؛
المحافظة على معدالت كافية لرأس المال بحيث تكون أعلى من الحد األدنى المحدد من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
وتعليمات اتفاقية بازل؛
المحافظة على أعلى المعدالت االئتمانية في الشرق األوسط؛ و
توزيع رأس المال على األنشطة المختلفة بصورة فعالة.

تقع مسؤولية إدارة رأس المال على قسم الخزينة للمجموعة بما في ذلك االستثمار بأصول ذات جودة عالية و المتضمنة سندات سيادية و المنشآت
التابعة للحكومة و المؤسسات العالمية و المؤسسات المالية.
عند تطبيق متطلبات رأس المال الحالية ،تقوم المجموعة باحتساب معدالت رأس المال لديها وفقا للتوجيهات الواردة في اتفاقية بازل  2الموضوعة
من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
يتم تحليل المعدالت النظامية لكفاية رأسمال المجموعة الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بحد أدنى %12
( )%12: 2012على أن يكون الشق األول منها بنسبة  ،)%8 :2012( %8و ذلك في شقين على النحو التالي:

رأس مال الشق األول
المصدر العادي
رأس المال ُ
األرباح المحتجزة
االحتياطي القانوني والخاص
االحتياطي العام و برنامج خيارات األسهم
احتياطي تحويالت العمالت األجنبية
سندات قابلة للتحويل – بند حقوق الملكية
سندات الشق األول الرأسمالية – حكومة أبوظبي
اإلجمالي
رأس مال الشق الثاني
احتياطي القيمة العادلة
المطلوبات الثانوية المؤهلة
مخصص انخفاض القيمة الجماعي
اإلجمالي
خصومات من رأس المال
إجمالي قاعدة رأس المال النظامية
الموجودات ذات المخاطر المرجحة:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية
الموجودات ذات المخاطر المرجحة
المعدل القانوني لكفاية رأس المال

بازل 2
2013
ألف درهم

بازل 2
2012
ألف درهم

4,424,077
5,796,776
4,305,557
15,310,225
()89,411
108,265
4,000,000
----------33,855,489
-----------

3,874,558
5,009,129
4,065,532
13,564,866
()101,731
21,420
4,000,000
----------30,433,774
-----------

370,374
891,361
2,236,326
----------3,498,061
-----------

314,693
4,594,507
1,967,931
----------6,877,131
-----------

()44,487
----------37,309,063
=========

()44,764
----------37,266,141
=========

181,696,396
12,637,579
10,539,804
----------204,873,779
=========

159,616,341
7,563,514
9,887,826
----------177,067,681
=========

%18.21
=========

%21.05
=========

التزم البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة بكافة متطلبات رأس المال الخارجية لجميع الفترات الموضحة.

80

استخدام التقديرات واألحكام
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بوضع التقديرات واألحكام التالية التي لها التأثير األهم على المبالغ المعترف بها في
البيانات المالية الموحدة.
المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك

( )1خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو موضح في السياسة المحاسبية رقم (3ب) (.)7
تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات بصفة مستمرة ووفق ًا لمراجعة شاملة بشكل ربع سنوي لتحديد فيما
إذا كان من الضروري االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد .وبصورة خاصة ،يتطلب من اإلدارة قدر كبير من األحكام لتقدير مبلغ وتوقيت
التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد مستوى مخصصات انخفاض القيمة المطلوبة .عند تقدير هذه التدفقات النقدية ،تقوم اإلدارة بوضع أحكام حول
الموقف المالي للطرف المقابل والطرق األخرى للتسوية وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمانات ذات الصلة .ترتكز هذه التقديرات على افتراضات
حول عوامل عدة متضمنة مستويات مختلفة من األحكام والشكوك وبحيث أن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في
مخصصات انخفاض القيمة.
( )2مخصصات انخفاض جماعية
باإلضافة للمخصصات المحددة مقابل الموجودات الفردية المنخفضة ،فإن المجموعة تحتفظ بمخصص انخفاض جماعي مقابل مجموعات معينة
من القروض والسلفيات ذات السمات االقتصادية المماثلة والتي لم يتم تحديدها كأرصدة تتطلب مخصصات انخفاض خاصة .عند تقييم الحاجة
لرصد مخصص انخفاض جماعي ،تأخذ االدارة في اعتبارها التركزات ونوعية االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية .من أجل تقدير المخصصات
المطلوبة ،يتم وضع افتراضات لتحديد الطريقة التي يتم بموجبها بيان الخسائر الكامنة وتحديد نطاق المدخالت المطلوبة وفق ًا للظروف االقتصادية
التاريخية والحالية.
( )3مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبين في إيضاح السياسة المحاسبية ( 3ي) ( )4و ( 3ك) (.)3
عند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق ،تستخدم المجموعة أسعار بيع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية ،تتمتع بمؤهالت مهنية
مناسبة معترف بها ولديها خبرة حالية في موقع وفئة الممتلكات المطلوب تقييمها .تحدد أسعار البيع على أساس القيمة السوقية ،وهي القيمة
المقدرة التي يمكن في مقابلها استبدال أحد الممتلكات في تاريخ التقييم فيما بين مشتري وبائع يرغبان في إتمام المعاملة وفق ًا لشروط السوق
االعتيادية.
( )4االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة
نظرا ً لطبيعة عملياتها ،قد تكون المجموعة طرف ًا في دعاوي قضائية قد تنشأ في سياق أعمالها االعتيادية .يرتكز مخصص االلتزامات الطارئة التي قد
تنشأ عن المقاضاة على احتمالية التدفق الخارجي للموارد االقتصادية وإمكانية الوثوق من تقدير هذه التدفقات الخارجة .تخضع مثل هذه األمور للكثير
من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة.
( )5برنامج خيارت األسهم
يتم تحديد القيمة العادلة لبرنامج خيارات األسهم بإستخدام نموذج بالك سكولز .وتشتمل مدخالت النموذج على سعرالسهم و سعر ممارسة
الخيار وتقلبات أسعار األسهم والفترات التعاقدية للخيارات ومردود ارباح األسهم ومعدالت الفائدة الخالية من المخاطر.
تشتمل األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:
أ) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفها المبدئي ضمن الفئات المحاسبية المختلفة في حاالت
معينة.
عند تصنيف الموجودات المالية «بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر» أو «كمحتفظ بها حتى االستحقاق» أو «متاحة للبيع» ،تحققت المجموعة
بأنها تلتزم بالوصف المبين في السياسة المحاسبية (3ب) (.)2
ب) عالقات التحوط المؤهلة
عند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤهلة ،حددت المجموعة بأنها تتوقع أن يكون التحوط فعا ًال بصورة كبيرة على مدى فترة عالقة التحوط.
ج) تقييم األدوات المالية
تم مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة حول طرق قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في السياسة المحاسبية (3ب) ( )6و اإليضاح .6
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د) الشركات المنظمة
بالنسبة لكافة الصناديق التي تتم إدارتها من قبل المجموعة ،يمكن للمستثمرين سحب إدارة الصناديق من المجموعة وذلك عن طريق التصويت
باألغلبية ،كما أن إجمالي الحصة االقتصادية التي تملكها المجموعة االقتصادية في كل صندوق ليست كبيرة .وبالتالي ،خلصت المجموعة إلى أن تعمل
بدورها كوكيل للمستثمرين في هذه الصناديق ،وعليه لم يتم دمجها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.
هـ) قطاعات تشغيلية
قامت المجموعة خالل الفترة بإعادة هيكلة عملياتها ،وبالتالي تم تغيير هيكل التقارير حول القطاعات التشغيلية .عند إعداد اإلفصاح عن معلومات
القطاعات ،قامت المجموعة بوضع بعض االفتراضات للوصول إلى التقرير حول القطاعات .سوف يتم إعادة تقييم هذه االفتراضات بصورة دورية من
قبل اإلدارة.

6

الموجودات والمطلوبات المالية

(أ) نماذج التقييم
يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ،باستثناء األدوات المشتقة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر واالستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وذلك بالرجوع إلى األسعار المتداولة في سوق نشط أو باألسعار المحددة من
قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام طرق تقييم مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة.
تتمثل القيمة العادلة بالثمن الذي قد يتم قبضه من بيع أحد الموجودات أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام من خالل معاملة منظمة تتم بين المشاركي
بالسوق الرئيسي في تاريخ القياس ،أو في حالة غيابه ،في أكثر األسواق ربحية والتي يمكن للمجموعة المساهمة بها في ذلك التاريخ .تعكس القيمة
العادلة للمطلوبات مخاطر عدم األداء الخاصة بها .ولهذا فقد ينشأ اختالف بين القيم الدفترية المدرجة وتقديرات القيمة العادلة .ينطوي تعريف القيمة
العادلة على االفتراض باستمرارية المجموعة دون وجود أية نية أو حاجة لتقليص حجم العمليات ،بشكل مادي ،أو الدخول في معامالت بشروط ليست
في صالح المجموعة.
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة المبين أدناه الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في وضع
القياسات:

يتم تعديل قيم ومدخالت نماذج التقييم بالرجوع الى البيانات التاريخية والتوقعات المنشورة وحيثما يكون مناسب ًا ،بالرجوع الى المعامالت التي جرت
مؤخرا بمختلف األدوات وبالرجوع الى عروض أسعار الوسطاء .إن عملية المعايرة هذه تعتمد على تقدير اإلدارة وينتج عنها نطاق واسع من المدخالت
والتقديرات المحتملة للقيمة العادلة ،و يكون تقدير اإلدارة مطلوبا لتحديد النقطة األكثر مالئمة في ذلك النطاق.
تقوم المجموعة ،كجزء من أنشطة التداول ،بالدخول في مشتقات في سوق بيع مباشر ،وتتمثل بصورة رئيسية في خيارات مرتبطة بتوزيع اإلئتمان،
وأسعار حقوق الملكية ،وأسعار صرف العمالت األجنبية ،ومعدالت الفائدة ،والسلع مع العمالء والبنوك األخرى.
(ب) إطار التقييم
قامت المجموعة بوضع إطار مراقبة يتعلق لقياس القيم العادلة .يتضمن ذلك اإلطار لجنة التقييم التي تقوم برفع التقارير إلى لجنة المخاطر لدى
المجموعة وقسم مراقبة المنتجات والذي يكون مستق ً
ال عن إدارة المكتب التنفيذي ويقوم برفع التقارير إلى اإلدارة المالية .تشتمل الضوابط المحددة
على ما يلي:
•
•
•
•
•
•

التحقق من استقاللية عملية التقييم بين وحدات تحمل المخاطر ووحدات الرقابة؛
مقترحات طرق التقييم؛
التحقق من األسعار القابلة للمالحظة؛
مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغيرات على النماذج؛
تحليل وفحص حركات التقييم اليومية الهامة؛ و
مراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الهامة في قياس القيمة العادلة للمستوى  3لألدوات

إن القيم العادلة لألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية ،عقود إعادة الشراء العكسية ،واألرصدة للمصارف والمؤسسات المالية وعقود إعادة
الشراء وودائع العمالء التي تكون على األرجح قصيرة االجل وصدرت بأسعار السوق ،تقارب إلى حد كبير قيمها الدفترية.
تقدر المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلفيات ال تختلف بشكل مادي عن القيمة الدفترية المدرجة حيث أن معظم القروض
والسلفيات تحمل أسعار فائدة السوق المتغيرة ويتم إعادة تسعيرها بصورة دورية .بالنسبة للقروض التي انخفضت قيمها فقد تم خصم التدفقـات
النقدية المتوقعـة بما في ذلك مبالغ الضمانات المتوقع تحقيقها باستخدام المعدالت المالئمة مع الوضع في االعتبار وقت التحصيل ،وال يختلف صافي
الناتج عن القيم المرحلة بشكل مادي.

* المستوى  :1سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة.
* المستوى  :2أساليب التقييم المبنية على المدخالت القابلة للمالحظة ،سواء بصورة مباشرة (وهي األسعار) أو بصورة غير مباشرة (وهي المشتقة
من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام  :أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة ،أو أساليب تقييم
أخرى بحيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.
* المستوى  :3أساليب التقييم باستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة .تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب تقييمها على
مدخالت غير قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة أثرا ً كبيرا ً في تقييم األداة.
تقوم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في سوق نشط على أساس أسعار السوق المدرجة أو عروض األسعار من
المتعاملين .بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى ،تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم مثل أساليب التقييم التي
تشتمل على صافي القيمة الحالية ،ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ،ومقارنتها مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوق قابلة للمالحظة ،ونموذج
بالك سكولز للتسعير ونماذج تقييم أخرى .تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت فائدة خالية من المخاطر
ً
اضافة الى أسعار السندات وحقوق الملكية
ومعدالت فائدة متداولة ،وتوزيع االئتمان ،والمدخالت األخرى التي يتم استخدامها في تقدير معدالت الخصم،
وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشراتها و القابلية لتغير القيمة وارتباطات األسعار.
إن الهدف من أساليب التقييم يتمثل بالتوصل إلى تحديد للقيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير ،والتي كان ليتم تحديدها من
قبل مشاركي السوق وفق ًا لشروط السوق االعتيادية.
تقوم المجموعة باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع بغرض تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية العامة واألدوات المالية األكثر
سهولة مثل معدالت الفائدة ومبادلة العمالت ،والتي تستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط وتتطلب قدر قليل من أحكام وتقديرات اإلدارة.
ً
عادة في سوق لسندات الدين واوراق مالية لحقوق الملكية ،ومشتقات أسعار الصرف المتاجر
تكون األسعار القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج متاحة
بها والمشتقات البسيطة في سوق البيع المباشر مثل مبادلة أسعار الفائدة .إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من
الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة ،كما تقلل من الشكوك المرتبطة بتحديد القيمة العادلة .إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت تختلف
بناء على أحداث محددة وظروف عامة في األسواق المالية.
بناء على المنتجات واألسواق وتتعرض للتغيير ً
ً
بالنسبة لألدوات المعقدة ،تستخدم المجموعة أساليب تقييم معدة من أطراف اخرى ،والتي يتم تطويرها عادة من نماذج التقييم المعترف بها .إن
نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير ملحوظة تتطلب درجة عالية من األحكام والتقديرات الموضوعة من قبل اإلدارة عند تحديد القيمة
العادلة .وعادة ما تتطلب هذه األحكام والتقديرات لتحديد أسلوب التقييم المناسب الذي يتم استخدامه وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات
المالية التي يتم تقييمها وكذلك تحديد معدالت الخصم المناسبة و تحديد قابلية األداة لتغير القيمة.
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=========

1,716,728

-----------

-

=========

5,419,465

-----------

-

483,685

4,935,780

-

-

-

=========

-

-----------

-

-

-

-

-

-

-

-

=========

28,159,555

-----------

-

-

28,159,555

-

-

-

-

-

متاحة للبيع
ألف درهم

=========

-

-----------

-

-

-

-

-

-

-

-

=========

4,127,302

-----------

-

-

4,127,302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=========

-----------

=========

261,522,227

-----------

5,662,361

6,157,149

-

19,073,630

190,303,573

2,831,198

2,017,041

35,477,275

=========

92,225,084

-----------

4,156,287

-

-

-

=========

268,658,420

-----------

5,662,361

6,640,834

6,652,508

19,073,630

190,303,573

2,831,198

2,017,041

35,477,275

=========

297,968,712

-----------

4,156,287

5,583,080

32,286,857

164,599,378

18,509,608

=========

-

-----------

164,599,378

-

-

-

164,599,378

-

-

14,615,968

3,274,313
14,615,968

-

54,943,221

54,943,221

القيم المرحلة
ألف درهم

18,509,608

-

-

قروض وسلفيات
ألف درهم

تكلفة مطفأة
أخرى
ألف درهم

=========

2,990,863

-----------

-

-

2,990,863

-

-

-

-

-

=========

413,946

-----------

-

395,054

-

-

-

-

18,892

-

=========

5,289,229

-----------

-

826,076

4,463,153

-

-

-

-

-

=========

8,377,953

-----------

-

5,750,952

-

-

-

-

2,627,001

-

=========

-

-----------

-

-

-

-

-

-

-

-

=========

47,539,835

-----------

-

-

47,539,835

-

-

-

-

-

متاحة للبيع
ألف درهم

=========

-

-----------

-

-

-

-

-

-

-

-

=========

3,306,224

-----------

-

-

3,306,224

-

-

-

-

-

=========

281,319,893

-----------

1,512,323

6,155,662

-

18,690,168

211,097,222

6,752,015

=========

289,599,985

-----------

1,512,323

6,981,738

7,454,016

18,690,168

211,097,222

6,752,015

1,352,121

=========

-

-----------

-

-

-

-

-

-

-

1,352,121

35,760,382
35,760,382

183,811,494
=========

78,860,300

-----------

4,766,676

6,146,006

18,932,199

=========

-----------

4,766,676

-

50,846,059

183,811,494

20,100,371

2,645,893

322,309,752

-

18,932,199

20,100,371

-

35,061,054
35,061,054

القيم المرحلة
ألف درهم

=========

-----------

-

-

-

183,811,494

-

-

-

قروض وسلفيات
ألف درهم

تكلفة مطفأة
أخرى
ألف درهم

إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة تقارب قيمها العادلة .تندرج هذة الموجودات والمطلوبات بصورة رئيسية ضمن المستوى  2في النظام المتدرج للقيمة العادلة.

سندات ثانوية

مطلوبات أخرى

األدوات المالية المشتقة

قروض ألجل

ودائع العمالء

أوراق يورو تجارية

عقود إعادة الشراء

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

موجودات أخرى

األدوات المالية المشتقة

استثمارات لغير غرض المتاجرة

قروض وسلفيات

عقود إعادة شراء عكسية

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

األرباح أو الخسائر

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية

مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ألف درهم
محتفظ بها
لغرض المتاجرة
ألف درهم

محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق
ألف درهم

يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها المرحلة كما في  31ديسمبر :2013

(ج) القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة تقارب قيمها العادلة .تندرج هذة الموجودات والمطلوبات بصورة رئيسية ضمن المستوى  2في النظام المتدرج للقيمة العادلة.

سندات ثانوية

مطلوبات أخرى

1,716,728
-

األدوات المالية المشتقة

قروض ألجل

-

-

-

-

-

=========

8,106,831

----------=========

750,562

-----------

-

4,852,569
-

730,511

-

-

-

-

3,254,262

-

-

-

-

-

20,051

-

ودائع العمالء

أوراق يورو تجارية

عقود إعادة الشراء

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

موجودات أخرى

األدوات المالية المشتقة

استثمارات لغير غرض المتاجرة

قروض وسلفيات

عقود إعادة شراء عكسية

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية

-

مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ألف درهم

محتفظ بها
لغرض المتاجرة
ألف درهم

محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق
ألف درهم

يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها المرحلة كما في  31ديسمبر :2012
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(د) األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة – النظام المتدرج للقيمة العادلة

النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية

يبين الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير ،من خالل المستوى في النظام المتدرج للقيمة
العادلة ،والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة:
نقد في الصندوق
المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة

2,503,051

123,950

-

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
ُ

-

18,892

-

18,892

الموجودات المالية المتاحة للبيع

41,788,765

5,737,477

13,593

47,539,835

األدوات المالية المشتقة (الموجودات)

8,518

6,137,488

-

6,146,006

األدوات المالية المشتقة (المطلوبات)

()3,616

()7,450,400

-

()7,454,016

-----------

-----------

-----------

-----------

44,296,718

4,567,407

13,593

48,877,718

=========

=========

=========

=========

الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة

3,121,220

133,042

-

3,254,262

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
ُ

-

20,051

-

20,051

 -ودائع احتياطي نقدي

9,642,776

7,816,271

 -شهادات إيداع

5,000,000

7,000,000

أرصدة لدى مصارف مركزية أخرى
ودائع احتياطي نقدي

862,644

943,678

ودائع وأرصدة أخرى

18,193,594

37,945,012

-----------

-----------

35,061,054

54,943,221

=========

=========

إن ودائع االحتياطي النقدي غير متوفرة للعمليات اليومية للمجموعة.

8

كما في  31ديسمبر 2012

1,362,040

1,238,260

أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

كما في  31ديسمبر 2013
2,627,001

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

الموجودات المالية المتاحة للبيع

24,806,638

3,332,890

20,027

28,159,555

المحافظ المدارة

760,766

611,413

األدوات المالية المشتقة (الموجودات)

1,540

5,581,540

-

5,583,080

أدوات دين وحقوق ملكية

1,885,127

2,662,900

األدوات المالية المشتقة (المطلوبات)

()812

()6,651,696

-

()6,652,508

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

2,645,893

3,274,313

27,928,586

2,415,827

=========

=========

20,027
=========

30,364,440

=========

=========

تم اإلفصاح عن بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن المستوى  3من النظام المتدرج للقيمة العادلة حيث قامت اإلدارة بقيدها بالتكلفة في
ظل غياب البيانات السوقية القابلة للمالحظة .رأت اإلدارة أن التكلفة تتقارب بشكل كبير من قيمها العادلة.

تتضمن أدوات الدين وحقوق الملكية استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بقيمة  18,892ألف درهم ( 20,051: 2012ألف درهم).

9

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

يبين الجدول التالي تسوية من األرصدة اإلفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمقاييس القيمة العادلة في المستوى :3

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

حسابات جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار

2,615,082

1,663,975

ودائع هامشية

3,578,048

2,582,780

ودائع ثابتة

13,826,021

8,971,357

ايداعات الوكالة

81,220

1,397,856

-----------

-----------

20,100,371

14,615,968

=========

13,593

20,027

=========

=========

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

الموجودات المالية المتاحة للبيع
الرصيد كما في  1يناير

20,027

24,386

مشتريات

-

943

تسويات وتعديالت أخرى

()6,434

()5,302

-----------

-----------

الرصيد كما في  31ديسمبر

=========

10

=========

عقود إعادة شراء عكسية
تقوم المجموعة في سياق األعمال اإلعتيادية بالدخول في عقود إعادة شراء عكسية تقوم فيها األطراف األخرى بتحويل الموجودات المالية إلى المجموعة
لغرض التمويل القصير األجل .بلغت القيمة المرحلة للموجودات المالية كما في تاريخ التقرير  18,932مليون درهم ( 18,510 : 2012مليون درهم).
لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل عقود إعادة الشراء العكسية خالل السنة ( :2012الشيء).
في  31دسيمبر  ،2013بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمان والتي يسمح للمجموعة ببيعها أو إعادة رهنها حتى في حالة عدم
وجود عجز عن السداد  19,494مليون درهم ( 19,480 :2012مليون درهم).
في  31ديسمبر  ،2013بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمان والتي تم بيعها أو إعادة ضمانها  832مليون درهم (838 :2012
مليون درهم) .المجموعة ملزمة بإعادة ادوات مشابهة.
يتم إجراء المعامالت بموجب شروط اعتيادية متعلقة باإلقراض العادي وأنشطة اقتراض و إقراض االوراق المالية.
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فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:

قروض وسلفيات

إجمالي القروض والسلفيات
ناقصأ :مخصص انخفاض القيمة
ناقص ًا :الفوائد المعلقة
صافي القروض والسلفيات

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

191,039,413
()6,327,026
()900,893
----------183,811,494
=========

170,824,154
()5,517,723
()707,053
----------164,599,378
=========

الرصيد في  1يناير
المحمل على السنة
مخصص جماعي
مخصص محدد
مرتجع خالل السنة
مبالغ تم حذفها وتعديالت أخرى
الرصيد في  31ديسمبر

فيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات وفق ًا لألطراف المقابلة في تاريخ التقرير:

القطاع الحكومي
القطاع العام
القطاع المصرفي
قطاع الشركات /الخاص
القطاع الشخصي /األفراد
إجمالي القروض والسلفيات

2013
ألف درهم
22,891,901
45,152,321
29,469,792
64,968,008
28,557,391
----------191,039,413

2012
ألف درهم
21,153,974
42,101,902
20,177,846
60,586,648
26,803,784
----------170,824,154

=========

=========

في  1يناير
المحمل على السنة
مخصص جماعي
مخصص محدد
مبالغ مستردة
مرتجع خالل السنة
مبالغ تم حذفها
في  31ديسمبر

2013
ألف درهم
5,517,723

2012
ألف درهم
4,800,706

547,305
1,289,775
()320,847
()349,366
()357,564
----------6,327,026
=========

291,874
1,709,070
()218,723
()579,717
()485,487
----------5,517,723
=========

إجمالي اإلجارة
أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
ناقص ًا  :الدخل المؤجل

صافي القيمة الحالية للحد األدنى للمدفوعات اإلجارية
أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

إجارة
مرابحة
مضاربة
أخرى
إجمالي التمويل والعقود اإلسالمية
ناقص ًا :مخصص انخفاض القيمة
ناقص ًا  :أرباح معلقة

88

2013
ألف درهم
5,647,451
1,404,778
9,156
5,178
----------7,066,563
()48,390
()825
----------7,017,348
=========

2012
ألف درهم
6,207,987
583,102
3,805
3,576
----------6,798,470
()39,580
()819
----------6,758,071
=========

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2,273,907
3,812,312
2,205,013
----------8,291,232
()2,643,781
----------5,647,451
=========

2,048,093
3,965,907
2,615,230
----------8,629,230
()2,421,243
----------6,207,987
=========

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

753,813
3,077,951
1,815,687
----------5,647,451
=========

821,454
3,168,119
2,218,414
----------6,207,987
=========

االستثمار في عقود التأجير التمويلية
تشتمل القروض و السلفيات المذكورة أعاله على االستثمار في عقود التأجير التمويلية التالية:

التمويل اإلسالمي
تشتمل القروض والسلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمية التالية:

()2,058
14,077
()3,129
()80
----------48,390
=========

4,038
10,322
()4,790
()33,638
----------39,580
=========

فيما يلي إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة:

صافي اإلجارة

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:

2013
ألف درهم
39,580

2012
ألف درهم
63,648

إجمالي االستثمار في عقود التأجير التمويلية
الدخل التمويلي غير المكتسب
صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلية

2013
ألف درهم
6,165,771
()663,652
----------5,502,119
=========
2013

صافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلية
ناقص :مخصص انخفاض القيمة
ناقص :فائدة معلقة
استثمارات في عقود التأجير التمويلية

2012
ألف درهم
5,068,713
()617,734
----------4,450,979
=========
2012

ألف درهم

ألف درهم

5,502,119
()70,724
()23,778

4,450,979
()75,737
()9,132

-----------

-----------

5,407,617

4,366,110

=========

=========
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خالل سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
الدخل التمويلي غير المكتسب
صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلية

2013
إجمالي
االستثمارات
في اإليجار
ألف درهم
36,907
938,301
5,190,563
----------6,165,771
()663,652
----------5,502,119
=========

2012
إجمالي
االستثمارات
في اإليجار
ألف درهم
19,862
1,007,885
4,040,966
----------5,068,713
()617,734
----------4,450,979
=========

2013
القيمة الحالية
للحد األدنى
للدفعات
اإليجارية
ألف درهم
36,108
882,331
4,583,680
----------5,502,119
----------5,502,119
=========

2012
القيمة الحالية
للحد األدنى
للدفعات اإليجارية
ألف درهم
17,331
930,182
3,503,466
----------4,450,979
----------4,450,979
=========

محتفظ بها لالستحقاق

سندات دين

إجمالي االستثمارات لغير غرض المتاجرة

13

الرصيد في  31ديسمبر

12

3,306,224

4,127,302

-----------

-----------

-----------

-----------

50,846,059

32,286,857

=========

=========

موجــودات أخرى
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

فوائد مستحقة القبض

2,260,724

1,946,603

قبوالت

1,175,506

1,463,434

مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى

1,455,047

868,983

18,435

21,175

-----------

-----------

4,909,712
=========

4,300,195
=========

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة مقابل مستحقات التأجير التمويلي خالل السنة:

الرصيد في  1يناير
المحمل على السنة
مخصص محدد
مخصص جماعي

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

75,737

37,443

موجودات ضرائب مؤجلة

21,635
()26,648
----------70,724
=========

39,180
()886
----------75,737
=========

ال ترى المجموعة أن الفوائد المستحقة القبض والقبوالت تحمل خطر ائتماني هام.

االستثمارات لغير غرض المتاجرة
االستثمارات المتاحة للبيع

استثمارات غير مدرجة
ناقصا :مخصص انخفاض القيمة
استثمارات مدرجة
إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

30,967
()17,043
----------13,924
47,525,911
----------47,539,835
=========

32,368
()16,712
----------15,656
28,143,899
----------28,159,555
=========

تتضمن االستثمارات غير المدرجة اوراق مالية لحقوق الملكية غير مدرجة بمبلغ  13,592ألف درهم ( 14,908 : 2012ألف درهم) مرحّ لة بالتكلفة ،حيث
أنه ال يمكن تقدير قيمتها العادلة بصورة موثوقة .ال تنوي المجموعة استبعاد هذه االستثمارات في المدى القريب.
بلغت قيمة أدوات الدين ضمن اتفاقيات إعادة الشراء المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة كما في  31ديسمبر  2013ما قدره 1,545
مليون درهم ( 902 : 2012مليون درهم).
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14

15

عقارات استثمارية

ممتلكات ومعـدات
أراضي
ومباني
وتحسينات
الممتلكات
ألف درهم

أراض ومباني
ألف درهم
التكلفة
في  1يناير 2012

-

استحواذات وتحويالت

143,987
-----------

في  31ديسمبر 2012

143,987
-----------

استحواذات وتحويالت

-----------

في  31ديسمبر 2013

143,987

في  1يناير 2012

2,261,091

استحواذات

50,052

46,593

تحويالت

14,232

98,774

2,099

استبعادات  /محذوفات

()19,324

()16,462

()19,507

-

-----------

-----------

-----------

-----------

في  31ديسمبر 2012

استحواذات

82,022

48,391

32,392

166,732

تحويالت

251,045

114,133

4,180

()370,386

()1,028

()13,723

()3,874

()14,741

-

()32,338

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

776,639

326,948

151,378

3,880,360

=========

=========

=========

=========

في  31ديسمبر 2013

8,727

القيم المرحلة
في  31ديسمبر 2012
في  31ديسمبر 2013

140,061

االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض
القيمة
في  1يناير 2012

647,259

274,513

182,599

-

1,104,371

المحمل على السنة

50,538

87,763

39,089

-

177,390

استبعادات
في  31ديسمبر 2012

()9,795

()15,204

()19,061

-

()44,060

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

688,002

=========

-----------

=========

المحمل على السنة

55,087

استبعادات

135,260

تقدر المجموعة أن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تبلغ  259مليون درهم كما في تاريخ التقرير.
يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة ضمن المستوى  3من النظام المتدرج للقيمة العادلة .تم تحديد القيمة العادلة
للعقارات االستثمارية من قبل شركة تقييم خارجية مستقلة تتمتع بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها ولديها خبره حالية في موقع وفئة
الممتلكات المطلوب تقييمها .تم إجراء التقييم باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يضع نموذج التقييم في االعتبار القيمة الحالية
لصافي التدفقات النقدية التي كان ليتم الحصول عليها من العقار مع االخذ في االعتبار معدل زيادة اإليجارات خالل الفترة ،ومعدالت اإلشغال وغير ذلك
من التكاليف األخرى .يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام معدل خصم مناسب.

في  31ديسمبر 2013

347,072
----------104,705

202,627
----------41,672

-----------

1,237,701
----------201,464

()16,742

()1,890

()13,781

-

()32,413

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

726,347

449,887

230,518

-

1,406,752

=========

=========

=========

=========

=========

القيم المرحلة
في  31ديسمبر 2012
في  31ديسمبر 2013
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2,625,395
=========

3,926

=========

617,989

305,117

355,032

3,584,189

329,537

المحمل على السنة

المحمل للسنة

-----------

-----------

3,926

-----------

()55,293

-----------

في  31ديسمبر 2013

4,801

()115,105

-

-----------

في  1يناير 2012

-----------

40,553

182,153

319,351

-----------

استبعادات  /محذوفات

في  31ديسمبر 2012

2,306,051

489,084

281,972

287,984

3,320,131

-----------

-

-----------

إجمالــي
ألف درهم

التكلفة

=========
االستهالك المتراكم

برامج
وأجهزة
الحاسب
اآللي
ألف درهم

أثاث ومعدات
والخزائن اآلمنة
وسيارات
ألف درهم

أعمال
رأسمالية
قيد االنجاز
ألف درهم

1,618,049

270,917

102,490

355,032

2,346,488

=========

=========

=========

=========

=========

1,899,048
=========

326,752
=========

96,430
=========

151,378
=========

2,473,608
=========

93

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
16

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية

مصارف ومؤسسات مالية
ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار
ودائع هامشية
ودائع ثابتة
ودائع وكالة

المصارف المركزية
ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع ثابتة و شهادات إيداع

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1,319,319
699,620
21,291,836
2,120,000
----------25,430,775
-----------

1,888,783
121,821
20,196,240
4,650,000
----------26,856,844
-----------

1,254,455
9,075,152
----------10,329,607
----------35,760,382
=========

2,324,938
6,295,493
----------8,620,431
----------35,477,275
=========

2013
ألف درهم
حسب األطراف المقابلة:
قطاع حكومي
قطاع عام
قطاع شركات /خاص
قطاع األفراد /التجزئة

حسب المنطقة:
اإلمارات العربية المتحدة
أوروبا
الدول العربية
األمريكتين
آسيا
أخرى

األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية تتكون من عمالت مختلفة وتحمل سعر فائدة بين  %0إلى  %0 :2012( %3.16إلى .)%3.75

17

عقود إعادة الشراء

ودائع الوكالة
ودائع المضاربة

أوراق يورو تجارية
قام البنك بتأسيس برنامج أوراق اليورو التجارية («برنامج إي سي بي») بمبلغ  2,000,000ألف دوالر أمريكي إلصدار أوراق يورو تجارية تبع ًا لالتفاقية مع
سيتي بنك ان أي المؤرخة  13سبتمبر .2006

لم تقم المجموعة بأي حاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بأوراق يورو تجارية ،خالل سنة .2013
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144,824,093
20,275,167
28,534,630
7,082,352
10,061,023
319,957
----------211,097,222
=========

134,760,589
19,978,034
23,591,133
5,025,976
6,621,787
326,054
----------190,303,573
=========
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قروض مجمعة وتسهيالت أخرى
سندات أخرى ألجل

ودائع العمـالء
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

47,737,536
10,337,386
2,025,215
133,385,706
17,611,379
----------211,097,222
=========

35,907,812
8,818,334
1,890,349
132,933,772
10,753,306
----------190,303,573
=========

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2,086,069
268,706
----------2,354,775
=========

3,020,855
180,655
----------3,201,510
=========

قروض ألجل

يوجد سندات قائمة في تاريخ التقرير بقيمة  6,752,015ألف درهم ( 2,831,198 :2012ألف درهم) .إن السندات القائمة بتاريخ التقرير مقومة بعمالت
مختلفة وتحمل أسعار فائدة تتراوح بين %0.07إلى  %0.005 :2012( %0.56إلى  )%1.87كما أنها مستحقة في أقل من  12شهراً.

حسب نوع الحساب:
حسابات جارية
حسابات توفير
حسابات هامشية
ودائع بإشعار وألجل
شهادات إيداع

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

تشتمل ودائع العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي:

بلغت القيمة السوقية للموجودات المالية المقدمة كضمان في تاريخ التقرير  1,545مليون درهم ( 902 :2012مليون درهم) باإلضافة إلى المطلوبات
المالية المترافقة البالغة  1,352مليون درهم ( 2,017 :2012مليون درهم).
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67,189,742
36,543,141
47,917,270
38,653,420
----------190,303,573
=========

الودائع اإلسالمية للعمالء

تدخل المجموعة في اتفاقيات إعادة شراء في سياق أعمالها االعتيادية والتي تقوم المجموعة بموجبها بتحويل الموجودات المالية المعترف بها
مباشرة إلى أطراف أخرى.

18

45,937,851
39,509,384
65,797,925
59,852,062
----------211,097,222
=========

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1,469,200
17,220,968
----------18,690,168
=========

3,856,650
15,216,980
----------19,073,630
=========

السندات القابلة للتحويل
خالل السنة ،أصدر البنك سندات قابلة للتحويل بمبلغ  500مليون دوالر أمريكي .تستحق هذه السندات في مارس  ،2018وتخضع لفائدة اسمية ثابتة
تسدد بصورة نصف سنوية في نهاية الفترة .بلغت قيمة خيارات التحويل في بدايتها  108,265ألف درهم ،وتم تصنيفها كجزء من حقوق الملكية تحت
السندات القابلة للتحويل – احتياطي حقوق الملكية.
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كانت حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:

كانت السندات التالية قائمة كما في  31ديسمبر:

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

الرصيد في  1يناير

445,738

421,146

المخصص خالل السنة

76,905

77,401

195,697

المدفوع خالل السنة

()74,625

()52,809

117,543

119,967

-----------

-----------

2,826,292

2,879,242

الرصيد في  31ديسمبر

448,018
=========

445,738
=========

2012
ألف درهم

العملـة

الفائدة

استحقاق

2013
ألف درهم

دوالر هونغ كونغ

( %1.65ثابت)

أكتوبر 2013

-

89,119

دوالر أمريكي

( %4.50ثابت)

سبتمبر 2014

3,171,498

3,238,546

دوالر هونغ كونغ

( %3.80ثابت)

سبتمبر 2014

191,646

دوالر هونغ كونغ

( %3.90ثابت)

أكتوبر 2014

دوالر أمريكي

( %4.25ثابت)

مارس 2015

رينغيت ماليزي

( %4.75ثابت)

يونيو 2015

538,807

595,851

دوالر أمريكي

( %3.25ثابت)

مارس 2017

2,786,429

2,828,117

دوالر هونغ كونغ

( %3.40ثابت)

سبتمبر 2017

151,754

دوالر أمريكي

( %3.71ثابت)

سبتمبر 2017

113,361

دوالر هونغ كونغ

( %4.32ثابت)

سبتمبر 2017

151,417

157,450

دوالر استرالي

( %5.00ثابت)

مارس 2018

964,439

-

دوالر أمريكي

( %1.00ثابت)

156,286
116,365

مارس 2018

1,689,885

-

دوالر أمريكي

( %3.00ثابت)

أغسطس 2019

2,630,247

2,750,561

دوالر هونغ كونغ

( %4.45ثابت)

سبتمبر 2019

158,707

169,434

رينغيت ماليزي

( %4.90ثابت)

ديسمبر 2020

522,025

569,676

دوالر هونغ كونغ

( %3.95ثابت)

أبريل 2022

149,569

163,381

ين ياباني

( %2.60ثابت)

يوليو 2026

398,847

431,052

دوالر هونغ كونغ

( %3.94ثابت)

يوليو 2027

168,777

194,400

بيزو مكسيكس

( %0.50ثابت)

مارس 2028

28,511

-

دوالر أمريكي

( %4.37ثابت)

أغسطس 2032

233,498

281,668

دوالر أمريكي

( %4.10ثابت)

سبتمبر 2032

90,952

109,598

دوالر أمريكي

( %4.80ثابت)

سبتمبر 2036

63,049

77,456

دوالر أمريكي

( %5.01ثابت)

مايو 2042

73,715

93,114

-----------

-----------

17,220,968
=========

15,216,980
=========

لقد قام البنك بالتحوط من مخاطر تغير أسعار الفائدة و تغير أسعار العمالت األجنبية على القروض ألجل .لم تقم المجموعة بأي حاالت عدم السداد
للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بقروض ألجل ،خالل سنة  2013و سنة .2012
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مطلـوبات أخرى

فوائد مستحقة الدفع
قبوالت
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
حسابات دائنة ودائنون متنوعون ومطلوبات أخرى
ضريبة دخل خارجية
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لقد قامت المجموعة برصد مخصص لضرائب اإليرادات الخارجية وفق ًا لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق وفق ًا لمعدالت الضريبة السارية
أو السارية بشكل جوهري بتاريخ التقرير .حيثما كان مناسب ًا ،قامت المجموعة بسداد دفعات الضرائب على الحساب فيما يتعلق بهذه المطلوبات
المقدرة.

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1,898,591
841,139
448,018
4,484,740
92,380
----------7,764,868
=========

1,513,640
1,382,739
445,738
4,009,821
96,554
----------7,448,492
=========

يتم احتساب مخصص ضرائب اإليرادات الخارجية للسنة وفق ًا لصافي أرباح السنة المعدلة .وفيما يلي حركة هذا المخصص:
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

الرصيد في  1يناير

96,554

63,620

مخصص للسنة

217,351

123,023

ضرائب دخل خارجية مدفوعة صافية من المستردات

()221,525

()90,089

-----------

-----------

92,380
=========

96,554
=========

الرصيد في  31ديسمبر

22

سندات ثانوية
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

سندات ثانوية – وزارة المالية – سندات الشق الثاني

-

3,273,621

سندات ثانوية أخرى

1,512,323

2,388,740

-----------

-----------

1,512,323
=========

5,662,361
=========

سندات الشق الثاني لوزارة المالية
خالل السنة ،قام البنك بسداد سندات الشق الثاني لوزارة المالية بالكامل ،والتي تبلغ قيمتها االسمية  3مليار درهم ( 31ديسمبر  2.6 :2012مليار درهم).
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2013
ألف درهم

إصدار  28فبراير :2008
بناء على موافقة
وذلك
،2018
فبراير
28
بتاريخ
تستحق
درهم
مليار
2
بقيمة
للتحويل
قابلة
ثانوية
سندات
بإصدار
2008
فبراير
كما قام البنك في 28
ً
اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية المنعقد في  5سبتمبر  .2007تحمل هذه السندات معدل فائدة يعادل  3أشهر ايبور ناقص ًا  %0.25تدفع بشكل
ربع سنوي.

2012
ألف درهم

بند المطلوبات
إصدار  15مارس 2006

1,034,936

1,032,824

إصدار  28فبراير 2008

-

807,817

إصدار  10ديسمبر 2012

477,387

548,099

-----------

-----------

1,512,323

2,388,740

=========

=========

إصدار  15مارس 2006

72,926

72,926

إصدار  28فبراير 2008
ناقص ًا :تحويالت إصدار 15مارس 2006

52,984

52,984

()40,502

()40,502

ناقص ًا  :إعادة شراء إصدار  28فبراير 2008

()31,564

()31,564

المحول إلى االحتياطي العام

تم عرض هذه السندات القابلة للتحويل في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل
ناقصا :مبالغ مصنفة ضمن بند حقوق الملكية

بند حقوق الملكية

()53,844

()32,424

-----------

-----------

=========

21,420
=========

القيمة المحملة على بند المطلوبات عند االعتراف المبدئي
يضاف:الفوائد المطفأة المتراكمة
القيمة المرحلة للمطلوبات المعاد شرائها
القيمة المرحلة على بند المطلوبات

قام البنك خالل السنة بممارسة خيار طلب هذه السندات وقام باستردادها بالكامل في  28فبراير « 2013أول تاريخ طلب»؛ ونتيجة لذلك انخفض
االلتزام المقابل المتعلق باإلصدار .ينتهي خيار التحويل المحتفظ به من قبل حاملي السندات قبل عشرة أيام من أول تاريخ طلب .وبالتالي ،تم تحويل
بند حقوق الملكية البالغ  21,420ألف درهم فيما يتعلق بهذا اإلصدار إلى االحتياطي العام .ال توجد أية أرباح أو خسائر كنتيجة لعملية السداد.

أصدر البنك سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة  2،5مليار درهم تستحق في  15مارس  2016وفق ًا العتمادها في اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية
المنعقد في  22نوفمبر  .2005تحمل السندات أسعار فائدة لمدة  3أشهر وفقا ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات (ايبور) زائدا ً  %0.25تسدد
بصورة ربع سنوية.

إصدار  10ديسمبر :2012

عالوة على ذلك ،قام البنك خالل السنة بإعادة شراء ال شيء ( 10,000 :2012ألف درهم) من هذا اإلصدار من السوق مقابل ال شيء ( 9,000 :2012ألف
درهم) ،وبالتالي تم تخفيض إجمالي بنود المطلوبات القائمة بمقدار ال شيء ( 9,708 :2012ألف درهم) .كما تم االعتراف بأرباح من اإلطفاء بمبلغ ال شيء
( 933 :2012ألف درهم) ضمن بيان الدخل الموحد.

قام البنك في  10ديسمبر  2012بإصدار سندات ثانوية بقيمة  500مليون رينجيت ماليزي مستحقة في  9ديسمبر  .2027تحمل السندات فائدة
بمعدل يساوي  %4.75وسوف يتم سدادها على أساس نصف سنوي .قام البنك بتغطية التعرض لمعدل الفائدة على هذه السندات .بلغ معدل الفائدة
الفعلي كما في  31ديسمبر  2013نحو .)%4.79 :2012( %4.79

تم عرض السندات القابلة للتحويل أعاله في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

القيمة المرحلة على بند المطلوبات عند االعتراف المبدئي
يضاف :الفوائد المطفأة المتراكمة
ناقصا :بند المطلوبات المحول
القيمة المرحلة للمطلوبات المعاد شراؤها
القيمة المرحلة على بند المطلوبات

لم تتعرض المجموعة ألي من حاالت عجز عن سداد القيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بالسندات الثانوية خالل  2013و .2012
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2,500,000
()72,926
----------2,427,074
25,735
()1,347,973
()69,900
----------1,034,936
=========

2,500,000
()72,926
----------2,427,074
23,623
()1,347,973
()69,900
----------1,032,824
=========

23

رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
يتكون رأس المـال المصرح لدى البنك من  4,306مليون سهـم عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم
( 3,875 : 2012مليون سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم) .يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في  31ديسمبر  2013من 4,306
مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم ( 3,875 :2012مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم).

كما في  1يناير
أسهم صادرة ضمن برنامج خيارات األسهم

بلغ سعر الفائدة الفعلي في  31ديسمبر  2013ما قدره سعر فائدة االيبور لمدة  3أشهر زائدا ً  : 2012( %0.301سعر فائدة االيبور لمدة  3أشهر زائدا ً
.)%0.301

أسهم منحة صادرة خالل الفترة

أسهم خزينة محتفظ بها (إيضاح )25
كما في  31ديسمبر

98

2,000,000
()52,984
----------1,947,016
52,984
()2,000,000
----------=========

2,000,000
()52,984
----------1,947,016
20,697
()1,159,896
----------807,817
=========

يتم احتساب الفائدة على هذه السندات على أساس العائد الفعلي ،من خالل احتساب سعر الفائدة الفعلي لسندات مشابهة غير قابلة للتحويل على بند
المطلوبات للسندات القابلة للتحويل .بلغ سعر الفائدة الفعلي في  31ديسمبر  2013ما قدره ال شيء ( : 2012معدل فائدة يعادل  3أشهر ايبور زائدا )%0.116

إصدار  15مارس :2006

متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل
ناقصا :مبالغ مصنفة ضمن بند حقوق الملكية

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

3,874,558
39,584
----------3,914,142
391,414
----------4,305,556
()25,086
----------4,280,470
=========

2,870,043
----------2,870,043
1,004,515
----------3,874,558
----------3,874,558
=========
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
االحتياطي القانوني
يقتضي قانون الشـركات التجاريـة في دولـة االمارات العربيـة المتحـدة رقم ( )8لعام ( 1984وتعديالته) والمادة  56من بنود التأسيس للبنك تحويل ما
ال يقل عن  %10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيد االحتياطي القانوني  %50من قيمة راس المـال المدفوع .إن االحتياطي
القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.

( )3احتياطي تحويل العمالت االجنبية
يمثل احتياطي تحويل العمالت االجنبية االختالفات التي تنتج من تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية.

24

االحتياطي الخـاص
تتم التحويالت الى االحتياطي الخاص بموجب القانون االتحادي رقم ( )10لعام  1980والمادة رقم  56من بنود التأسيس للبنك والتي تنـص على أن يتم
تحويل ما ال يقل عن  %10من صافي األرباح السنوية الى االحتياطي حتى يبلغ الرصيد  %50من قيمة رأس المال المدفوع .إن االحتياطي الخاص غير قابل
للتوزيع على المساهمين.

تم الموافقة على اإلصدار خالل اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية التي عقدت في  11مارس  .2009قرر البنك القيام بسداد فائدة على السندات
بقيمة  240مليون درهم خالل السنة ( 240 :2012مليون درهم).

توزيعات األرباح
تم توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر:

25
توزيعات نقدية  0.35درهم لكل سهم عادي ( 0.3 :2012درهم)
 %10أسهم منحة ( %35 : 2012أسهم منحة) مصدرة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1,359,504
391,414
=========

861,013
1,004,515
=========

توزيعات مقترحة
في  28يناير  ،2014اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  0.40درهم للسهم العادي وأسهم منحة بقيمة  :2012( %10توزيع أرباح نقدية بقيمة
 0.35درهم للسهم العادي وأسهم منحة بقيمة  )%10فيما يتعلق بـ  2013وهو متوقف على موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية.

( )1االحتياطي العام
إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساهمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة .في  12مارس  2013تم الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية
على تحويل  2.1مليار درهم ( 31ديسمبر  2.1 :2012مليار درهم) الى االحتياطي العام.
( )2احتياطي القيمة العادلة
يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة إلى أن يتم إيقاف
االعتراف بهذه االستثمارات أو تتعرض النخفاض القيمة ،واحتياطي تحوط التدفقات النقدية.

في  31ديسمبر
احتياطي التحوط  -تحوطات التدفقات النقدية
في  1يناير
التغيرات في القيمة العادلة
في  31ديسمبر

اإلجمالي في  31ديسمبر

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

699,317
371,735
()283,895
----------787,157
-----------

()916,238
1,878,134
()262,579
----------699,317
-----------

35,896
----------35,896
-----------

17,224
()17,224
---------------------

----------823,053
=========

----------699,317
=========

يشتمل احتياطي التحوط على الحصة الفعالة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت
التي تخضع للتحوط.
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برنامج خيارات األسهم
قام البنك خالل عام  2008بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسهم («البرنامج») لنخبة من الموظفين ،خاضعة لفترة صالحية ممتدة لثالث
سنوات للتمكن من ممارسة خيار التحويل خالل الثالث سنوات الالحقة .إن الشرط الرئيسي الواجب لالستحقاق هو أن يكون حامل الخيار مستمر في
العمل مع البنك خالل الفترة المحددة من الخدمة .يسقط الخيار بعد  6سنوات من تاريخ المنح ،بصرف النظر عما إذا كان تم ممارسته أم ال.
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسهم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظفين .قام البنك خالل السنة بإصدار وتحويل
 39,584ألف سهم إلى الشركة التابعة ،وهو ما يعادل عدد األسهم التي تكون مطلوبة لتسوية مطالبة حاملي خيارات األسهم في حالة ممارستهم
لهذا الخيار .يتم معاملة هذه األسهم على أنها أسهم خزينة إلى أن تتم ممارستها من قبل حاملي خيارات األسهم.
كما في تاريخ التقرير تم ممارسة خيارات بمبلغ  17,482ألف درهم من قبل حاملي الخيارات مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس مال األسهم بمبلغ 17,482
ألف درهم وأسهم عالوة بمقدار  143,608ألف درهم.

احتياطيات أخرى
احتياطيات اخرى تشمل اآلتي:

احتياطي إعادة التقييم – االستثمارات المتاحة للبيع
في  1يناير
صافي األرباح غير المحققة خالل السنة
صافي األرباح المحققة المعترف بها في بيان الدخل الموحد خالل السنة

سندات الشق االول الرأسمالية لحكومة أبوظبي
ضمن برنامج حكومة أبوظبي لعام  2009المتعلق بدعم رأس مال البنوك ،قام البنك بإصدار سندات الشق األول الرأسمالية القانونية («السندات»)
بقيمة  4مليارات درهم .إن هذه السندات ليس لها تاريخ سداد محدد وثانوية وغير مضمونة وتحمل فوائد ثابتة تدفع في آخر الفترة بشكل نصف سنوي،
بناء
الحق ًا لهذه الفترة األولية ،ستحمل السندات فائدة تعادل  6أشهر ايبور باإلضافة إلى هامش ربح ثابت .يحتفظ البنك على حق عدم دفع أي من الفوائد ً
على تقديره الخاص .كما ال يحق لحملة تلك السندات المطالبة بالفائدة وفي حال عدم سداد الفائدة ال يعتبر هذا الحدث تخلف ًا عن السداد.

فيما يلي عدد خيارات األسهم:

القائمة في  1يناير
متنازل عنها خالل السنة
الممارسة خالل السنة
تعديالت أسهم المنحة
القائمة في  31ديسمبر

2013
عدد الخيارات
ألف

2012
عدد الخيارات
ألف

38,883
()332
()17,482
2,881
----------23,950
=========

39,524
()641
----------38,883
=========

نتيجة إلصدار أسهم منحة ،تم تعديل سعر ممارسة الخيار من  9.60درهم إلى  8.73درهم للسهم ( 12.95 :2012درهم إلى  9.60درهم) .إن سعر
ممارسة الخيار لكافة الخيارات القائمة كما في  31ديسمبر  2013هو  8.73درهم للسهم ( 9.60 :2012درهم).
تسوية أسهم الخزينة المحتفظ بها ضمن البرنامج

كما في  1يناير
أسهم صادرة ضمن البرنامج
أسهم خيارات تم ممارستها من قبل الموظفين خالل الفترة
أسهم منحة صادرة خالل الفترة
كما في  31ديسمبر

2013
عدد الخيارات
ألف
39,584
----------39,584
()17,482
----------22,102
2,984
----------25,086
=========

2012
عدد الخيارات
ألف
------------------------------=========
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيـرادات الفوائـد

فوائد من:
المصارف المركزية
المصارف و المؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء العكسية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استثمارات لغير غرض المتاجرة
قروض وسلفيات

27

30
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

144,287
366,510
102,059
57,676
1,412,752
6,002,238
----------8,085,522
=========

93,612
454,356
128,004
34,714
1,171,509
6,097,397
----------7,979,592
=========

إيرادات رسوم و عموالت
خطابات اعتماد
خطابات ضمان
إيرادات رسوم – خدمات التحصيل
إيرادات وساطة ،صافية
إدارة أصول وخدمات استثمارية
إيرادات رسوم من االستثمارات والمشتقات المالية
رسوم مشاركة في المخاطر
رسوم إقراض األفراد والشركات
إيرادات من رسوم البطاقات والخدمات االلكترونية
إيرادات الرسوم المتعلقة بالحسابات
عموالت على التحويالت
إيرادات أخرى

مصروفات الفوائـد
2013
ألف درهم

إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

2012
ألف درهم

فوائد لـ:
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المصارف و المؤسسات المالية

129,603

169,268

عقود إعادة الشراء

6,478

15,263

أوراق يورو تجارية

18,680

11,118

ودائع العمالء

782,736

893,809

شهادات إيداع

221,488

211,090

مصروفات رسوم وعموالت
عموالت وساطة
رسوم تشغيلية
رسوم بطاقات االئتمان
عموالت – االقتراض لألفراد والشركات
عموالت – التمويل
عموالت أخرى

قروض ألجل

694,224

571,941

سندات ثانوية

28,444

284,139

إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت

-----------

-----------

1,881,653
=========

2,156,628
=========

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

271,348

284,258

مرابحة

56,826

31,827

مضاربة

517

-

-----------

-----------

328,691
=========

316,085
=========
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2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

ودائع الوكالة

21,706

41,486

ودائع المضاربة

1,197

1,471

-----------

-----------

22,903
=========

42,957
=========

172,142
248,490
42,515
66,714
116,280
116,720
62,106
657,013
670,077
89,597
33,291
80,283
----------2,355,228
-----------

201,478
236,838
27,738
23,512
89,602
46,557
101,496
501,338
471,095
93,070
33,633
79,131
----------1,905,488
-----------

32,780
4,799
417,633
33,748
3,498
10,600
----------503,058
----------1,852,170
=========

18,505
5,544
293,536
32,164
412
11,327
----------361,488
----------1,544,000
=========

صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية

أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية واألدوات المشتقة ذات الصلة
التعامالت مع العمالء
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حصة المودعين من األرباح

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

تتضمن رسوم إدارة أصول والخدمات االستثمارية على رسوم محصلة من قبل المجموعة من خدمات االئتمان والوكالة ،حيث تقوم المجموعة
باالحتفاظ أو استثمار موجودات بالنيابة عن عمالئها.

إيرادات عقود التمويل اإلسالمي

إجارة

29

صافي إيرادات رسوم وعموالت

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

136,747
253,128
----------389,875
=========

126,348
276,652
----------403,000
=========

صافي إيرادات االستثمارات

صافي األرباح ( /الخسائر) المحققة وغير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر والمشتقات المالية
صافي األرباح الناتجة من بيع االستثمارات لغير غرض المتاجرة
إيرادات توزيعات األرباح

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

22,168
283,895
4,959
----------311,022
=========

52,360
262,579
3,243
----------318,182
=========

تم بيان إيرادات الفوائد من أدوات الدين المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكذلك أدوات الدين المصنفة كاستثمارات
لغير غرض المتاجرة ضمن إيرادات الفوائد.
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33

اإليرادات التشغيلية األخرى

أرباح من إعادة شراء سندات ُمصدرة
أخرى

34

268,955
66,309
----------335,264
=========

225,586
81,529
----------307,115
=========

النقد وما يعادله

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2,187,719
801,451
206,265
43,198
----------3,238,633
=========

1,937,666
711,798
181,316
36,877
----------2,867,657
=========

38

29,912,204
6,573,919
----------36,486,123
=========

48,282,689
7,348,694
----------55,631,383
=========

االلتزامات واالرتباطات الطارئة

خطابات اعتماد
خطابات ضمان
التزامات تقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
ضمانات مالية

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

31,470,088
50,947,669
24,636,477
4,785,514
----------111,839,748
=========

35,048,515
46,772,002
25,805,030
10,902,938
----------118,528,485
=========

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

547,305
1,289,775
()349,366
()320,847
30,743
()5,641
()405
14,342
----------1,205,906
=========

291,874
1,709,070
()579,717
()218,723
142,692
()8,392
()261
----------1,336,543
=========

تم بيان التزامات عقود اإليجار التشغيلية والرأسمالية كما في تاريخ التقرير على الشكل الموضح أدناه:

مصاريف ضرائب الدخل الخارجية

كان المحمل ضمن بيان الدخل الموحد خالل السنة كما يلي:

المحمل للسنة
تعديالت متعلقة بالضرائب المؤجلة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

خصائص مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه التسهيالت غير الممولة شبيهة إلى حد كبير بالتسهيالت الممولة المبينة في اإليضاح .4

باإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة ،يتم احتساب محمل السنة على أساس صافي أرباح السنة المعدل وفق ًا لمعدالت الضريبة المطبقة
في المناطق الخارجية المعنية.

104

نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

صافي مخصص انخفاض القيمة

مخصصات جماعية للقروض والسلفيات
مخصصات محددة للقروض والسلفيات
عكس مخصصات القروض والسلفيات
استرداد مخصصات خسائر القروض
حذف موجودات مالية منخفضة القيمة
استرداد قروض تم حذفها سابق ًا
استردادات أخرى
مخصص انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

36

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

يشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد على المبالغ التالية التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ  /اإليداع:

مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى

تكاليف الموظفين
مصروفات عمومية وإدارية أخرى
استهالك
تبرعات وهبات

35

37

النقد وما يعادله

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

217,351
2,973
----------220,324
=========

123,023
8,938
----------131,961
=========

التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية
التزامات لمدفوعات مستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية للمباني

إجمـــالي االلتزامات واالرتباطات الطارئة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

48,836
151,918
----------200,754
----------112,040,502
=========

179,639
134,255
----------313,894
----------118,842,379
=========

ً
نيابة عن عمالئها عند تقديم المستندات أو في حالـة إخفاق هؤالء العمالء بالوفاء
تلزم خطابات االعتماد وخطابات الضمان المجموعة بالدفع
بالتزاماتهم وفق ًا لشروط العقد.
االلتزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية تمـثل ارتباطات تعاقدية لتقديم قروض وتسهيالت ائتمانية تجدد تلقائي ًا .وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ
صالحية محددة ،أو تشتمل على شروط إللغائها وقد تتطلب دفع رسوم .ونظرا ً إلمكانية انتهاء صالحية هذه العقود دون القيام بسحب التسهيالت،
فان إجمالي القيم التعاقدية ال تمثل بالضرورة التزامات نقدية مستقبلية.
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اإلجمالي

عقود آجلة

مشتقات معدالت الفائدة

محتفظ بها كتحوط للتدفقات النقدية

عقود مقايضة

مشتقات معدالت الفائدة

محتفظ بها كتحوط للقيم العادلة:

عقود مشتقات أخرى

عقود آجلة

عقود خيارات

22,483
----------22,483
----------6,146,006
=========

372,571
----------372,571
-----------

39,089
----------5,750,952
-----------

168,659
----------168,659
----------7,454,016
=========

2,822,204
----------2,822,204
-----------

42,500
----------4,463,153
-----------

1,413,680
45,770

10,378,603
----------10,378,603
----------931,140,799
=========

1,752,810
----------1,752,810
-----------

5,908,694
----------5,908,694
----------212,705,837
=========

48,818,379
----------48,818,379
-----------

2,267,565
----------871,943,817
----------765,432
----------205,044,333
-----------

4,469,909
----------4,469,909
----------328,910,665
=========

6,142,491
----------6,142,491
-----------

849,002
----------318,298,265
-----------

--------------------214,207,918
=========

4,578,404
----------4,578,404
-----------

492,331
----------209,629,514
-----------

--------------------75,339,026
=========

10,405,136
----------10,405,136
-----------

160,800
----------64,933,890
-----------

--------------------99,977,353
=========

25,939,538
----------25,939,538
-----------

----------74,037,815
-----------

8,073,591
141,851
1,421,837
-
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133,815,365
62,109,971
4,996,405

يوضـح الجدول المبين أدناه القيم الموجبة والسالبة العادلة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمـة العادلة ،باإلضافة إلى المبالغ اإلسمية التي تم
تحليلها وفق ًا الستحقاقها .يمثل المبلغ اإلسمي مبلغ األصل المتعلق بالمشتقات المالية أو معدل اإلسناد أو مؤشر األسعار والذي يتـم على أساسه
قياس التغير في قيمة المشتقـات .تدل المبالغ اإلسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعطي مؤشرا ً لمخاطر السوق أو مخاطر
االئتمان.

60,036,301
3,314,952

يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة من خالل الرجوع لألسعار المدرجة في سوق نشط أو األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل
التدفقات النقدية المخصومة.

57,391,777
16,646,038

تمثل عقود الخيارات باالتفاقيات التعاقدية التي تعطي الحق ،وليس االلتزام ،لشراء أو بيع عدد محدد من السلع أو األدوات المالية بسعر ثابت إما بتاريخ
مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة.

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درهم

تتمثل عقود المقايضة باالتفاقيات المبرمة بين المجموعة واألطراف األخرى لتبادل التدفقات النقدية المستقبلية وفق ًا للمبالغ االسمية المتفق
عليها .تتمثل عقود المقايضة التي غالب ًا ما تستخدمها المجموعة بعقود مقايضة أسعار فائدة وعقود مقايضة العمالت.

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درهم

تتمثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية بالتزامات شراء أو بيع عمالت أجنبية أو سلع أو أدوات مالية في تاريخ مستقبلي محدد مقابل سعر محدد.

أكثر من
خمس سنوات
ألف درهم

تقـوم المجموعة ،ضمن سياق أعمالها االعتيادية ،بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة .وتشتمل األدوات المالية المشتقة على
العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات.هذه المعامالت تعقد بصورة أساسية مع البنوك و المؤسسات المالية.

60,172,442
3,717,360

األدوات المالية المشتقة

99,606,886
112,361,784
41,590,791

24,636,477
=========

25,805,030
=========

4,785,514
=========

10,902,938
=========

من ثالثة أشهر
إلى سنة
ألف درهم

39

-----------

-----------

-----------

189,421,730
5,186,561

أخرى

-

-

1,469,200

1,469,200
-----------

119,753,860
1,327,350

آسيا

1,113,578

725,056

2,830,492

413,332,300
180,128,175
81,607,486

األمريكتين

3,079,356

2,395,496

240,266

533,600
5,370,408

62,481,971
5,656,420
15,059,300

الدول العربية

1,449,932

1,226,805

43,541

331,531

المبلغ
االسمي
ألف درهم

أوروبا

804,083

1,104,397

202,015

2,259,519

اإلمارات العربية المتحدة

اقل من ثالثة
أشهر
ألف درهم

18,189,528

20,353,276

-

938,680

 -------------------------المبالغ االسمية وفق ًا لالستحقاق --------------------------

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2,811,469
15,189
134,545

التزامات تقديم تسهيالت
ائتمانية غير مسحوبة

الضمانات المالية

القيمة السوقية
السالبة
ألف درهم

التركزات حسب التوزيع الجغرافي:

1,362,812
45,770

تتعلق الضمانات المالية المرتبطة بالعقود بصورة رئيسية بالقطاع المصرفي.

4,140,108
17,866
145,307

التركزات حسب القطاع الصناعي:

القيمة السوقية
الموجبة
ألف درهم

تتضمن عقود الضمانات المالية عقود المقايضة للدفعات المتأخرة السداد تم إبرامها مع البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ  4,665مليون درهم
( 8,650 :2012مليون درهم) والتي تتم بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.

مشتقات العمالت األجنبية

151,918
=========

134,255
=========

عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة

إجمالي االلتزامات

-----------

عقود مقايضة

أكثر من خمس سنوات

20,993

2,451
-----------

عقود آجلة وعقود مستقبلية

من سنة إلى خمس سنوات

77,570

87,415

مشتقات معدالت الفائدة

أقل من سنة واحدة

53,355

44,389

محتفظ بها لغرض المتاجرة:

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

في  31ديسمبر 2013

االلتزامات لمدفوعات اإليجار التشغيلي كما يلي:
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اإلجمالي

محتفظ بها كتحوط للتدفقات النقدية

عقود مقايضة

مشتقات معدالت الفائدة

محتفظ بها كتحوط للقيم العادلة:

عقود مشتقات أخرى

عقود آجلة

عقود خيارات

مشتقات العمالت األجنبية

عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة

عقود مقايضة

عقود آجلة وعقود مستقبلية

مشتقات معدالت الفائدة

المحتفظ بها لغرض المتاجرة:

في  31ديسمبر 2012

مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة:
إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة تقتصر على القيمة العادلة االيجابية للمشتقات المالية التي تكون في صالح المجموعة.
المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة
تستخدم المجموعة المشتقات ،غير المصنفة كمؤهلة لعالقات تحوط ،وذلك إلدارة تعرضاتها لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر
االئتمان .وتشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت وعقود أجلة .إن القيم العادلة لتلك المشتقات
مبينة في الجدول الموضح أعاله.

--------------------5,583,080
=========

729,819
----------729,819
-----------

114
----------4,853,261
-----------

430,460
128,406

4,121,031
6,048
167,202

القيمة السوقية
الموجبة
ألف درهم

المشتقات المحتفظ بها كعقود تحوط للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن موجودات محددة والتي تحمل فائدة مثل
القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة والقروض ألجل والسندات الثانوية .تستخدم المجموعة عقود صرف عمالت
أجنبية آجلة وعقود مقايضة عمالت لتغطية مخاطر العمالت المحددة بصفة خاصة.

--------------------6,652,508
=========

41,501,373
----------41,501,373
-----------

3,272,135
----------499,217,721
-----------

139,468,852
9,844,360

256,205,751
75,261,193
15,165,430

--------------------540,719,094
=========

1,716,729
----------1,716,729
-----------

822
----------4,935,779
-----------

1,039,955
125,811

3,600,687
4,788
163,716

القيمة السوقية
السالبة
ألف درهم
المبلغ
االسمي
ألف درهم

المشتقات المحتفظ بها كعقود تحوط للتدفقات النقدية
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للحماية من مخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن أدواتها المالية .التزمت المجموعة جوهري ًا بالشروط الهامة
الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة لتحصل على عالقة تحوط فعالة.

40

األطراف ذات العالقة
هوية األطراف ذات العالقة
طرف آخر بخصوص اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية.
ٍ
تعتبر األطراف أطراف ًا ذات عالقة إذا كانت لديها القدرة على التحكم أو ممارسة نفوذ هام على
تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة .يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من
قبل إدارة المجموعة وهي تتماشى مع الشروط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.

--------------------142,195,876
=========

6,080,997
----------6,080,997
-----------

1,749,377
----------136,114,879
-----------

101,716,820
1,650,741

29,668,315
36,730
1,292,896

اقل من ثالثة
أشهر
ألف درهم

--------------------159,985,713
=========

3,519,164
----------3,519,164
-----------

1,357,473
----------156,466,549
-----------

36,101,795
7,891,760

62,342,809
41,747,594
7,025,118

من ثالثة أشهر
إلى سنة
ألف درهم

--------------------108,013,767
=========

8,350,212
----------8,350,212
-----------

18,365
----------99,663,555
-----------

1,631,872
301,859

63,533,798
33,476,869
700,792

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درهم

--------------------71,160,477
=========

6,809,008
----------6,809,008
-----------

146,920
----------64,351,469
-----------

18,365
-

60,304,214
3,881,970

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درهم

--------------------59,363,261
=========

16,741,992
----------16,741,992
-----------

----------42,621,269
-----------

-

40,356,615
2,264,654

أكثر من
خمس سنوات
ألف درهم
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إن القيم الموجبة  /السالبة العادلة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح  /الخسائر على التوالي الناتجة عن تقييم أدوات المتاجرة والتحوط بصورة عادلة.
وال تشير هذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية ،حيث تم تعديل القيم الموجبة  /السالبة المماثلة إلى القيم المرحلة للقروض والسلفيات
واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة والقروض ألجل والسندات الثانوية المغطاة بالتحوط.

الشركة األم والجهة المهيمنة العليا
وفق ًا ألحكام القانون رقم ( )16لسنة  ،2006تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار الذي يمتلك نسبة  %70.18من رأسمال البنك المصدر
(.)%70.48 :2012
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار موظفي اإلدارة

تعويضات كبار موظفي اإلدارة
تعويضات الموظفين قصيرة األجل
تعويضات التقاعد للموظفين
تعويضات نهاية الخدمة
1
تعويضات الموظفين طويلة األجل
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

78,408
1,734
1,492
24,012
=========

74,904
1,731
2,043
2,604
=========

5,950
=========

5,450
=========

 1تتضمن تعويضات المتعلقة ببرنامج خيارات األسهم
قرر البنك خالل السنة سداد فوائد تبلغ  240مليون درهم ( 240 :2012مليون درهم) فيما يتعلق بسندات الشق األول الخاصة بحكومة أبوظبي
لرأسمال البنك البالغة  4,000مليون درهم ( 4,000 :2012مليون درهم).
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الشروط واألحكام
إن القروض الممنوحة و السلفيات المقبولة ألطراف ذات عالقة تكون بعمالت متعددة و لفترات زمنية مختلفة .تم تقديم القروض والسلفيات إلى
األطراف ذات العالقة خالل العام بمعدل فائــدة تتراوح من  %0.05إلى  %10.75سنوي ًا ( %0.05 : 2012إلى  %8.25سنوي ًا) .تتراوح الفوائد المحققة على
ودائع العمالء من قبل األطراف ذات العالقة خالل العام من ال شيء إلى  %3.80سنوي ًا ( : 2012ال شيء إلى  %4.5سنوي ًا).
تتراوح الرسوم والعموالت المحققة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام من  %0.20إلى  %1.00سنوي ًا ( %0.20 :2012إلى .)%1.00

أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار
موظفي اإلدارة
ألف درهم

كبار
المساهمين
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

قامت المجموعة خالل الفترة بإعادة هيكلة عملياتها وإيجاد توافق بين تقارير قطاعاتها وهيكلها الجديد الذي يتوافق مع رسالتها بأن تكون المحور
الرئيسي لعمالئها المختارين .وبالتالي تم وضع الهيكل التشغيلي الجديد الذي يتألف من ثالثة قطاعات أعمال رئيسية موزعة على ثالث قطاعات
جغرافية أساسية تقود استراتيجية األعمال ،واالقتراحات القيمة للعمالء وتطوير القنوات والمنتجات وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء
المالي الخاص بالمجموعة.
قطاعات األعمال

تتراوح الضمانات على القروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة من كونها مضمونة بشكل كامل إلى غير مضمونة.

2013
اإلجمالي
ألف درهم

معلومات حول القطاعات

•
2012
اإلجمالي
ألف درهم

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:
الموجودات المالية
المطلوبات المالية
التزامات طارئة

827,478
=========
498,258
=========
1,442,593
=========

6,806,384
=========
6,045,167
=========
412,486
=========

72,758,571
=========
60,287,925
=========
40,154,207
=========

80,392,433
=========
66,831,350
=========
42,009,286
=========

63,674,384
=========
86,664,850
=========
39,780,103
=========

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:
إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
إيرادات الرسوم والعموالت

22,969
=========
510
=========
8,137
=========

315,857
=========
139,935
=========
1,177
=========

1,995,779
=========
239,941
=========
63,000
=========

2,334,605
=========
380,386
=========
72,314
=========

1,632,773
=========
363,011
=========
57,219
=========

تشتمل «أخرى» على مؤسسات حكومة أبوظبي.
لم يتم إدراج مخصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات الطارئة الصادرة بحق أطراف ذات عالقة
خالل السنة (  : 2012ال شيء).

القطاع المصرفي الدولي للمؤسسات والشركات
يتألف هذا القطاع من األعمال المصرفية الدولية واألسواق العالمية .ويزود هذا القطاع العمالء من الشركات والعمالء في مجال االستثمار
باستشارات استراتيجية وحلول ابتكاريه موضوعة خصيص ًا لتلبية احتياجاتهم المختلفة .يقدم قسم الخدمات المصرفية الدولية مجموعة
من الخدمات المالية التي تتضمن إقراض الشركات وتمويلها والقروض المجمعة والتأجير وإدارة العقارات بأقل التكاليف والخدمات المصرفية
االستثمارية واستشارات تتعلق بأصول خاصة .بينما يغطي قسم األسواق العالمية مجموعة من األعمال المتعلقة بالصفقات وهيكلة المحافظ
المتخصصة والتغطية المؤسسية والتجارية وحلول إدارة المخاطر وترتيبات إعادة الشراء واالستثمارات والبضائع والتجارة اإللكترونية باإلضافة إلى
أعمال صرف العمالت األجنبية.

• القطاع الدولي إلدارة الثروات
يخدم هذا القطاع على العمالء ذوي األرصدة الضخمة وغيرهم من العمالء ممن لديهم احتياجات استثمارية كبيرة .يقدم هذا القطاع منتجات
متنوعة تتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الموجودات بما في ذلك الصناديق المحلية والدولية باإلضافة إلى إدارة المحافظ طبق ًا لتقدير
البنك ،واألمانات والوساطة وتطوير األعمال وحلول موضوعة خصيص ًا إلدارة الثروات (مثل تخطيط التركات واألمانات والتخطيط المالي والتفويضات
المنفصلة حلول مرتكزة على الشراكة تناسب المتطلبات الفردية واإلقراض المهيكل واستثمارات العقارات وحقوق الملكية الخاصة).
•

القطاع األفراد واألعمال التجارية
يستهدف هذا القطاع العمالء من األفراد والشركات إلى جانب العمليات واإلدارة المرتبطة بهم .يتم هيكلة هذا القطاع على أساس االحتياجات
المختلفة لقاعدة العمالء العريضة لدى المجموعة والتي تشمل العموم و النخبة والقطاع التجاري باإلضافة إلى عمالء قطاع الخدمات المصرفية
اإلسالمية.

•

المركز الرئيسي
يوفر المركز الرئيسي الدعم من خالل أقسام الموارد البشرية المركزية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل وعالقات المستثمرين وإدارة المخاطر
واالتصاالت التجارية والممتلكات والشؤون القانونية والتدقيق الداخلي وااللتزام والمشتريات و قسم الخزينة .يتم االعتراف بالمخصصات الجماعية
ضمن المركز الرئيسي.

القطاعات الجغرافية
سوف تقوم اإلدارة بإدارة قطاعات األعمال المختلفة لديها من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل داخل ثالث قطاعات جغرافية
محددة وهي اإلمارات العربية المتحدة والخليج والقطاع الدولي.
• اإلمارات العربية المتحدة
إن الشبكة المحلية لبنك أبوظبي الوطني متاحة حالي ًا في اإلمارات السبع التي تشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
• الخليج
يتواجد بنك أبوظبي الوطني في منطقة الخليج من خالل أفرعه في البحرين والكويت وعمان ،ويمتد هذا القطاع ليشمل األردن أيضا.
• القطاع الدولي
تتم إدارة الشبكة الدولية لبنك أبوظبي الوطني من خالل التواجد التشغيلي في كل من البرازيل والصين ومصر وفرنسا وهونج كونج ولبنان وليبيا
وماليزيا والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
تتشابه السياسات المحاسبية لتقارير القطاعات مع تلك المبينة في اإليضاحين  2و .3تم إجراء المعامالت بين القطاعات وبين الفروع داخل القطاع
بناء على معدالت متفق عليها من قبل اإلدارة .يتم تحميل أو قيد الفوائد بين القطاعات والفروع على أساس النسبة
الواحد وفق معدالت السوق أو ً
المتعاقد عليها أو نسبة إجمالية وهي في كلتا الحالتين تقدير لتكلفة استبدال األموال.
تم فيما يلي تضمين البيانات الخاصة بنتائج كل قطاع من القطاعات .يتم قياس األداء بناءا ً على أرباح القطاع قبل الضرائب ،وفق ًا لما هو مدرج في
التقارير الداخلية لإلدارة التي تم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة .تُستخدم أرباح القطاع في قياس األداء ،حيث ترى اإلدارة أن هذه
المعلومات هي األكثر صلة بتقييم نتائج بعض القطاعات ذات الصلة بمؤسسات أخرى تعمل في هذه المجاالت.
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61,863,249
=========

2,109,502
=========
195,842
=========
962,872
=========
=========
962,872
=========
62,912,057
=========

76,236,407
=========

1,569,745
=========
84,945
=========
981,294
=========
214,304
=========
766,990
=========
79,842,210
=========

100,952,395
=========

1,180,534
=========
=========
1,017,679
=========
=========
1,017,679
=========
102,072,887
=========

106,908,337
=========

2,802,282
=========
372,120
=========
2,150,235
=========
=========
2,150,235
=========
109,524,351
=========

11,529,984
=========

441,119
=========
465
=========
222,999
=========
6,020
=========
216,979
=========
12,288,986
=========

219,034,101
=========

26,957,642
=========

734,446
=========
372
=========
506,914
=========
45,877
=========
461,037
=========
28,169,942
=========

88,724,557
=========

2,975,943
=========
267,412
=========
1,364,715
=========
67,033
=========
1,297,682
=========
85,408,361
=========

26,373,145
=========

953,339
=========
544,744
=========
()601,269
=========
=========
()601,269
=========
50,786,523
=========

المركز الرئيسي
ألف درهم

()70,706,330
----------290,383,115
=========

()70,706,330
----------325,061,656
=========
361,089,445

395,767,986

4,733,125

220,324

4,953,449

1,205,906

9,397,988

اإلجمالي
ألف درهم

225,766,985
=========

7,802,758
=========
1,125,033
=========
4,017,423
=========
=========
4,017,423
=========
256,508,915
=========

مالحظة :باستثناء الشركات التابعة ،يتم االعتراف مركزيا على المخصصات الجماعية لعمليات المجموعة في اإلمارات العربية المتحدة في المكتب الرئيسي.
إن المعلومات القطاعية أعاله مبينة على أساس الهيكل الجديد المعاد تنظيمه للمجموعة.

إجمالي المطلوبات

األرصدة فيما بين القطاعات

إجمالي مطلوبات القطاع

إجمالي الموجودات

األرصدة فيما بين القطاعات

إجمالي موجودات القطاع

صافي أرباح ( /الخسائر) للسنة

ضرائب خارجية

األرباح ( /الخسائر) قبل الضرائب

صافي مخصص انخفاض القيمة

إيرادات التشغيل

4,734,260
=========
393,378
=========
3,683,089
=========
107,414
=========
3,575,675
=========
231,403,160
=========

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر :2013

قطاع إدارة الثروات
ألف درهم

القطاع المصرفي
لالفراد واألعمال
التجارية
ألف درهم

6,663,181
=========

73,861,032
=========

1,365,216
=========
71,173
=========
838,353
=========
207,786
=========
630,567
=========
76,499,179
=========
9,397,988

()15,908,083
----------290,383,115
=========

()15,908,083
----------325,061,656
=========
306,291,198

340,969,739

4,733,125

220,324

4,953,449

1,205,906

230,014
=========
9,700
=========
97,673
=========
12,538
=========
85,135
=========
7,961,645
=========

الخليج
ألف درهم

الدولي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درهم

()101,081,352
----------290,383,115
=========

القطاع
القطاع المصرفي
للمؤسسات
والشركات
ألف درهم

27,674,533
=========

()101,081,352
----------325,061,656
=========
391,464,467

426,143,008

4,733,125

220,324

4,953,449

1,205,906

قطاع األعمال
____________________________________________________________________

6,299,562
=========

289,587
=========
2,408
=========
180,320
=========
=========
180,320
=========
7,374,451
=========

1,005,219
=========
550,126
=========
()561,950
=========
=========
()561,950
=========
52,128,066
=========

9,397,988

اإلجمالي
ألف درهم

القطاع الجغرافي
_______________________________________________________

مالحظة :باستثناء الشركات التابعة ،يتم االعتراف مركزيا على المخصصات الجماعية لعمليات المجموعة في اإلمارات العربية المتحدة في المكتب الرئيسي.
إن المعلومات القطاعية أعاله مبينة على أساس الهيكل السابق لقابلية المقارنة مع أرقام المقارنة.

إجمالي المطلوبات

األرصدة فيما بين القطاعات

إجمالي مطلوبات القطاع

إجمالي الموجودات

األرصدة فيما بين القطاعات

إجمالي موجودات القطاع

صافي أرباح ( /خسائر) السنة

ضرائب خارجية

األرباح( /الخسائر) قبل الضرائب

صافي مخصص انخفاض القيمة

إيرادات التشغيل

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر :2013

القطاع
المصرفي
المحلي
ألف درهم

القطاع
المصرفي
الدولي
ألف درهم

قطاع
األسواق
المالية
ألف درهم

القطاع المصرفي
االستثماري
والشركات
ألف درهم

الثروات
العالمية
ألف درهم

األنشطة
اإلسالمية
ألف درهم

المركز
الرئيسي
ألف درهم
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يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي أرباح السنة بعد خصم دفعات سندات الشق األول الرأسمالية على المتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة كما يلي:

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلآلف)
تأثير األسهم العادية المحتملة المخفضة المصدرة (باآلآلف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم المخففة من خالل برنامج خيارات األسهم (باالالف)

4,274,450
75,843
7,940
-----------

4,262,988
70,114
-----------

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة الحتساب الربحية المخفضة للسهم (باآلآلف)

4,358,233

4,333,102

ربحية السهم المخفضة (درهم)

=========
1.04
=========

=========
0.95
=========
األسهم العادية كما في  1يناير (باآلالف)
تأثير أسهم المنحة الصادرة خالل سنة ( 2013باآلالف)
تأثير أسهم المنحة الصادرة خالل سنة ( 2012باآلالف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم المشتراه من خالل برنامج خيارات األسهم (باالالف)
41,046,212
=========

1,957,538
=========
272,389
=========
793,131
=========
=========
793,131
=========
41,884,846
=========

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)

89,896,231
=========

1,357,275
=========
221,186
=========
714,042
=========
122,475
=========
591,567
=========
93,119,495
=========

القطاع المصرفي
الدولي
ألف درهم

ربحية السهم األساسية (درهم)

ربحية السهم المخفضة:
صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول الرأسمالية (ألف درهم)
زائدا ً  :الفائدة على السندات الثانوية القابلة للتحويل (ألف درهم)
113,009,996
=========

1,046,645
=========
()261
=========
910,058
=========
=========
910,058
=========
114,288,050
=========

قطاع األسواق
المالية
ألف درهم

صافي أرباح السنة الحتساب ربحية السهم المخفضة (ألف درهم)
97,251,025
=========

2,797,659
=========
520,441
=========
2,027,914
=========
=========
2,027,914
=========
99,660,417
=========

القطاع المصرفي
اإلستثماري
والشركات
ألف درهم

7,916,264
=========

341,876
=========
4,042
=========
133,965
=========
10,086
=========
123,879
=========
8,441,653
=========

الثروات العالمية
ألف درهم

4,493,125
26,592
----------4,519,718
=========

4,092,228
15,860
----------4,108,088
=========

30,080,725
=========

8,668,389

()118,122,654
----------269,466,078
=========

()118,122,654
----------300,599,169
=========
387,588,732

418,721,823

4,332,228

131,961

4,464,189

1,336,543

897,643
=========
313,221
=========
()271,455
=========
()600
=========
()270,855
=========
52,172,713
=========

المركز الرئيسي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

قامت المجموعة بإعادة هيكلة قطاعات التقرير الداخلية لتلبية متطلبات المعلومات المالية لصانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين .نظرا لعدم إمكانية إعادة بيان معلومات القطاعات المقارنة فإن المعلومات القطاعية
مبينة أعاله على أساس التقسيم القطاعي السابق.

8,388,279
=========

269,753
=========
5,525
=========
156,534
=========
=========
156,534
=========
9,154,649
=========

األنشطة
اإلسالمية
ألف درهم

3,874,558
388,430
11,462
----------4,274,450
=========
1.05
=========

2,870,043
388,430
1,004,515
----------4,262,988
=========
0.96
=========
القطاع المصرفي
المحلي
ألف درهم

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:

مالحظة :باستثناء الشركات التابعة ،يتم االعتراف مركزيا على المخصصات الجماعية لعمليات المجموعة في اإلمارات العربية المتحدة في المكتب الرئيسي.

إجمالي المطلوبات

األرصدة فيما بين القطاعات

إجمالي مطلوبات القطاع

إجمالي الموجودات

األرصدة فيما بين القطاعات

إجمالي موجودات القطاع

صافي أرباح ( /خسائر) السنة

ضرائب خارجية

األرباح( /الخسائر) قبل الضرائب

صافي مخصص انخفاض القيمة

إيرادات التشغيل

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر : 2012

صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول الرأسمالية (ألف درهم)

()240,000
----------4,493,125
=========

()240,000
----------4,092,228
=========
ناقص ًا :دفعات سندات الشق األول الرأسمالية (ألف درهم)

4,733,125

4,332,228
ربحية السهم األساسية:
صافي أرباح السنة (ألف درهم)

2013

2012

115
114
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ربحية السهم

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
43

أنشطة ائتمانية
تحتفظ المجموعة بموجودات برسم األمانة أو بصفة ائتمانية عن عمالئها كما في  31ديسمبر  2013بقيمة  7,906مليون درهم (5,427 :2012
مليون درهم) .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المجموعة خدمات الحفظ األمين لبعض عمالئها.
يتم استبعاد الموجودات المعنية المحتفظ بها كأمانات أو وكاالت من البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

44

الشركات ذات األغراض الخاصة
قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأهداف محددة لكي تقوم بمزاولة إدارة الصناديق وأنشطة االستثمار نيابة عن العمالء .إن حقوق
الملكية واالستثمارات التي تقوم بإدارتها هذه الشركات ذات األغراض الخاصة ال تخضع لسيطرة المجموعة وبالتالي ال تنتفع المجموعة من عملياتها
بخالف إيرادات العموالت والرسوم .إضافة إلى ذلك ،ال تقدم المجموعة أية ضمانات وال تكون مسؤولة عن أية مطلوبات من هذه الشركات .ونتيجة
لذلك لم يتم ادراج موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة .وتشمل هذه
الشركات ما يلي:
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االسـم القانونـي الملكية

األنشطة

بلد التأسيس

نسبة
2013

مرشحي بنك أبوظبي الوطني المحدود

تسجيل أسهم

انجلترا

%100

مدراء صندوق بنك أبوظبي الوطني (جيرنسي) المحدود

حقوق ملكية /إدارة موجودات

منطقة بايليويك ،جيرنسي

%100

صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو العالمي بي سي سي المحدود

حقوق ملكية /إدارة موجودات

منطقة بايليويك ،جيرنسي

%100

وان شير بي ال سي

شركة إستثمار

جمهورية أيرلندا

%100

حقوق الملكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني1

إدارة الصناديق

جزر الكايمان

%58

بنك أبوظبي الوطني (كايمن) المحدود

إدارة الصناديق

جزر الكايمان

%100

بنك أبوظبي الوطني – الصندوق العالمي المتعدد االستراتيجية

إدارة الصناديق

جزر الكايمان

%100

أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان ذلك مناسبا لتتوافق مع العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه البيانات المالية الموحدة.
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إدارة المخاطر
واإلفصاحات بموجب
اتفاقية بازل ،2
المحور الثالث

إدارة المخاطر واإلفصاحات بموجب اتفاقية بازل  ،2المحور الثالث
يقوم بنك أبوظبي الوطني وشركاته التابعة ،ويشار إليهم مجتمعين بلفظ “المجموعة” بتقييم كفاية رأسمال المجموعة اســتنادا ً إلى “معايير كفاية رأس
المال” التي نشـرها المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في نوفمبر  2009بخصوص “األسلوب المعياري “ ( .)Standardized Approachوقد
تم اعتماد تلك الوثيقة على أساس اإلطار المعدل لبنك التسويات الدولي بعنوان “التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال” .ويستند هذا اإلطار إلى
ثالثة محاور على النحو التالي :المحور األول  -الحد األدنى لمتطلبات رأس المال؛ والمحور الثاني  -المراجعة من قبل السلطات الرقابية وعملية التقييم الداخلي
لكفاية رأس المال؛ والمحور الثالث  -انضباط السوق.
المحور األول :يتناول احتساب نسبة رأس المال التنظيمي أو القانوني ،ويتضمن تقييم المخاطر على أساس المعايير لمختلف فئات األصول وحساب األصول
الموزونة بالمخاطر ( )RWAبالنسبة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات ،وذلك الستنباط رأس المال التنظيمي المطلوب .وتخضع كافة
البنوك بدولة اإلمارات العربية المتحدة لمعدل كفاية لرأس المال يعادل  %12وهي نسبة أعلى بكثير من الحد األدنى المطلوب عالمي ًا والذي يبلغ  .%8وفي ما
يخص المجموعة فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال  %18.21بتاريخ  31ديسمبر  ،2013وهي أعلى بكثير من الحد األدنى المطلوب من الجهات اإلشرافية
المختصة.
تقوم المجموعة بحساب األصول الموزونة بالمخاطر ( )RWAوفقا لتوجيهات المصرف المركز لدولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن مخاطر االئتمان
ومخاطر السوق ومخاطر العمليات على النحو الموضح أدناه:
طريقة حساب األصول الموزونة بالمخاطر ()RWA
مخاطر االئتمان

تطبق المجموعة األسلوب المعياري لحساب األصول الموزونة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان .وتستخدم المجموعة
ترجيحات المخاطر لتحويل التعرضات إلى أصول موزونة بالمخاطر وفقا لتوجيهات المصرف المركز لدولة اإلمارات العربية المتحدة
التفاقية بازل  2التي تتراوح ما بين  %0بالنسبة لبعض تعرضات الصناديق السيادية إلى  %150بالنسبة للتعرضات عالية المخاطر.
الدافع وراء عملية تقييم المخاطر هذه هو التصنيفات التي تنشرها مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية المعتمدة لدى المصرف
المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

مخاطر السوق

تطبق المجموعة األسلوب المعياري للتقييم وفقا لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الحتساب األصول
الموزونة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر محددة .وعند احتساب األصول الموزونة بالمخاطر بالنسبة لمخاطر السوق ،تفصل
المجموعة ما بين المخاطر العامة والخاصة وبين الحيازات المسجلة في دفتر التداول والحيازات خارج دفتر التداول.

مخاطر العمليات

تطبق المجموعة طريقة المؤشر األساسي ( )Basic Indicator Approachوفقا لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات
العربية التفاقية بازل  2الحتساب األصول الموزونة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر العمليات .تستند عملية الحساب إلى مؤشر
واحد :الدخل .ويتم احتساب األصول الموزونة بالمخاطر بنسبة  %15من متوسط اإليرادات في السنوات الثالثة األخيرة.

الخطوات المستقبلية :تخطط المجموعة للتحول إلى األساليب المتقدمة من اتفاق بازل  2وتعمل داخليا على تعزيز سياساتها وإجراءاتها وأدواتها .وقد
وجهت المجموعة طلب ًا إلى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لبدء عملية اعتماد تتيح للمجموعة أن تمضي قدم ًا نحو األسلوب القائم على
التصنيف الداخلي األساسي ( .)F-IRBمما يسمح للمجموعة باستخدام النماذج الداخلية لتصنيف المخاطر االئتمانية الخاصة بها في احتساب واإلبالغ عن
رأس المال التنظيمي المتعلق بالمخاطر االئتمانية.
المحور الثاني :ويُعنى (أ) بمراجعة السلطات الرقابية لإلطار العام إلدارة المخاطر بالبنك ووضع التصورات حول ما إذا كانت هناك حاجة لحجز مبالغ إضافية من
رأس المال لتغطية المخاطر التي لم يتم تناولها في المحور األول( ،ب) عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتي تمثل اإلطار العام الذي يقوم البنك من
خالله بتقييم متطلبات مالءته المالية (رأس المال والسيولة) خالل دورة أعماله التالية.
هذا وستقوم المجموعة بتقديم وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للعام  2013إلى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل
شهر مارس  ،2014حيث تشتمل الوثيقة على التالي:
    تحديد مدى استعداد البنك لتحمل المخاطر وفق ًا لمؤشرات األداء الرئيسية (المالية والتشغيلية)
• 
•    التدقيق في إستراتيجيات األعمال المصرفية في مختلف األوضاع السلبية (مثل الركود الحاد وأزمة السيولة وغير ذلك) لتقييم متطلباته اإلضافية للمالءة
المالية (اختبار التحمل) والالزمة لكي يعمل ضمن حدود المخاطر التي يكون البنك مستعدا ً لتحملها.
•    تحديد متطلبات رأس المال اإلضافية (مثل مخاطر تركزات االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة على المحفظة المصرفية “ )”Banking Bookوالمخاطر
ً
عالوة على متطلبات المحور األول التفاقية بازل .2
النوعية (مثل المخاطر المتعلقة بالسمعة)
وبحسب ما تشير إليه التقديرات الداخلية الحالية ،فإن المستوى الحالي لكفاية رأس المال في المجموعة يعتبر أعلى من المستوى المطلوب لمواجهة كافة
المخاطر اإلضافية المذكورة في ظل احتماالت التحمل المالئمة.
المحور الثالث :يتعلق بانضباط السوق ويتطلب من المجموعة اإلفصاح عن المعلومات النوعية والكمية المفصلة فيما يتعلق بسياسات المجموعة
وإجراءاتها إزاء إدارة المخاطر وكفاية رأس المال.
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اإلفصاحات النوعية والكمية بموجب المحور الثالث
تخضع اإلفصاحات بموجب المحور الثالث إلى المبادئ التوجيهية والنماذج الخاصة بمعايير كفاية رأس المال (األسلوب المعياري) المحددة من قبل المصرف
المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويتم وفق ًا لهذه المعايير دمج كافة الشركات التابعة واقتطاع االستثمارات الهامة بحسب مبادئ اتفاقية بازل 2
(وبما يتوافق أيض ًا مع متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية).
الجدول  :1الشركات التابعة واالستثمارات الهامة
كما في ديسمبر 2013

بلد التأسيس

نسبة
الملكية

النشاط

المعاملة المحاسبية

الشركات التابعة:
مؤسسة بنك أبوظبي الدولي

كوراساو

%100

الخدمات المصرفية

موحدة بالكامل

شركة أبوظبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

%100

التداول في األسهم
واألوراق المالية

موحدة بالكامل

شركة أبوظبي الوطني للتأجير ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

%100

التأجير

موحدة بالكامل

شركة أبوظبي الوطنية للعقارات

اإلمارات العربية المتحدة

%100

إدارة العقارات

موحدة بالكامل

ان بي أي دي ترست ( جيرسي) المحدودة

جزر القنال

%100

إدارة األموال

موحدة بالكامل

ان بي أي دي برايفت بنك (سويسرا)

سويسرا

%100

الخدمات المصرفية
الخاصة

موحدة بالكامل

شركة أبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي ش.م.خ

اإلمارات العربية المتحدة

%100

التمويل اإلسالمي

موحدة بالكامل

أمبل شاينا القابضة المحدودة

هونج كونج

%100

التأجير

موحدة بالكامل

شركة أبوظبي للوساطة في األوراق المالية – مصر

مصر

%100

الوساطة

موحدة بالكامل

بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهاد

ماليزيا

%100

الخدمات المصرفية

موحدة بالكامل

شركة أبوظبي الوطني إلدارة االستثمارات
(مركز دبي المالي العالمي) المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

إدارة األموال

موحدة بالكامل

بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسهم
للموظفين ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة

%100

التداول في األسهم
واألوراق المالية

موحدة بالكامل

اس ايه اس  10ماجالن

فرنسـا

%100

التأجير

موحدة بالكامل

بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود

البرازيل

%100

مكتب تمثيلي

موحدة بالكامل

بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية (كايمان)
المحدود

جزر كايمان

%100

الخدمات المصرفية

موحدة بالكامل

االستثمارات الهامة:
مؤسسات ذات أغراض خاصة تابعة لبنك أبوظبي الوطني
مرشحي بنك أبوظبي الوطني المحدود

إنجلترا

%100

تسجيل األسهم

غير مضمن

مدراء صندوق بنك أبوظبي الوطني
(جيرنسي) المحدود

بيلويك ،جيرنزي

%100

إدارة األسهم واألصول

غير مضمن

صندوق صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو

بيلويك ،جيرنزي

%100

دارة األسهم واألصول

غير مضمن

وان شير بي ال سي

جمهورية أيرلندا

%100

شركة استثمارية

غير مضمن

حقوق المكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني

جزر كايمان

%58

إدارة األموال

غير مضمن

بنك أبوظبي الوطني (كايمن) المحدود

جزر كايمان

%100

إدارة األموال

غير مضمن

بنك أبوظبي الوطني-الصندوق العالمي المتعدد
االستراتيجية

جزر كايمان

%100

إدارة األموال

غير مضمن

أخرى:
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع (تكافل)

أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

%16

التأمين

مقتطع من رأس
المال

مكتب مصر إيران وشركة المباني السياحية

مصر

%20

اإليجار

مقتطع من رأس
المال
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إدارة المخاطر واإلفصاحات بموجب اتفاقية بازل  ،2المحور الثالث
يوضح الجدول التالي رأس المال الموحد المؤهل الحتساب نسبة كفاية رأس المال كما في ديسمبر  2013وفق ًا للمبادئ التوجيهية المذكورة:

بازل 3

الجدول  :2هيكل رأس المال الموحد كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

خالل عام  ،2011أعلنت لجنة بازل المعنية باإلشراف على البنوك ( )BCBSرسميا عن القواعد الجديدة المنظمة لرأس المال ،أو ما يعرف بـ “بازل  ،”3والتي سيتم
على أساسها إقرار ثالثة نسب هامة بصورة تدريجية بحلول العام  2015مع الحفاظ على معدل كفاية رأس المال ( )CARكما هو في الوقت الحاضر .واالمتثال
للقواعد الجديدة لزيادة رأس المال ومتطلبات السيولة .والزلنا في انتظار المبادئ التوجيهية المفصلة النهائية من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة المتعلقة بذلك ،ولكن المجموعة بشكل عام في موقف قوي لالمتثال لقواعد بازل  3المتوقعة (بما في ذلك فترة التطبيق التدريجي).

كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

المبلــغ (بآالف الدراهم)

الشق األول من رأس المال
 .1رأس المال المدفوع/األسهم العادية

4,424,077

أوال ،سوف يُطلب من البنوك زيادة الحد األدنى لنسبة األسهم المشتركة من النسبة الحالية والبالغة  %2إلى  ،%4.5وباإلضافة إلى ذلك ،سيطلب منها أيضا
االحتفاظ باحتياطي حماية تحفظي بنسبة  %2.5من رأس المال مما يؤدي إلى أن يكون الحد األدنى التنظيمي الجديد بنسبة  .%7ثانيا ،يتعين على البنوك تدريجيا
زيادة الحد األدنى للشق األول من رأس المال إلى  %6بحلول نهاية عام  .2018ثالث ًا ،اقترحت اللجنة أن يكون الحد األدنى للرافعة المالية بواقع  ،%3علم ًا أن هذه
النسبة قد تكون عرضة للتغيير قبل التطبيق الكامل .في هذا السياق ،فإن النسب الخاصة ببنك أبوظبي الوطني كما بتاريخ  31ديسمبر  2013هي على النحو التالي.

 .2االحتياطيات:
(أ) االحتياطي النظامي

2,152,778

(ب) االحتياطي الخاص

2,152,779

(ج) االحتياطي العام

15,329,079

الجدول  :4نسب بازل  3كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

(د) إيرادات محتجزة

5,796,776

كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

النسبـة

(هـ) أخرى

-

نسبة األسهم المشتركة

%14.50

نسبة الشق األول

%16.51

نسبـة الرافعـة

%7.24

 .3حقوق األقلية في أسهم الشركات التابعة
 .4أدوات مبتكرة لرأس المال

4,000,000

 .5أدوات رأسمالية أخرى

-

 .6فائض رأس المال من شركات التأمين

-

اإلجمالي الفرعي

33,855,489

هيكل حوكمة المخاطر في المجموعة
هيكل وتنظيم مهام إدارة المخاطر بالمجموعة
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف عليه ،وذلك بمساعدة لجنتين من اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة وهما “لجنة إدارة المخاطر” و”لجنة التدقيق” ،باإلضافة إلى لجنتين من لجان اإلدارة [لجنة مخاطر المجموعة “ ]”GRCو [لجنة األصول والخصوم
بالمجموعة “.]”G-ALCO

ناقص :اقتطاعات للحسابات القانونية
ناقص :االقتطاعات من الشق األول لرأس المال
( )1الشق األول من رأس المال – اإلجمالي الفرعي

33,855,490

( )2الشق الثاني من رأس المال

3,498,061

( )3اقتطاعات أخرى من رأس المال

()44,487

( )4إجمالي رأس المال المؤهل بعد االقتطاعات

37,309,064

تدير المجموعة المخاطر باستخدام ثالثة خطوط دفاعية تضم وحدات األعمال ،ووحدات التحكم والتدقيق الداخلي .وحدات األعمال ،باعتبارها خط الدفاع
األول ،تقوم بتحديد وإدارة المخاطر في األنشطة اليومية من خالل ضمان أن األنشطة تجري ضمن استعداد المجموعة لتحمل المخاطر ،وأن تكون متوافقة
مع جميع السياسات واإلجراءات الداخلية ذات الصلة .مجموعة المخاطر (وتضم المقر الرئيسي ووحدات المخاطر المضمنة في أقسامها) وقطاع الشؤون
القانونية والمراقبة ،باعتبارها خط الدفاع الثاني ،تتولى وضع ضوابط المخاطر التي تضم السياسات واألطر والعمليات واألدوات التحليلية في الوقت الذي توفر
أيضا الرقابة والتحدي المستقل لخط الدفاع األول .التدقيق الداخلي ،باعتباره خط الدفاع الثالث ،يوفر الضمانات لإلدارة ولمجلس اإلدارة حول فعالية ممارسات
إدارة المخاطر التي يستخدمها خطي الدفاع األوليين.

وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال لمجموعة بنك أبوظبي الوطني كما بتاريخ  31ديسمبر :2013
الجدول  :3كفاية المال كما بتاريخ  31ديسمبر 2013
اإلفصاحات الكميـة

بآالف الدراهم
أعبـاء رأس المال

هيكل حوكمة المخاطر بمجموعة بنك أبوظبي الوطني

نسبة رأس المال ()%

مجلس اإلدارة

متطلبات رأس المال
 .1مخاطر االئتمان
أ -األسلوب المعياري

لجنة إدارة المخاطر

21,803,568

ب -أسلوب التصنيف الداخلي األساسي

-

ج -أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم

-

لجان مجلس اإلدارة
لجنة التدقيـق

 .2مخاطر السوق
أ -األسلوب المعياري
ب -أسلوب النماذج

لجنة مخاطر المجموعة

1,516,510

لجان اإلدارة

-

لجنة األصول والخصوم بالمجموعة

 .3مخاطر العمليات
أ -أسلوب المؤشر األساسي

1,264,777

ب -األسلوب المعياري

-

ج -أسلوب القياس المتقدم

-

إجمالي متطلبات رأس المال

الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة

24,584,855

نسبة رأس المال
أ -إجمالي أعلى شركات المجموعة
ب -نسبة الشق األول من رأس المال ألعلى شركات المجموعة فقط
ج -اإلجمالي لكل من الشركات الكبرى التابعة للبنك
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%18.21
%16.51

خط الدفـاع األول

خط الدفـاع الثاني

خط الدفـاع الثالـث

وحدات األعمال

مخاطر المجموعـــة

التدقيق الداخلي بالمجموعة

مخاطر المكتب
الرئيسي

المخاطر
المضمنة

قطاع الشؤون القانونية واالمتثال
بالمجموعة
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إدارة المخاطر واإلفصاحات بموجب اتفاقية بازل  ،2المحور الثالث
لجنـة مجلس اإلدارة

مخاطر االئتمان

لجنة إدارة المخاطر ( ،)RMCوتضم أعضاء من مجلس اإلدارة ،وتتولى مسؤولية إعداد ووضع التوصيات الخاصة بالمبادئ التوجيهية لسياسة وإستراتيجية
إدارة المخاطر بالمجموعة ،ومن ثم متابعة االلتزام بهذه المبادئ .ومن بين مهام لجنة إدارة المخاطر أيض ًا رصد وإدارة المخاطر االئتمانية ومخاطر
السوق ومخاطر العمليات التي تتعرض لها المجموعة ،وما يتبع ذلك من اتخاذ القرارات االئتمانية التي تتجاوز الصالحيات التقديرية لإلدارة ووضع حدود
لمخاطر السوق التي تعمل إدارة المجموعة بموجبها.

وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة العميل أو الطرف اآلخر ألحد األصول المالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى إلحاق خسائر مالية بالمجموعة،
وتنشأ هذه المخاطر في المقام األول من قروض وسلفيات المجموعة والمستحقة على البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك إتفاقيات إعادة الشراء
العكسية والخصوم الطارئة المخصومة من الميزانية العمومية ،واالستثمارات غير التجارية وبعض األصول األخرى.

اللجـان المنبثقة عن اإلدارة

إدارة مخاطر االئتمان

اللجان المنبثقة عن اإلدارة مسؤولة عن تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ،وتتلخص المهام الرئيسية لهذه اللجان في ما يلي:
لجـان المخاطر على مستـوى اإلدارة
لجنة مخاطر المجموعة ()GRC

وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في المراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص االستعداد لتحمل
المخاطر وحدود المخاطر ،والموافقة على سياسات المخاطر والنماذج التحليلية لضمان اإلدارة الفعالة لمخاطر
االئتمان ،ومخاطر السوق ،ومخاطر العمليات ،ومخاطر استمرارية األعمال ومخاطر السمعة.

لجنة األصول والخصوم
بالمجموعة ()G-ALCO

وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في المراجعة وتحمل المسؤولية أمام مجلس اإلدارة عن بنية الميزانية العمومية
والجودة وخطة التمويل .وتدير اللجنة مخاطر السيولة والفجوة في التمويل بما في ذلك الموافقة على خطة
التمويل للطوارئ وتسعير تحويل األموال وكذلك السياسات ذات الصلة وحدود المخاطر.

مجموعة منفصلة إلدارة المخاطر ،ترفع تقريرها إلى لجنة إدارة المخاطر والرئيس التنفيذي للمجموعة ،وتساعد في تنفيذ مسؤولية اإلشراف من قبل
مجلس اإلدارة .هناك نوعان من الوحدات المستقلة الرئيسية لمجموعة المخاطر ،وهي كالتالي:
الوحدات ضمن مجموعة المخاطر
مخاطر المكتب
الرئيسي

وحدة تحديد قرارات االئتمان
• •اكتتاب االئتمان ضمن سلطات محددة ،والتوصية باالئتمان إلى مستويات أعلى من الموافقات
• •إدارة المشاكل الناجمة عن االئتمان
• •اإلشراف على وحدات المخاطر المضمنة في وحدات األعمال
وحدة إدارة المخاطر المستقلة بالمجموعة
• •مسؤول عن تحديد االستعداد لتحمل المخاطر ،والسياسات واألطر وبنية المخاطر للمجموعة ،فضال عن اإلدارة الشاملة
للمخاطر االئتمانية للمحفظة ،ومخاطر السوق ومخاطر العمليات ،وإدارة استمرارية األعمال
• •منهجيات قياس المخاطر ،أي النماذج واالفتراضات المرتبطة بها ،وإطار اختبار التحمل و االمتثال التنظيمي للمخاطر
• •مسؤول عن اإلشراف على الخزانة بالمجموعة فيما يتعلق بالسيولة والتمويل وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في المجموعة
المصرفية

وحدات المخاطر
المضمنة

• •الموافقة على االعتمادات الفردية ضمن سلطات محددة والتوصية باالئتمان إلى مستويات أعلى من الموافقات
• •رصد تحقيق معدالت العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر  RAROCواألهداف الربحية كجزء من إجراءات المراجعة
والموافقة
• •مراقبة مخاطر السوق وأدوات إدارة مخاطر العمليات  ORMوإدارة استمرارية األعمال BCM

االستعداد لتحمل المخاطر
أنشأت المجموعة إطار لالستعداد لتحمل المخاطرة ،والذي يحدد حجم ونوع المخاطر المقبولة للبنك مع تحقيق أهدافه االستراتيجية /التجارية .هذا
ويعكس إطار االستعداد لتحمل المخاطر الحالي بالبنك في المقام األول نظرة شاملة حول قدرته التخاذ المخاطر ،وهي محددة ضمن معايير االستعداد
لتحمل المخاطر ( )RAPsالتي تقيدها القيود التي فرضتها على نفسها ومستويات التسامح من حولهم .هذه القيود هي قيود لتجنب النتائج السلبية التي
من شأنها أن تكون خارجة عن التوقعات الداخلية والخارجية ،وربما تؤدي إلى خسائر غير متوقعة من شأنها اإلضرار باستقرار وحدات األعمال ذات الصلة أو
للمجموعة ككل.
ويخضع بيان استعداد المجموعة لتحمل المخاطر إلى سبعة مقاييس عامة:
• •التصنيف االئتماني
• •كفاية رأس المال
• •العائدات المعدلة بالمخاطر وتقلب اإليرادات
• •مخاطر االئتمان ،والتي تتضمن جودة األصول وتوفير التغطية
• •مخاطر السيولة
• •مخاطر السوق
• •مخاطر العمليات

ويشتمل اإلطار العام إلدارة مخاطر االئتمان بالمجموعة على السياسات واإلجراءات المتخذة لمراقبة هذه المخاطر وإدارتها ،حيث تعمل وحدة إدارة المخاطر
بالمجموعة على التأكد من اإلشراف المركزي على إدارة مخاطر االئتمان ،بما في ذلك ما يلي:
• •وضع صيغة وحدود تفويض الصالحيات من أجل الموافقة على وتجديد منح التسهيالت االئتمانية.
• •مراجعة وتقييم التعرضات االئتمانية وفق ًا لصيغة وحدود التفويض ،وذلك قبل الموافقة على منح التسهيالت للعمالء .كما تخضع مراجعة وتجديد منح
التسهيالت لنفس اإلجراءات.
• •تنويع أنشطة اإلقراض واالستثمار.
• •قصر تركيزات التعرض على قطاعات صناعية ومواقع جغرافية وأطراف معينة.
• •مراجعة تحقيق االلتزام بصفة مستمرة ،مع اعتماد حدود التعرض المتفق عليها فيما يتعلق باألطراف المتعامل معها وقطاعات الصناعة والدول
ومراجعة هذه الحدود وفق ًا الستراتيجية إدارة المخاطر واتجاهات السوق.
تستخدم المجموعة نظام تصنيف داخلي للمخاطر بهدف تقييم الجودة االئتمانية للمقترضين واألطراف المتعاقدين .ويمنح كل تعرض في فئات األصول
الخاصة بمؤسسات القطاع الحكومي والخاص تصنيف ًا معين ًا ،حيث يتألف نظام تصنيف المخاطر من  11درجة ،والتي تنقسم بدورها إلى  24جزءاً .وتمثل
الدرجات من  1إلى  7القروض المنتظمة ،بينما تمثل الدرجة  8القروض المدرجة بقائمة المراقبة ،أما الدرجات من  9إلى  11فهي تمثل القروض المتعثرة ولكل
منها التوصيف التصنيفي الخاص بها.
• •بالنسبة للشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة واألفراد من ذو الدخل المترفع ،فهي تندرج ضمن نظام خبير قائم على التقييم الداخلي.
• •يتم ربط كل درجة في نظام التصنيف بمقياس «احتمال تعثر العميل» ( )PDاإلحصائي.
تبرز أهمية نظام تصنيف المخاطر في تحقيق أفضل استفادة من إدارة وتقييم مخاطر االئتمان ،ويشمل ذلك ما يلي:
• •التسعير على أساس المخاطر وتحديد العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر
• •مراقبة المخاطر (معدل ودرجة المراقبة)
• •تحديد تفويض الصالحيات على أساس المخاطر في العديد من المستويات المتعلقة بصالحيات المنح
• •تقدير المخصصات الجماعية
• •التقدير الداخلي لرأس المال بحسب اتفاقية بازل  2والتصنيف الداخلي األساسي
يخضع نظام التصنيف لعملية تحقق سنوية ،خالل العام  ،2011تم التحقق من صحة نماذج التصنيف المستخدمة من ِقبل هيئة خارجية ،وتم وضع خارطة
طريق لبناء نماذج جديدة لشرائح محافظ محددة إلجراء التحقق وتعزيز النماذج الحالية ،حسب الضرورة .تم إدخال نماذج جديدة لمحافظ محددة للمجموعة
في عام  2012و  ،2013وتم تحديد النموذج القائم المعزز؛ وسيتم التحقق من صحة هذه النماذج الجديدة والنماذج الموجودة سابقا في عام  2014استنادا إلى
المعلومات التاريخية التي تم جمعها وإجراء التحسينات على النحو المطلوب.
وتستخدم المجموعة في الوقت الحالي نماذج التصنيف التي تستند إلى آراء الجهات الخبيرة وتكملها بالتحليالت اإلحصائية .وكما أن توفير البيانات (النوعية
والكمية) التي تساهم في تحسين نظام التصنيف يكون في معظمه متعلق ًا بالنماذج اإلحصائية ،إال أنه يظل محتفظ ًا برأي الجهات الخبيرة للتأكد من مالئمة
النماذج لمحافظ البنوك وتوافقها مع الثقافات والسياسات المتبعة داخل البنوك.
هذا وتخضع أعمال إقراض العمالء األفراد إلى برامج المنتجات التي يجري فحصها من ِقبل إدارة المخاطر باستخدام تقنية نقاط تقييم االئتمان في اتخاذ
القرارات االئتمانية الصغيرة والكبيرة .ويتم جمع نقاط التقييم مع قرار اإلدارة لضمان فعالية إجراءات الموافقة والمراجعة والتحسين واستمراريتها .غالبية
إجراءات إقراض العمالء األفراد قد تم ربطها بنظام آلي مما يقلل بشكل كبير من مخاطر العمليات الناشئة عن الموافقة على االئتمان وعملية الرصد.
ُتطبق المجموعة حاليا بطاقات األداء لألفراد لبرنامج منتجات اإلقراض .سيتم استخدام بطاقات األداء ألتمتة االكتتاب االئتماني على أساس المعايير
المعتمدة مسبقا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض كبير في معدالت الخسائر وزيادة في الفترة الزمنية.
وتخضع التعرضات السيادية والمصرفية لتقييمات من وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية.
قامت المجموعة بتطبيق نظام إدارة الضمانات والحدود العالمية ( ،)GLCMSكمجمع للحدود والتعرضات لجميع نظم المعامالت في اإلمارات العربية
المتحدة .وباستخدام نظام إدارة الضمانات والحدود العالمية ( ،)GLCMSيمكن تجميع تعرضات الطرف المقابل والمجموعة واإلبالغ عنها عبر المحافظ
المالية في اإلمارات العربية المتحدة .يسمح هذا النظام لمختلف وحدات إدارة االئتمان برصد امتثال وثيقة االئتمان ومتابعة ضمانات التقييمات.

يتم تحويل هذه المقاييس إلى معايير قابلة للقياس لتقييم المخاطر ومستويات التسامح على مستوى المجموعة وكذلك مستوى وحدات األعمال .كما يوضح
البيان على مستوى المجموعة معايير المخاطر الرئيسية ،ومستواها الحالي واألهداف على المدى المتوسط .على مستوى وحدات األعمال ،جنبا إلى جنب مع معايير
المخاطر ،كما يوفر االستعداد لتحمل المخاطر توجيهات محددة من حيث “ما هو ُمشجع “و” ما هو غير ُمشجع” وكذلك رسائل المخاطر الرئيسية الشاملة.
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وتسعى المجموعة لتعزيز النسخة المقبلة من النظام لمنحها القدرة على رصد استخدام الحدود في الوقت الفعلي التي من شأنها تحديد االستثناءات قبل
الموافقة على المعاملة .وكانت المجموعة قد بدأت مشروع ترخيص الحد عبر اإلنترنت من خالل نظام إدارة الضمانات والحدود العالمية ( )GLCMSفي عام
 ،2013ومن المتوقع أن يكتمل المروع على مراحل ،وسيتم االنتهاء من المرحلة األولى في عام .2014
مع «طبقة ذكاء األعمال» في مقدمتها .ويساعد المشروع على تأريخ البيانات للمخاطر وكذلك تعزيز قدرات إعداد التقارير المتعددة .انتهت المجموعة
من تنفيذ مشروع مستودع البيانات المؤسسية ألنظمة المصادر التي مقرها اإلمارات العربية المتحدة مع «طبقة ذكاء األعمال» في مقدمتها .يوفر تنفيذ
المشروع القدرة على إعداد التقارير واإلبالغ عند الطلب ،فضال عن تحميل البيانات الموحدة للتحليل .المجموعة بصدد توسيع مشروع مستودع البيانات
ليشمل أنظمة المصادر التي مقرها غير دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أتمت المجموعة عملية الربط لجميع أنظمة المخاطر في اإلمارات العربية المتحدة (التصنيف ،الموافقة االئتمانيةُ ،مجمع الحد) مع القدرة لخلق حساب
لعميل واحد .وأصبح من الممكن اآلن تحديد معرف فريد مشترك بين هذه النظم .الفريق بصدد إنشاء تطبيق ويب بحيث يمكن أن يُستخدم أيضا بواسطة
فروع خارج اإلمارات العربية المتحدة حتى يتسنى لجميع العمالء أن يكون لديهم معرف فريد عبر المجموعة.

سياسة مخاطر االئتمان
سياسات مخاطر االئتمان هي جزء ال يتجزأ من إطار إدارة المخاطر بالمجموعة .حيث أن السياسات تحكم جميع األنشطة المتصلة بتقييم االئتمان وتقييم
التأمين على االئتمان وتمديد االئتمان مثل استعراض مخاطر المنتج والموافقة عليه ،واختبار التحمل ،وحدود المخاطر ،وصالحيات الموافقة على المخاطر،
وإدارة المخاطر النموذجية .يتم وضع سياسات وإجراءات محددة لقطاعات األعمال إلدارة المخاطر الفريدة من نوعها لعملياتها.
خالل عام  ،2013استكملت المجموعة مراجعة دليل السياسة االئتمانية للمجموعة ،والذي من المفترض أن يحكم أنشطة مخاطر االئتمان لدى البنك.
ويتم اآلن إعادة ترتيب نموذج العمل واالستراتيجية الجديدة للمجموعة .وسيتم مد إعادة تنظيم السياسة االئتمانية المجموعة في وقت الحق .السياسات
الرئيسية هي على النحو التالي:
•

•سياسات االئتمان على مستوى المجموعة هي بمثابة سياسة مظلة لجميع الكيانات داخل المجموعة على المستويين المحلي والدولي .وتغطي هذه
السياسات سياسات االئتمان والمتطلبات العامة مثل االستعدل لتحمل المخاطر وتخطيط المحفظة االئتمانية ،ووضع الميزانيات لمخاطر االئتمان،
وحوكمة مخاطر االئتمان ،والمبادئ األساسية لالئتمان ومعايير االئتمان ،وتصنيف وتسعير مخاطر االئتمان ،والحد من مخاطر االئتمان واإلدارة اإلصالحية

•

•توضح سياسات االئتمان المتعلقة بقطاعات األعمال سياسات محددة لقطاعات األعمال الفردية داخل البنك والتي تنشأ أو التعرض لمخاطر االئتمان.
عال
هذه السياسات تحكم مراحل دورة الموافقة على االئتمان ،أي النشأة والتقييم والقياس والتسعير والموافقة وااللتزام وإدارة االئتمان على مستوى ِ
والعمليات والرصد واإلبالغ واإلدارة اإلصالحية

•

•يغطي هذا الجزء قسمين ،أي السياسات التي تحكم (أ) المنتجات االئتمانية و(ب) فئات اإلقراض المتخصصة .توضح سياسات المنتج تفاصيل سياسات
المنتج المعينة لجميع المنتجات االئتمانية العامة التي يمكن أن يعرضها واحد أو أكثر من قطاعات األعمال وكذلك منتجات االئتمان المتداول .برامج
اإلقراض المبرمجة في مجال الخدمات المصرفية للعمالء والتي تغطيها برامج المنتجات الفردية تعمل كامتداد لهذه السياسات .وتشمل فئات
اإلقراض المتخصصة مجاالت مثل االئتمان المشتركة ،وتمويل المشاريع ،تمويل المقاولين ،والتمويل العقاري وتمويل األسهم واإلقراض المدعوم
باألصول .كما يشمل هذا الجزء أيضا إجراءات وصالحية تقديم منتجات ائتمانية جديدة والموافقة عليها

•

•توضح سياسات إدارة المحافظ االستثمارية السياسات الخاصة باستعراض مخاطر االئتمان وضمان جودة إدارة مخاطر االئتمان وإدارة المحافظ
االستثمارية بما في ذلك حدود مخاطر االئتمان واختبارات التحمل

مراقبة المخاطر االئتمانية
•

•مراقبة جودة المخاطر (مستوى الملتزم) :تعتمد المجموعة نظام مراجعة دوري لتصنيف المخاطر في ما يخص مجموعات التصنيف المتدرجة ،ويتم
إجراء عدد أكبر من المراجعات لالئتمانات األضعف فيما تقل هذه العمليات في حالة االئتمانات القوية ،علم ًا أن المجموعة تعتمد نظام ًا لتحديد واإلبالغ
عن كافة الحسابات المحتمل تعرضها للتعثر .ويتم رصد محفظة الخدمات المصرفية للعمالء على أساس مقدار الدين المتأخر ،والذي يحسب على
أساس عدد األقساط المستحقة من العميل

•

•مراقبة جودة المخاطر (مستوى المحفظة) :تقوم المجموعة بمراقبة المحفظة الحالية استنادا ً إلى القطاعات االقتصادية والصناعة والنطاق الجغرافي
والتصنيفات ونوعية النشاط .ويتم إعداد التقارير عن هذه المحفظة بصفة دورية وإطالع اإلدارة العليا عليها

•

•مراقبة المستحقات السابقة من المبالغ األساسية والفوائد :يتم إعداد ورفع تقارير دورية إلى اإلدارة العليا حول جميع المستحقات الماضية من المبلغ
األساسي والفائدة على أنها محفظة القروض والسلفيات للمجموعة .وبعد ذلك ،يتم اتخاذ إجراءات السترداد هذه المستحقات السابقة مع فرض متابعة
لصيقة عليها

•

•مراقبة حاالت تجاوز الحدود االئتمانية الموضوعة :تقتضي سياسة المجموعة مراقبة جميع حاالت تجاوز الحدود االئتمانية المقررة ،وترفع تقارير المراقبة
إلى اإلدارة العليا مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية مثل هذه التجاوزات وتصحيحها

•

•رصد الحسابات التي تنطوي على خسارة محتملة (قائمة المراقبة) :تشمل هذه الفئة الحسابات التي فات ما يزيد عن  30يوم ًا على موعد استحقاق
قيمتها األساسية أو الفوائد المترتبة عليها ،والتي يظهر فيها بعض نقاط الضعف المحتملة في الموقف المالي والجدارة االئتمانية للمقترض ،األمر الذي
يقتضي فرض المزيد من المتابعة والمراقبة

•

•المخاطر االئتمانية لألطراف المتعاملة :صممت المجموعة وطبقت على المستوى الداخلي منهجية لتقدير التعرض المحتمل في المستقبل ()PFE
لمخاطر الصرف األجنبي ،وأسعار الفائدة ومشتقات السلع المالية المتداولة خارج البورصة .تستخدم المجموعة التعرضات المستقبلية المحتملة
لتعيين حد المخاطر ،وكذلك لرصد التعرض لمخاطر األطراف المتعاملة على أساس يومي

•

•إدارة الضمانات الجانبية :اعتمدت المجموعة نظاما صارما من الضوابط والمراجعات والموافقات للتأكد من إدارة الضمانات الجانبية بطريقة فعالة.
ويشمل هذا حد أدنى لنسبة القرض إلى القيمة ( )LTVعن كل تسهيل باإلضافة إلى متطلبات ضمانية بالنسبة للقروض المقدمة مقابل األسهم
والمحافظ العقارية وطلبات التغطية ( )Margin Callsلمنتجات الخزينة ،وضمان اإلنفاذ القانوني للعقود بما فيها استكمال المصلح األمنية

لتسهيل االستخدام على نطاق البنك ،يجري حاليا نشر سياسات االئتمان عبر منصة البنك على شبكة اإلنترنت مع وظائف البحث المتقدم لتعزيز سهولة
االستخدام.

مخاطر تركزات االئتمان
تشير مخاطر تركزات االئتمان إلى مستوى التعرض ألي فرد أو مجموعة ذات صلة من العمالء أو أي صناعة أو قطاع معين أو أي دولة أو موقع جغرافي معين .إلى
ذلك ،فإن المستوى األول للحماية ضد مخاطر تركزات االئتمان ،يتمثل في الحدود االئتمانية المطبقة على الدولة والصناعة والتي يتم وضعها من قبل لجنة
إدارة المخاطر ولجنة مخاطر المجموعة .هذا ويتم التحكم بمستويات التعرض االئتماني للعمالء األفراد أو مجموعات العمالء من خالل منظومة تفويض
الصالحيات القائمة على المخاطر ،حيث أن تقييم المخاطر للمقترض والضمانات اإلضافية المقدمة يشكل البيانات األساسية المدخلة في منظومة تفويض
الصالحيات.
		
التركزات االئتمانية لجهة واحدة:
تجري مراقبة مخاطر التركزات االئتمانية لجهة واحدة بطريقة فردية مع إعداد تقارير بأعلى التعرضات ورفعها إلى دول لجنة مخاطر المجموعة على أساس ربع
سنوي .وتلتزم المجموعة بالحدود المقررة للملتزم الواحد والموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي تقتضي من البنوك
الحصول على موافقة المصرف المركزي بخصوص أي تعرض ائتماني تعتزم منحه لجهة واحدة أو مجموعة من الجهات المرتبطة تتجاوز الحد المطبق لتلك
الجهات األخرى.
التركزات االئتمانية للقطاعات:
قامت المجموعة باتخاذ إجراءات مدروسة لتوزيع تعرضاتها على القطاعات المختلفة .وقد تمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى التعرض لقطاع
العقارات ضمن الحدود المقررة من ِقبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،مع وجود تغطية كافية للضمانات .كما قامت المجموعة بوضع
حدود خاصة بالصناعات المختلفة لضمان تنويع المحفظة ،وهو يفرض شروط ًا صارمة بشأن عملية اإلقراض مع المراقبة اللصيقة للمحافظ المعرضة إلى
تراجعات منتظمة.
التركزات االئتمانية حسب المناطق الجغرافية:
على الرغم من أن عمليات المجموعة تتركز بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إال أنها لديها وجود في أمريكا الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا
وأسيا .التنويع في أرجاء المناطق الجغرافية يُعرض المجموعة لمخاطر قانونية ومخاطر النقل ومخاطر سيادية .ويتم رصد حاالت التعرض ضد هذه الحدود
بشكل دوري لضمان االمتثال والمراقبة.
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183,811,494

22,768

26,151,332

22,878,773

5,501,653

41,694,457

8,881,845

4,652,768

30,122,779

8,605,288

10,743,041

12,147,185

12,261,078

148,527

50,846,059

-

-

17,204,923

674,506

24,772,322

749,258

-

13,329

328,333

1,787,033

212,123

5,104,232

-

234,657,553

22,768

26,151,332

40,083,696

6,176,159

66,466,779

9,631,103

4,652,768

30,136,108

8,933,621

12,530,074

12,359,308

17,365,310

148,527

اإلجمالي

دول أخرى

أستراليا

أوروبا

منطقة الكاريبي

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

إفريقيا

آسيا

الدول العربية
(باستثناء دول مجلس التعاون)

دول مجلس التعاون (باستثناء
اإلمارات)

دولة اإلمارات العربية المتحدة

التوزيع الجغرافي

183,811,494

3,378

-

39,435,136

211,065

2,263,082

2,752,268

114,514

12,534,784

4,845,283

9,010,012

112,641,972

القروض

50,846,059

-

1,026,395

12,568,051

-

-

1,061,763

-

2,481,997

3,087,665

11,558,464

19,061,724

االستثمارات
غير التجارية

234,657,553

3,378

1,026,395

52,003,187

211,065

2,263,082

3,814,031

114,514

15,016,781

7,932,948

20,568,476

131,703,696

إجمالي التعرضات
الممولة

الجدول  :5إجمالي التعرضات االئتمانية حسب الموقع الجغرافي كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

االلتزامات

24,636,477

-

-

804,083

55,549

-

3,023,807

-

1,113,578

635,895

814,037

18,189,528

االلتزامات

783,574,451

-

3,723,851

476,769,552

202,482

-

188,264,801

-

8,902,721

1,388,101

25,199,576

79,123,367

88,150,114

97,741

1,650,794

21,367,518

1,116,216

595,885

6,497,088

365,204

10,471,563

1,932,784

3,269,899

40,785,422

1,131,018,595

1,422,558

28,062,856

66,726,783

15,668,448

847,673,631

18,184,875

14,952,081

39,764,255

20,997,516

23,380,123

31,623,894

22,053,246

896,361,042

97,741

5,374,645

498,941,153

1,374,247

595,885

197,785,696

365,204

20,487,862

3,956,780

29,283,512

138,098,317

إجمالي التعرضات
غير الممولة

131,018,595,

101,119

6,401,040

550,944,340

1,585,312

2,858,967

201,599,727

479,718

35,504,643

11,889,728

49,851,988

269,802,013

(بآالف الدراهم)

896,361,042

1,399,790

1,911,524

26,643,087

9,492,289

781,206,852

8,553,772

10,299,313

9,628,147

12,063,895

10,850,049

19,264,586

4,687,936

359,802

508,329

إجمالي التعرضات
غير الممولة

اإلجمالي

(بآالف الدراهم)

اإلجمالي

88,150,114

855,243

409,536

22,047,104

2,145,099

28,889,162

2,325,724

4,015,545

77,463

7,868,510

1,191,737

15,495,455

2,664,832

164,704

تعرضات أخرى
خارج الميزانية
العمومية

تعرضات ائتمانية
أخرى خارج
الموازنة

783,574,451

31,526

1,129,483

284,522

6,959,335

751,111,817

3,719,122

5,392,764

5,652,234

1,392,022

6,622,273

1,113,183

166,170

-

مشتقات خارج
إطار التداول
الرسمي

مشتقات خارج
البورصة

24,636,477

513,021

372,505

4,311,461

387,855

1,205,873

2,508,926

891,004

3,898,450

2,803,363

3,036,039

2,655,948

1,856,934

195,098

يرد فيما يلي التوزيع الجغرافي إلجمالي التعرضات االئتمانية (الممولة وغير الممولة) كما بتاريخ  31ديسمبر :2013

تصنيف إجمالي التعرضات االئتمانية حسب الموقع الجغرافي والقطاع والمدة الزمنية

اإلجمالي

كافة القطاعات األخرى

القروض لألفراد لألعمال وأغراض االستهالك

الحكومة

الخدمات

المؤسسات المالية

النقل والتخزين واالتصاالت

التجارة

العقارات

اإلنشاءات

الكهرباء والمياه

التصنيع

النفط الخام والغاز والتعدين وأعمال المحاجر

الزراعة والصيد واألنشطة المرتبطة

قطاع الصناعة

القروض

االستثمارات
غير التجارية

إجمالي التعرضات
الممولة

الجدول  :6إجمالي التعرضات االئتمانية حسب قطاعات الصناعة كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

يوضح الجدول التالي تصنيف إجمالي التعرضات االئتمانية (الممولة وغير الممولة) حسب شرائح الصناعة كما بتاريخ  31ديسمبر :2013
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اإلجمالي

أكثر من  5سنوات

سنة إلى  5سنوات

 3أشهر إلى سنة واحدة

أقل من  3أشهر

الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي

183,811,494

58,432,992

50,676,713

25,831,591

القروض

50,846,059

40,378

48,870,198

183,811,494

76,688,084

107,123,410
50,805,681

50,846,059

26,076,653

9,000,860

11,166,081

4,602,465

االستثمارات
غير التجارية

234,657,553

84,509,645

59,677,573

36,997,672

53,472,663

24,636,477

13,408,090

إجمالي التعرضات
الممولة

234,657,553

76,728,462

157,929,091
11,228,387

االلتزامات

24,636,477

11,464,284

6,275,858

3,655,904

3,240,431

االلتزامات

783,574,451

108,556,002

239,300,224

241,271,689

مشتقات خارج
البورصة

88,150,114

8,481,942

79,668,172

88,150,114

20,797,963

22,218,242

14,611,724

التعرضات
االئتمانية األخرى
خارج الميزانية

896,361,042

140,818,249

267,794,324

259,539,317

228,209,152

1,131,018,595

225,327,894

327,471,897

296,536,989

اإلجمالي

(بآالف الدراهم)

281,681,815

1,131,018,595

191,152,517

939,866,078

إجمالي التعرضات
غير الممولة

896,361,042

114,424,055

781,936,987

إجمالي التعرضات
غير الممولة

30,522,185

تعرضات أخرى
خارج الميزانية
العمومية

194,446,536

783,574,451

92,534,023

691,040,428

مشتقات خارج
البورصة

الجدول  :8إجمالي التعرضات االئتمانية حسب فترة االستحقاق التعاقدي المتبقية كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

الحسابات التي تجاوز موعد استحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة:
الحسابات التي تجاوز موعد استحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة هي الحسابات التي يكون إما مبلغعا األصلي المتعاقد عليه فائدتها قد تجاوز استحقاقها،
أو عندما تظهر هذه الحسابات ضعف في المركز المالي للمقترض وجدارته االئتمانية ،وأنه يتطلب اهتمام أكثر من العادي .ويتم رصد هذه الدرجة من الضعف
خصيصا لضمان عدم تعرض جودة األصول لمزيد من التدهور .بخصوص هذه الفئة من األصول ترى المجموعة أن انخفاض القيمة ليس مناسب ًا في الوضع
الحالي ،ولكن يتم تعليق الفائدة في بعض الحاالت.
قروض بشروط معاد التفاوض بشأنها:
القروض بشروط معاد التفاوض بشأنها هي القروض التي تم إعادة هيكلتها نظرا لتدهور الوضع المالي للمقترض ،أو عندما تقدم المجموعة على إجراء
التنازالت جوهرية ما كانت لتأخذها بعين االعتبار خالف ذلك .بمجرد إعادة هيكلة القرض ،فإنه يظل في هذه الفئة لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ،من أجل
إنشاء سجل ُمرضي حول األداء بموجب اتفاق إعادة الهيكلة .يحدد البنك فترة االثني عشر شهرا لتبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية إعادة الهيكلة .بخصوص
هذه الفئة من األصول ترى المجموعة أن انخفاض القيمة ليس مناسب ًا في الوضع الحالي ،ولكن يتم تعليق الفائدة في بعض الحاالت.
الحسابات الفردية منخفضة القيمة:
سياسة التصنيف التي تُنفذ حاليا من قبل المجموعة تُصنف المقترضين المتعثرين على أنهم دون المستوى ،أو أن قروضهم مشكوك في تحصيلها أو تسبب
خسارة وفقا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في التعميم رقم  2010/28الصادرة من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .ولضمان
االمتثال الصارم طبقت المجموعة ح ً
ال آلي ًا يُصنف الحسابات المتعثرة التي يقل مستوى تعرضها عن العتبة المطبقة بالمجموعة .ويتم التصنيف بأنها دون
المستوى ،أو مشكوك في تحصيلها أو تسبب خسارة بشكل يومي على أساس التعثر (“عدد األيام التي تجاوز موعد االستحقاق”) .وبالنسبة للحسابات التي
لديها تعرض أكبر من قيمة العتبة ،يستند التصنيف بأنها دون المستوى ،أو مشكوك في تحصيلها أو تسبب خسارة على تقييم شامل للحساب عن طريق
إجراء تقييم مفصل لمخاطر االئتمان.
وبعد ذلك ،تقدم المجموعة الحسابات المصنفة استنادا إلى المبادئ التوجيهية للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،على النحو التالي:
التصنيف

التصنيف

العادي

 1إلى 7

المعيـار
قروض شركات

قروض أفـراد

المخصصات

المخاطر المصرفية العادية للسداد على النحو المتفق عليه

مخصص جماعي

قائمة المراقبة

8

بعض الضعف في الوضع المالي

مخصص جماعي

القروض المشتركة

9

متأخرات ألكثر من  90يوما
وتُظهر بعض الخسائر بسبب
العوامل السلبية التي تعيق
السداد

متأخرة ألكثر من  90يوما

مخصص محدد %25 ،من
صافي مبلغ التعرض للقيمة
المخصومة من الضمان
المحتفظ به

القروض المشكوك في
تحصيلها

10

استنادا إلى المعلومات المتاحة،
يبدو أن االسترداد الكامل
مشكوك فيه ،مما يؤدي إلى
خسارة جزء من هذه القروض

متأخرة ألكثر من  120يوما

مخصص محدد %50 ،من
صافي مبلغ التعرض للقيمة
المخصومة من الضمان
المحتفظ به

خسائر القروض

11

احتماالت عدم االسترداد بعد
استنفاذ جميع االجراءات المتاحة

متأخرة ألكثر من  180يوما

مخصص محدد %100 ،من
صافي مبلغ التعرض للقيمة
المخصومة من الضمان
المحتفظ به

يتم تقديم الحسابات التي تصنف تلقائيا من قبل النظام على أساس شهري على النحو الوارد أعاله .وبالنسبة للحسابات ذات التعرض األكبر من مبلغ العتبة،
يتم تطبيق سياسة المخصصات يدويا ،ويتم رصدها بشكل مركزي لضمان االمتثال الصارم للوائح المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وفي
حالة الوحدات الدولية ،تقوم المجموعة بتقييم اللوائح الداخلية ولوائح المضيف على حد سواء وتطبيق األكثر صرامة.

(بآالف الدراهم)

اإلجمالي

يوضح الجدول التالي تصنيف فترات االستحقاق حسب االستحقاق التعاقدي إلجمالي التعاقدات االئتمانية (الممولة وغير الممولة) بتاريخ  31ديسمبر :2013

اإلجمالي

الدرهم اإلماراتي

العملة األجنبية

العملة
القروض
االستثمارات
غير التجارية
إجمالي التعرضات
الممولة

الجدول  :7إجمالي التعرضات االئتمانية حسب النوع كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

يوضح الجدول التالي تفصي ً
ال إلجمالي التعرضات االئتمانية (الممولة وغير الممولة) بحسب العملة كما بتاريخ  31ديسمبر :2013
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التصنيف وسياسة توفير المخصصات

سياسة الشطب:
تطبق المجموعة حاليا سياسة لشطب الحسابات التاريخية استنادا إلى الوقت الذي انقضى منذ تقديم الحساب بالكامل وفقا لسياسة التصنيف والمخصصات
السبل القانونية .يتم شطب التعرضات باستخدام واحد أو أكثر من المعايير المحددة في دليل سياسة
بالمجموعة مع مراعاة إمكانية االسترداد من خالل ُ
االئتمان لدى المجموعة .ومع ذلك ،قد يتم تأجيل الشطب في حاالت محددة على أساس السلطة التقديرية لرئيس إدارة معالجة الديون .ويتطلب شطب
الفوائد و/أو المبالغ الرئيسية الحصول على موافقة السلطات ،على النحو المحدد في سياسة االئتمان لدى المجموعة ،وهذا يتوقف على المبلغ بما في ذلك أي
تعرض سبق تقديمه.
المخصصات الجماعية:
تحتفظ المجموعة بمخصصات جماعية تمشيا مع المبادئ التوجيهية للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تلزم جميع البنوك بتوفير
بمخصص جماعي بحد أدنى  %1.5من صافي األصول الموزونة بالمخاطر االئتمانية ( )CRWAبحلول عام  .2014ويعرف صافي األصول الموزونة بالمخاطر
االئتمانية بأنه األصول الموزونة بالمخاطر االئتمانية لجميع االعتمادات العاملة (بما في ذلك التي تجاوز موعد استحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة) كما
يتم حسابها باستخدام الطريقة القياسية وفقا التفاقية بازل  .2وتحتفظ المجموعة بمخصصات جماعية قيمتها  2.975مليار درهم كما في  31ديسمبر
 ،2013وهي تمثل نسبة  %1.66من صافي األصول الموزونة بالمخاطر االئتمانية.
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2,287,008

27

550,769

31,238

249,018

15,982

-

4,870

56,862

1,040,325

16,407

269,039

52,468

3

6,913,942

41

2,572,104

19,048

199,186

263,328

305,783

260,444

2,871,869

180,443

-

209,685

31,880
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اإلجمالي

دول أخرى

أستراليا

أوروبا

منطقة الكاريبي

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

إفريقيا

آسيا

الدول العربية (باستثناء دول
مجلس التعاون)

دول مجلس التعاون (باستثناء
اإلمارات)

دولة اإلمارات العربية المتحدة

التوزيع الجغرافي

2,287,008

-

-

2,030

-

-

-

-

-

184,373

54,575

2,046,030

تجاوز موعد استحقاقها
ولكنها غير منخفضة
القيمة

6,913,942

-

-

51,936

-

-

427

-

-

352,470

478,002

6,031,107

متعثرة بصورة فردية

متأخرة

الجدول  :9التوزيع الجغرافي للقروض والمخصصات المتأخرة كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

9,200,950

68

3,122,873

50,286

448,204

279,310

305,783

265,314

2,928,731

1,220,768

16,407

اإلجمالي

536,843

532,577

8,077,137

9,200,950

-

-

53,966

-

-

427

-

-

اإلجمالي

478,724

84,348
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ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي والقطاعي للقروض والمخصصات المتأخرة كما بتاريخ  31ديسمبر :2013

اإلجمالي

كافة القطاعات األخرى

القروض لألفراد لألعمال وأغراض االستهالك

الحكومة

الخدمات

المؤسسات المالية

النقل والتخزين واالتصاالت

التجارة

العقارات

اإلنشاءات

الكهرباء والمياه

التصنيع

النفط الخام والغاز والتعدين وأعمال المحاجر

الزراعة والصيد واألنشطة المرتبطة

قطـاع الصناعة

تجاوز موعد استحقاقها
ولكنها غير منخفضة
القيمة

متعثرة بصورة فردية

متأخرة

الجدول  :10التوزيع القطاعي للقروض المتأخرة والمخصصات المرصودة  31ديسمبر 2013

900,893

-

-

1,359

-

-

32

-

-

22,394

83,825

793,283

دولية معلقة

900,893

17

428,050

84

29,481

6,635

41,731

18,138

325,759

21,318

-

27,795

1,852

33

دولية معلقة

3,352,082

-

-

19,105

-

-

104

-

-

125,138

225,808

2,981,927

2,974,943

-

16,464

237,114

-

-

106,005

-

84,967

281,780

346,203

1,902,410

خاصة

عامة

2,974,943

1,244

710,172

3,555

183,880

572,421

65,294

110,399

796,360

216,160

80,499

198,617

35,386

المخصصات (بآالف الدراهم)

3,352,082

22

1,267,838

9,489

113,750

134,462

183,115

124,801

1,287,760

101,793

-

98,031

30,904

117

عامة
956

خاصة

المخصصات (بآالف الدراهم)
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نورد في ما يلي الحركة في مخصصات القروض منخفضة القيمة عن الفترة من يناير وحتى ديسمبر :2013

استخدام التصنيفات الصادرة عن مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجي:

الجدول  :11إعادة تسوية التغييرات في المخصص للقروض المتعثرة للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2013

بالنسبة لالنكشاف على المصارف والديون السيادية ،فإنه يتم األخذ في االعتبار تصنيفات المخاطر التي تقدمها كبريات مؤسسات تقييم االئتمان الخارجي -
المصدر إن وجد .وفي
موديز وستاندرد آند بورز وفيتش .وبالنسبة لالنكشاف على مؤسسات القطاع العام والشركات فإنه يتم استخدام التصنيف الذي يقدمه ُ
األحوال التي يتوفر فيها تصنيفات متعددة فإنه يتم استخدام الطرق المتاحة عن طريق التوجيهات التي يوفرها المشرف للوصول إلى وزن المخاطر المطلوب
وذلك وفقا لألسلوب المعياري “.”Standardised Approach

زائد

التفاصيل

المبلغ (بآالف الدراهم)

الرصيد االفتتاحي لمخصصات القروض منخفضة القيمة

5,517,723

األعباء عن السنة

رفع التقارير حول التعرض لمخاطر االئتمان بموجب اتفاقية بازل 2

• مخصصات خاصة

1,289,775

• مخصصات عامة

547,305

االنكشاف لمخاطر االئتمان الذي يتوجب االبالغ عنه بموجب اتفاقية بازل  2يختلف في عدد من النواحي عن تلك التي يتم االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة.
• •وفقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المتعلقة باتفاقية بازل  2يتم تحويل البنود المنكشفة للمخاطر التي ترد خارج الميزانية
العمومية إلى انكشاف ائتماني مباشر يعادل ذلك باستخدام عامل تحويل ائتمان “.”CCF

زائد

شطب القروض منخفضة القيمة من بيان الدخل

-

ناقص

استرداد مخصصات خسائر القروض

()320,847

ناقص

استرداد القروض المشطوبة سابق ًا

-

• •وفقا لتوجيهات اتفاقية بازل  2المتعلقة بكفاية رأس المال يتم استخدام الضمانات اإلضافية المقبولة “ ”eligible collateralفي تخفيض االنكشاف
على المخاطر.

ناقص

إعادة قيد مخصصات القروض

()349,366

تخفيف مخاطر االئتمان وتقييم الضمانات اإلضافية

ناقص

تسويات مخصصات خسائر القروض

()357,564

الرصيد الختامي لمخصصات القروض منخفضة القيمة

6.327,026

عند القيام بمنح التسهيالت االئتمانية فإن المجموعة تعتمد بصورة أساسية على قدرة المقترض على السداد .وتمثل الضمانات الوسيلة األخيرة التي
تلجأ إليها المجموعة لتتمكن بواسطتها من الحصول على سداد المبالغ المستحقة لها من العميل .تكون الضمانات عادة مختلفة األنواع إال أن أي نوع من
الضمانات يجب أن يستوفي الشروط التالية:

تبني طريقة التصنيف الداخلي األساسي
قررت المجموعة طوعا االنتقال إلى طريقة التصنيف الداخلي األساسي لمخاطر االئتمان .وكجزء من التحضيرات ،أنهت المجموعة فحص أنظمة التصنيف
بواسطة أطراف أخرى مستقلة وعرض النتائج على المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وكجزء من التحضيرات لالنتقال إلى نموذج التصنيف
الداخلي األساسي ،أعدت المجموعة في عام  2011خارطة طريق من أجل تحقيق أفضل الممارسات من خالل تحسين نماذج التصنيف لديها والنظم المرتبطة
بها .وفيما يلي الخطوات الرئيسية في خارطة الطريق:
• •تحسين نماذج التصنيف :باإلضافة إلى النماذج القائمة ،تم تحديد شرائح المحفظة المالية التي تم ألجلها إنشاء نماذج محددة .وعالوة على ذلك ،سيتم
إجراء التحقق لنماذج التقييم على أساس سنوي ،وسوف يتم تنفيذ التغييرات اإلضافية لتحسين أداء النموذج كلما كان ذلك ضروريا
• •زيادة تغطية نموذج التصنيف الداخلي األساسي :ستتم زيادة الجزء من المحفظة المالية الذي يخضع لتغطية نماذج التصنيف الداخلي (والذي يزيد بالفعل عن
الحد األدنى الذي يتطلبه المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة) من خالل التأكد من تصنيف جميع المقترضين الذين تغطيهم النماذج القائمة
وضمان تطوير النماذج من أجل قطاعات المحفظة المالية غير المغطاة .وقد قدمت المجموعة نماذج تقييم جديدة تغطي قطاعات المحفظة المالية

• •أن يكون محدد القيمة
• •أن تكون قيمته مستقرة
• •أن تكون قيمته أكبر من المبلغ الذي يتم كفالته لضمان هامش من الحماية
• •أن يكون قابال للتحصيل الفوري ،أي إذا كان الضمان عبارة عن أصول عقارية فيجب أن تكون قابلة للبيع الفوري
• •أن يكون قابال للتنفيذ ويفضل أن يكون ذلك دون الحاجة للجوء للمحاكم أو أتخاد أي إجراءات قانونية أخرى
• •أن يكون له أجل سريان (أو صالحية) يمتد لفترة تتساوي مع أو تزيد عن أجل التسهيل االئتماني الممنوح
إن الضمانات التي تتمتع بمثل هذه الميزات تعتبر ضمانات من النوعية الجيدة .وبالنسبة ألنواع الضمانات اإلضافية المقبولة فقد تم تحديدها ضمن اطار
سياسة إدارة المخاطر بالمجموعة ،حيث يتم تطبيق معايير متحفظة لتقييمها ومراجعتها بصورة مستمرة تعكس أي تغييرات تطرأ على حالة السوق .كما
أن هيكلة الضمانات وصياغة التعهدات القانونية تخضع للمراجعة بصورة منتظمة.

• •حساب رأس المال :سيتم البدء في عملية حساب رأس المال بطريقة آلية بعد االنتهاء من المشاريع المستمرة لتيسير قدرات البنية التحتية لقطاع
تكنولوجيات المعلومات بالمجموعة في ما يتعلق بسالمة وتخزين ومراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات

وتشمل المجموعة الكبيرة من الضمانات التي يقبلها البنك الضمانات النقدية واألراضي والمباني (العقارات) والرهونات والسندات واألوراق المالية واألسهم
والبضائع والسلع إلخ.

تواصل المجموعة تحقيق التوازن بين تقديم اتفاقية بازل  2إلى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب إطار عمل أسلوب التصنيف الداخلي
األساسي بشكل ربع سنوي استنادا ً إلى التصنيفات الداخلية .فيما يلي توزيع أداء القروض والسلفيات كما في ديسمبر .2013

إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية التي تخضع إلجراءات التخفيف عن المخاطر

الجدول  :12توزيع التصنيف لمحفظة القروض العاملة كما بتاريخ ديسمبر 2013
درجة التصنيف

نسبة إجمالي القروض والسلفيات العاملة

4–1

%64.2

6–5

%12.8

7

%14.3

8

%1.2

برنامج اإلقراض لألفراد

%7.5

وفقا لألسلوب المعياري بموجب اتفاقية بازل  2يمكن للمصارف اعتماد واحد من بين خيارين عند قيامهم باحتساب عوامل تخفيف المخاطر االئتمانية
ألغراض كفاية رأس المال .والخياران هما االسلوب البسيط حيث يتم فيه اعتماد وزن مخاطر الضمان بدال عن وزن تلك األصول المعرضة للمخاطر واالسلوب
الشامل الذي يتم فيه تعديل أوزان األصول المعرضة للمخاطر بالقيمة الفعلية للضمان ويعتبر هذا االسلوب األكثر منهجية.
وتقوم مجموعة بنك أبوظبي الوطني باستخدام األسلوب الشامل حيث تتمثل الضمانات المقبولة في شكل ضمانات مالية (مثل :النقد وأدوات الدين عالية
الجودة واألوراق المالية المدرجة) .أيضا يسمح باستخدام تصفية البنود داخل الميزانية العمومية “ ”On-balance sheet nettingوالضمانات والكفاالت التي
تقدمها جهات حماية محددة والمشتقات االئتمانية كأدوات تخفيف لمخاطر االئتمان .كما تقوم المجموعة أيضا بإتباع التوجيهات المنصوص عليها في
اتفاقية بازل  2التي تحدد الحد األدنى لمعايير التشغيل والتوثيق التي يجب استيفائها من أجل قبولها كضمانات بموجب اتفاقية بازل .2

ربطت المجموعة بين تكرار الرصد بتصنيف المخاطر لديها .ويتم رصد الملتزمين ذوي المخاطر المنخفضة بتكرار أقل ما لم يطلب خالف ذلك .المزيد من
المراجعات المتكررة للمقترضين األقل تصنيفا تضمن الرصد المركز والكشف المبكر عن انخفاض القيمة المحتمل .وفيما يلي تكرار الرصد:
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تصنيف المخاطر

التكرار

تصنيف المخاطر بين  1إلى 4

 12شهر أو أقل

تصنيف المخاطر بين  4إلى 6

 6شهور أو أقل

تصنيف المخاطر بين  6إلى 8

 3شهور أو أقل

الحسابات المصنفـة

يتم رصدها بواسطة سلفيات معالجة الديون
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إدارة المخاطر واإلفصاحات بموجب اتفاقية بازل  ،2المحور الثالث
الجدول أدناه يوضح البنود المعرضة للمخاطر المدرجة داخل وخارج الميزانية العمومية لمجموعة بنك أبوظبي الوطني كما يوضح تأثير تخفيف مخاطر
االئتمان على كل فئة من فئات األصول وفقا التفاقية بازل .2
الجدول رقم  :13محفظة القروض حسب األسلوب المعياري كما بتاريخ  31ديسمبر 2013
بنود داخل

بنود خارج

الميزانية

الميزانية

(بآالف الدراهم)

الجدول  :15التخفيف من مخاطر االئتمان :إفصاحات بموجب األسلوب المعياري كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

صافي االنكشاف

االنكشاف

إجمالي

بعد استخدام

المستحق

معامل تحويل

معامل تحويل

االئتمان

االئتمان

معامل
تحويل
االئتمان

(بآالف الدراهم)

البيان

االنكشاف

األصول المرجحة بالمخاطر

االنكشاف اإلجمالي قبل تخفيف مخاطر االئتمان

383,061,144

203,573,690

ناقصا:

االنكشاف المغطى بتصفية بنود مدرجة داخل الميزانية العمومية

2,757,888

1,979,862

ناقصا:

االنكشاف المغطى بضمانات مالية إضافية مقبولة

23,644,393

14,045,149

معامل تحويل

ناقصا:

االنكشاف المغطى بضمانات

االئتمان

ناقصا:

تخفيف مخاطر االئتمان

قبل استخدام

فئات األصول

الجدول التالي يوضح تأثير نوع تخفيف مخاطر االنتمان على االنكشاف على المخاطر وفقا التفاقية بازل 2

االنكشاف

األصول المرجحة
بالمخاطر

بعد استخدام

مطلوبات من جهات سيادية

73,649,782

8,000,557

81,650,339

-

81,650,339

5,151,245

مطلوبات من مؤسسات القطاع العام
بخالف تلك التابعة للحكومة المركزية

56,949,555

7,483,390

64,432,945

2,536,718

61,896,227

32,719,084

مطلوبات من مصارف إنمائية متعددة
األطراف

457,769

-

457,769

-

457,769

89,605

مطلوبات من مصارف

82,432,845

19,717,901

02,150,746

13,984,876

88,165,870

40,944,492

مطلوبات من مؤسسات أوراق مالية

6,320,830

833,814

7,154,644

4,243,007

2,911,637

1,954,677

مطلوبات من شركات

35,412,180

19,683,468

55,057,215

7,124,870

47,932,345

45,241,398

مطلوبات مضمنة في المحفظة النظامية
لألفراد

19,219,136

-

19,188,631

3,196,243

15,992,388

13,155,148

مطلوبات مضمونة بعقارات سكنية

2,668,645

-

2,668,645

1,107

2,667,538

2,237,072

مطلوبات مضمونة بعقارات تجارية

31,152,659

-

31,152,659

1,818,547

29,334,112

29,334,113

قروض مضى ميعاد استحقاقها

6,913,942

-

2,772,219

344,062

2,428,157

2,790,347

فئات عالية المخاطر

-

-

-

-

-

-

أصول أخرى

10,856,206

-

10,856,206

-

10,856,206

6,736,331

مطلوبات أصول تم تحويلها ألوراق مالية
متداولة

5,519,125

-

5,519,126

-

5,519,126

1,342,884

مشتقات ائتمان (مصارف بيع الحماية)

-

-

-

-

-

-

إجمالي المطلوبات

331,552,674

55,719,130

383,061,144

33,249,430

349,811,714

181,696,396

6,847,149

5,852,283

االنكشاف المغطى بمشتقات ائتمان

-

-

صافي االنكشاف بعد تخفيف مخاطر االئتمان

349,811,714

181,696,396

مخاطر السوق

الجدول التالي يوضح البنود المعرضة للمخاطر المصنفة وغير المصنفة في كل فئة من فئات األصول لمجموعة بنك أبوظبي الوطني وفقا التفاقية بازل .2
الجدول  :14محفظة القروض حسب األسلوب المعياري كما بتاريخ  31ديسمبر 2013

(بآالف الدراهم)

فئة األصول

مصنفة

غير مصنفة

اإلجمالي

مطلوبات من جهات سيادية

81,232,724

417,615

81,650,339

مطلوبات من مؤسسات القطاع العام

19,601,685

44,831,260

64,432,945

مطلوبات من مصارف إنمائية متعددة األطراف

9,746

448,023

457,769

مطلوبات من مؤسسات اوراق مالية

100,073,834

2,076,912

102,150,746

مطلوبات من مصارف

6,722,200

432,444

7,154,644

مطلوبات من شركات

12,009,355

43,047,860

55,057,215

مطلوبات من األفراد نظامية وأخرى

-

19,188,631

19,188,631

قروض عقارية سكنية لألفراد

-

2,668,645

2,668,645

قروض عقارية تجارية

-

31,152,659

31,152,659

قروض متعثرة

-

2,772,219

2,772,219

أصول أخرى

-

10,856,206

10,856,206

مطلوبات أصول تم تحويلها ألوراق مالية متداولة

5,505,268

13,858

5,519,126

مشتقات ائتمان (مصارف بيع الحماية)

-

-

-

اإلجمالي

225,154,812

157,906,332

383,061,144

بالنسبة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني تتمثل مخاطر السوق في حدوث تقلبات سالبة في إيرادات المجموعة و /أو قيمة أدواتها المالية بسبب حدوث تغيرات
في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم والسلع والخيارات.
تقوم المجموعة بالتفريق بين مخاطر السوق الناشئة عن مصدرين :محافظ المتاجرة ومحافظ االستثمارات التي يحتفظ بها لحين االستحقاق .وتدار محافظ
المتاجرة بصورة رئيسية من قبل قطاع مؤسسات األسواق العالمية “ ”Wholesale Global Markets Divisionفي حين أن مخاطر السوق المرتبطة
بالمحافظ بخالف محافظ المتاجرة تتمثل بصورة رئيسية في محافظ االستثمار وفروقات أسعار الفائدة في دفاتر البنك والمراكز الكلية على مستوى
المجموعة للصرف األجنبي .إن أهداف إدارة مخاطر السوق بالمجموعة هي:
• •قياس ومراقبة مخاطر السوق باستخدام إطار تحليلي متين مع وضع حدود للمخاطر ورفع التقارير عنها ومراقبتها
• •المساعدة في نمو وتوسع األعمال من خالل تطبيق سياسات محمة وشفافة إلدارة المخاطر.

االنكشاف لمخاطر السوق – محافظ المتاجرة
تنشأ مخاطر السوق بالنسبة لمحافظ المتاجرة الخاصة بالمجموعة بصورة رئيسية من التسهيالت المقدمة للعمالء من فئة المؤسسات .إن األداة
التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بالنسبة لمحافظ المتاجرة الخاصة بالمجموعة هي القيمة المعرضة للمخاطر
(“ .)Value at Risk “VaRإن القيمة المعرضة للمخاطر (“ )Value at Risk “VaRهي تقديرات الخسارة التي ستلحق بالمحفظة خالل فترة زمنية محددة
(فترة االحتفاظ “ )”holding periodبسبب تحرك سالب للسوق في ظل وجود احتمال محدد (مستوى الثقة “ .)”confidence levelيستخدم نموذج القيمة
المعرضة للمخاطر ( )VaR modelنظام محاكاة تاريخي على أساس مستوى ثقة بمعدل  %99مع افتراض فترة احتفاظ قدرها يوم واحد.
باستخدام بيانات السوق عن العامين السابقين ومالحظة العالقات بين األسواق المختلفة واألسعار ،يقوم النموذج بإنشاء مجموعة كبيرة من السيناريوهات
المستقبلية المقبولة لتحركات األسعار في السوق.
تستخدم المجموعة حدود القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaR limitsبالنسبة للصرف األجنبي وأسعار الفائدة وهامش االئتمان .الهيكل العام لنظام حدود
القيمة المعرضة للخطر يخضع للمراجعة والتصديق عليه من قبل لجنة المخاطر بالمجموعة ( )GRCويتم وضع حد للقيمة المعرضة للمخاطر بالنسبة
لمحافظ المتاجرة.
على الرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaRتعتبر أداة هامة فقد تم تدعيمها بإضافة هياكل نظم أخرى لحدود المراكز وحدود الحساسية ويتضمن
ذلك حدود التعامل مع المخاطر المحتملة للتركزات في كل محفظة من محافظ المتاجرة .أيضا فإن نشاط التداول سواء على مستوى المجموعة أو الوحدة
يخضع لمؤشر تطبيق إجراءات اإلدارة ( )”Management Action Triggers “MATوتتعلق بالحدود القصوى للخسائر التي تستدعي قيام اإلدارة باتخاذ إجراء.
حاليا ال يتضمن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaR modelاألسهم والسلع وعموما فإن مساهمتها في المخاطر ال تعتبر ذات أهمية ومع ذلك فإنه
يتم إخضاعها للمراقبة بصورة منتظمة بواسطة قطاع المخاطر بالمجموعة.

االنكشاف لمخاطر السوق – المحافظ بخالف محافظ المتاجرة
التعرض لمخاطر السوق بالنسبة للمحافظ بخالف محافظ المتاجرة ينشأ بصورة رئيسية من محافظ االستثمار وفجوات أسعار الفائدة في الدفاتر المصرفية
ومراكز الصرف األجنبي الكلية للمجموعة.
• •مخاطر االستثمار :األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار في المجموعة هي القيمة المعرضة للمخاطر
(“ .)Value at Risk “VaRإن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaR modelهو نفس النموذج المستخدم في محافظ المتاجرة .تستخدم المجموعة
حدود القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaR limitsلمراقبة المخاطر الكلية لالستثمار وتشمل مخاطر الصرف األجنبي وأسعار الفائدة وهامش االئتمان.
الهيكل العام لنظام حدود القيمة المعرضة للخطر يخضع للمراجعة والتصديق عليه من قبل لجنة المخاطر بالمجموعة ( )GRCويتم تخصيص حدود
للقيمة المعرضة للمخاطر ( )VaR limitsللمحافظ االستثمارية المختلفة.
• •مخاطر أسعار الفائدة :تقوم عمليات المحفظة المصرفية للمجموعة بتحديد مخاطر السوق غير المرتبطة بمحافظ المتاجرة بصورة أساسية عن طريق
مخاطر أسعار الفائدة التي تنشأ عن حساسية قيمة األدوات المالية وصافي هامش الفائدة إلى التغييرات في أسعار الفائدة .تقوم المجموعة بالتعامل مع
هذه المخاطر بصورة رئيسية عن طريق مراقبة الفروقات في أسعار الفائدة وعن طريق جعل مكونات إعادة تسعير األصول والخصوم متطابقة.
• •مخاطر الصرف األجنبي :مخاطر الصرف األجنبي تتمثل في أن قيمة األداة المالية قد تتذبذب بسبب حدوث تغيرات في أسعار الصرف األجنبي وتحدث ذلك في
األدوات المالية المقومة بعمالت أجنبية .درهم اإلمارات العربية المتحدة هو العملة المستخدمة لعمليات المجموعة .وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود
لمراكز العمالت يتم مراقبتها بصورة مستمرة وتستخدم استراتيجيات التحوط للتحقق من أن المراكز يتم االحتفاظ بها ضمن الحدود المقررة.

( )2تم تصنيفها بواسطة وكالة تصنيف خارجية (مثل :ستاندرد آند بورز أو موديزأ و فيتش)
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االستعداد لتحمل مخاطر السوق “”Market Risk Appetite

إدارة مخاطر السوق

تقوم لجنة إدارة المخاطر ( )RMCبمراجعة والتصديق على االستعداد لتحمل مخاطر السوق حسب توصيات لجنة المخاطر بالمجموعة ( .)GRCتقوم لجنة
المخاطر بالمجموعة ( )GRCبموجب سلطات ممنوحة لها من لجنة إدارة المخاطر ( )RMCبتحديد الحدود القصوى في إطار مستوى االستعداد لتحمل
مخاطر السوق المصدق عليها .ويتم تقسيم الحدود بين مراكز محافظ المتاجرة والمحافظ بخالف محافظ المتاجرة وفقا لما يلي:
وضع حدود القيمة المعرضة للمخاطر( )VaRوالحساسية ( )sensitivityومعايير مؤشر تطبيق إجراءات اإلدارة ()MATعلى المستوى اإلجمالي ومستوى
المحفظة.
•استخدام تحليل صافي إيرادات الفوائد وفروقات أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة المصرفية

يتم إدارة مخاطر السوق في المجموعة وفقا لالطار العام لسياسة مخاطر السوق بالمجموعة المعتمدة من قبل لجنة المخاطر بالمجموعة ( )GRCوفقا
لالستعداد لتحمل للمخاطر “ ”Risk Appetiteالمحددة .ويوفر االطار توجيهات محددة حول أدوار ومسئوليات مخاطر السوق وهيكل الحوكمة وبيان
االستعداد لتحمل المخاطر وهيكل الحدود .كما يحدد االطار الطريقة التي يتم بها تحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها والسيطرة عليها واإلبالغ عنها.
ويتم الفصل بين الحدود بالنسبة لمراكز محافظ المتاجرة ومراكز المحافظ بخالف محفظة المتاجرة.

•التحكم في مخاطر الصرف األجنبي لمحفظة المتاجرة عن طريق وضع حدود القيمة المعرضة للمخاطر( )VaRوحدود المراكز وذلك بصورة منفصلة
بالنسبة للعمالت ذات سعر الصرف الثابت والعمالت ذات سعر الصرف العائم

• •القيمة المعرضة للمخاطر ()VaR

•التحكم في مخاطر أسعار األسهم والخيارات عن طريق تحديد معايير مؤشر تطبيق إجراءات اإلدارة ( )MATوحدود الحساسية بالنسبة لمراكز التداول

• •قياس المستويات

•التحكم في مخاطر السلع وذلك فقط بالنسبة للمنتجات المرتبطة بمؤشرات األسواق المالية “ ”ETPsيتم عبر وضع حدود اآلجال وحدود حساسية
الخيارات وإجمالي وصافي المراكز المفتوحة

• •صافي القيمة الحالية لكل نقطة أساس ()PVBP

يتم اإلبالغ عن تجاوزات حدود مراكز المخاطر وأي إخالل جسيم بالحدود المقررة بصورة منتظمة إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بالمجموعة (.)GRC

التنظيم والهياكل
يحدد «اإلطار العام لسياسة المجموعة المتعلقة بمخاطر السوق» المعتمد من قبل لجنة المخاطر بالمجموعة ( )GRCويوفر التوجيهات المحددة حول
هياكل الحوكمة واالستعداد لتحمل مخاطر السوق والحدود ودور ومسؤوليات الوحدات المسؤولة عن إدارة مخاطر السوق .وتقوم بتحديد كيفية التعرف
على مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها واإلبالغ عنها .وكسياسة عامة فإن المجموعة تقبل فقط التعرض لمخاطر تلك األدوات  /المنتجات
المالية التي أقرت المجموعة االستعداد لتحملها  ،كما يتم تحديدها بواسطة لجنة المخاطر بالمجموعة ( .)GRCوبالنسبة ألي منتجات جديدة فإنه يتوجب
الحصول على الموافقة بإتباع إجراءات تصديق المنتجات الجديدة والتي ستقوم بالتحقق من أن البنية الهيكلية الضرورية للمنتج متوفرة لدعم التعامالت.
بالنسبة للمجموعة ،يتم التعامل مع مخاطر السوق بواسطة مخاطر المجموعة “ ”Risk Groupالتي تقوم بتفويض األدوار والمسؤوليات إلى اإلدارة
المستقلة للمخاطر بالمجموعة “ ”Group Independet Risk Managementووحدة المخاطر في قطاع األسواق العالمية وقطاع الخزينة بالمجموعة
والمكتب األوسط.
أ .وحدة مخاطر السوق في المجموعة
إن وحدة مخاطر السوق للمجموعة (“ )”GMRهي وحدة مستقلة عن الوحدات المرتبطة بالمخاطر وتتبع مدير عام ورئيس قطاع إدارة المخاطر (،)GCRO
وتشرف على مجمل مخاطر السوق بالنسبة لقطاعات الخزينة واألسواق العالمية والوحدات الخارجية بالمجموعة وتتضمن مسؤولياتها الرئيسية:
• •وضع السياسات المتعلقة بمخاطر السوق بالنسبة للمجموعة ووضع الحدود الرئيسية ومعايير الحساسية

• •حساسية هامش االئتمان ()CS01
• •صافي مراكز الصرف األجنبي المفتوحة ()NoP
• •مؤشر تطبيق إجراءات اإلدارة ()MAT
مخاطر السوق في محافظ االستثمار
مخاطر السوق في المحافظ االستثمارية تنشأ بصورة أساسية من:
• •مخاطر االستثمار :وهي المخاطر التي تتعرض لها استثمارات البنك في األوراق المالية بالنسبة لكل من اإليرادات وكذلك للحفاظ على «مصادر سيولة
( »)Liquidity Cushionتتكون من أصول سائلة عالية الجودة “ .”HQLAاألداة التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر
االستثمار داخل المجموعة هي القيمة المعرضة للمخاطر( .)VaRتستخدم المجموعة حدود القيمة المعرضة للمخاطر( )VaR limitsللحد من
المخاطر العامة لالستثمار بما فيها مخاطر الصرف األجنبي ومخاطر أسعار الفائدة وهوامش االئتمان .الهيكل العام لنظام حدود القيمة المعرضة
للخطر يخضع للمراجعة والتصديق عليه من قبل لجنة المخاطر بالمجموعة ( )GRCويتم وضع حدود للقيمة المعرضة للمخاطر بالنسبة للمحافظ
االستثمارية المختلفة.
• •مخاطر الصرف األجنبي :درهم اإلمارات العربية المتحدة هو العملة المستخدمة لعمليات المجموعة .وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز
العمالت ( )NoPيتم مراقبتها بصورة مستمرة وتستخدم استراتيجيات التحوط للتحقق من أن المراكز يتم االحتفاظ بها ضمن الحدود المقررة.
حدود المخاطر الواردة أعاله يتم التصديق عليها بواسطة لجنة إدارة المخاطر ( )RMCويجري مراقبتها عن كثب من قبل إدارة المخاطر بالمجموعة .يتم
اإلبالغ بصورة منتظمة عن المراكز المختلفة للمخاطر وفقا للحدود المقررة لها وجميع تجاوزات الحدود إلى اإلدارة العليا و لجنة األصول والخصوم بالمجموعة
“.”G-ALCO

• •تطوير منهجية كمية وأدوات تحليلية مثل القيمة المعرضة للمخاطر( )VaRواختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات إلخ لقياس مخاطر السوق

إدارة مخاطر أسعار الفائدة في محافظ االستثمار

• •تطبيق نظم جديدة تتعلق بمخاطر السوق

تم انشاء إدارة متخصصة لقطاع الخزينة بالمجموعة في عام  2012وتتضمن مسؤولياتها إدارة السيولة ورأس المال ومنصة إصدارات الديون وآلية تسعير
التحويالت الداخلية لألموال باإلضافة إلى إدارة األصول والخصوم ( /)AMLمخاطر أسعار الفائدة في محافظ البنك ( )IRRBBبالمجموعة.

• •تدقيق صحة النماذج وإدارة بيانات السوق

ب .وحدة رصد مخاطر السوق
تتولى وحدة رصد مخاطر السوق االشراف على ومراقبة مخاطر السوق بالنسبة لقطاعات الخزينة واألسواق العالمية والوحدات الخارجية بالمجموعة وتتضمن
مسؤولياتها الرئيسية:
•

•تحديد وتقييم وقياس ورصد مخاطر السوق عن طريق إجراء التحليالت لمخاطر السوق االعتيادية وغير االعتيادية

•

•االشراف على الفعالية اليومية إلدارة مخاطر السوق والضوابط الداخلية

•

•التحقق من أن التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المعتمدة ورفع التجاوزات حسب االصول

ج .وحدة المكتب االوسط
يضم المكتب االوسط بالمجموعة وحدتين:
• •فريق مراقبة المنتجات “ ”Product Control Functionمسؤول عن مسك دفاتر معامالت محافظ األسواق العالمية وقطاع الخزينة بالمجموعة
وإجراء التقييم اليومي ونسبة األداء (األرباح والخسائر والرسوم) حسابات وتسويات المعايير الدولية لإلبالغ المالي والتسويات بين نظم التداول واألستاذ
العام واستراتيجيات وفاعلية التحوط.
• •فريق مراقبة المخاطر “ ”Risk Control Functionمسؤول عن مراقبة التداول  /المراكز ومراقبة حدود المخاطر ورفع تجاوزات حدود المخاطر واإلبالغ
عن المخاطر وتقييم الضمانات والتحقق من طلب زيادة الهوامش وتحديث بيانات السوق والتحقق منها.
يقوم المكتب األوسط بدعم فريق مخاطر “ ”Market Risk Functionالسوق عن طريق رصد بيانات السوق والتداوالت والحدود ورفع التجاوزات ويستخدم
البيانات الشاملة للتداوالت مخاطر السوق “( ”Comprehensive Trading and Market Risk (CTMRالستخراج تقارير مخاطر السوق المتعلقة بمحافظ
األسواق العالمية وقطاع الخزينة بالمجموعة بصورة يومية.
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مخاطر السوق في محافظ المتاجرة
يتم إدارة مخاطر السوق في محافظ المتاجرة عن طريق مراقبة وإدارة الحدود التالية:

قام مجلس إدارة المجموعة بتفويض مسؤوليات االشراف على إدارة مخاطر أسعار الفائدة في محافظ االستثمار بالمجموعة إلى لجنة إدارة المخاطر ()RMC
(إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة) .وقامت لجنة إدارة المخاطر ( )RMCبتفويض سلطات وضع الحدود المقررة والتوجيهات ومراقبة مخاطر أسعار
الفائدة إلى لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “( ”G-ALCOإحدى اللجان اإلدارية ) .بدورها قامت لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOبتفويض
سلطات اإلدارة اليومية لمخاطر أسعار الفائدة في محافظ االستثمار إلى قطاع الخزينة بالمجموعة “ ”GTوالتي تتمتع بصالحيات العمل في حدود المعايير
والحدود التي قامت بوضعها لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “.”G-ALCO
تتعرض المجموعة بحكم طبيعة أعمالها لمخاطر أسعار الفائدة والتي تنشأ بسبب وجود األدوات المالية التي تحتسب عليها فوائد وتتمثل المخاطر
في احتماالت أن تؤدي التغييرات التي تحدث في أسعار الفائدة إلى التأثير سلبا على قيمة هذه األدوات المالية واإليرادات المرتبطة بها .وتتعرض المجموعة
لهذه المخاطر في محافظ المتاجرة كما في المحافظ االستثمارية على حد سواء .ويتم قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في محفظة المتاجرة بواسطة
نموذج القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaR modelفي حين يتم رصد ومراقبة مراكز محافظ االستثمار بخالف تلك المرتبطة بقطاع الخزينة عن طريق تقرير
حساسية أإسعار الفائدة الذي يقوم بتحديد األصول والخصوم المختلفة المرتبطة بإعادة تسعير تعاقدي .يقوم المكتب األوسط بنشر التقارير التي تتضمن
جميع أصول وخصوم المجموعة سواء التي تتأثر أو التي ال تتأثر بأسعار الفائدة ويقوم قطاع الخزينة بالمجموعة “ ”GTبموجب التفويض الممنوح له من لجنة
األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOبإجراء تقييم للتعرض لمخاطر أسعار الفائدة لتحديد تأثير التغيرات في منحنى العائد على صافي إيرادات الفوائد.
تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل رصد االختالفات في أسعار الفائدة بالنسبة لتواريخ االستحقاق المختلفة على أساس مجمع،
وإدارة ملف إعادة تسعير األصول والخصوم التي تتأثر بأسعار الفائدة استنادا إلى توقعات واحتماالت أسعار الفائدة .وبصورة عامة فإنه يتم إدارة مراكز مخاطر
أسعار الفائدة من خالل تكوين أصول بأسعار فائدة متغيرة مقابل الخصوم التي تدفع عنها أسعار فائدة متغيرة وتكوين أصول بأسعار فائدة ثابتة مقابل
الخصوم التي تدفع عنها أسعار فائدة ثابتة .تستخدم المجموعة أدوات المشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تنشأ عن األدوات المجموعة
المالية الحساسة بطبيعتها ألسعار الفائدة.
يتم قياس التأثيرات قصيرة المدى لمخاطر أسعار الفائدة في محافظ االستثمار من حيث تأثيرها على صافي إيرادات الفوائد .إن الجزء األكبر من أصول
وخصوم المجموعة يتم إعادة تسعيرها خالل فترة عام واحد وبالتالي فإن التعرض لمخاطر أسعار الفائدة يكون محدودا .وبقوم فريق مخاطر السوق
بالمجموعة بإجراء تقييم للتعرض لمخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير أي تغيرات معقولة محتملة في تحركات أسعار الفائدة .الفقرة رقم ( 4ج)
من االيضاحات حول البيانات المالية تحسب التأثيرات على حقوق الملكية وصافي األرباح الناتجة عن تغييرات «معقولة» في أسعار الفائدة وفقا للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية.
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الجدول  :16إجمالي األصول الموزونة بالمخاطر لمخاطر السوق وفق األسلوب المعياري كما بتاريخ  31ديسمبر 2013
(بآالف الدراهم)
التغير في منحنى العائد

صافي إيرادات الفوائد

رأس المال التنظيمي

 200±نقطة أساس

736,499±

736,499±

تقوم المجموعة بقياس السيولة وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية وأيضا وفقا للمتطلبات االحترازية ،ويتم ذلك بالنسبة لعمليات المجموعة المحلية
والخارجية على حد سواء .وطبقا للمتطلبات الرقابية تقوم لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOبرصد ومراقبة:
• •نسبة القروض للمصادر المستقرة
• •معدل األصول السائلة
• •نسبة تغطية السيولة “”LCR

لمحة عن إدارة مخاطر السيولة والتمويل

• •نسبة صافي التمويل المستقر “”NSFR

تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية الناتجة عن األصول والخصوم بما في ذلك المشتقات وااللتزامات األخرى خارج الميزانية العمومية التي لم يتم
إنشاء مقابل لمطابقتها من حيث العملة والحجم واألجل مما يستدعي الحاجة لتمويلها والذي يحتمل أن يكون ال يمكن تلبيته دون تكبد تكاليف عالية ،هذا
إن وجدت إمكانية لذلك في المقام األول .لذا يتم تعريف مخاطر السيولة على أنها المخاطر التي تنشأ عن عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية
عند حلول مواعيد استحقاقها أو أن ذلك يتم بتكلفة باهظة.

وبالنسبة للمتطلبات االحترازية يشمل الرصد والمراقبة:

إن الهدف الرئيسي إلدارة السيولة على مستوى المجموعة هو التأكد من أن المجموعة لديها دائما السيولة الكافية للوفاء بجميع االلتزامات عند حلول
مواعيد استحقاقها واالمتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابية لمخاطر السيولة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .أيضا فإن الهدف
الرئيسي هو التحقق من أن سياسة إدارة المخاطر بالمجموعة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وأنها تتطلع قدما بصورة منهجية فيما يتعلق
باإلصالحات التنظيمية والرقابية القادمة المتمثلة في بازل  3وتشريعات نسبة تغطية السيولة “ ”LCRونسبة صافي التمويل المستقر “.”NSFR
قام مجلس إدارة المجموعة بتفويض مسؤوليات االشراف على إدارة مخاطر السيولة بالمجموعة إلى لجنة إدارة المخاطر (( )RMCإحدى اللجان المنبثقة
عن مجلس اإلدارة) .وقامت لجنة إدارة المخاطر ( )RMCبتفويض سلطات وضع الحدود المقررة والتوجيهات ومراقبة مخاطر السيولة إلى لجنة األصول
والخصوم بالمجموعة “( ”G-ALCOإحدى اللجان اإلدارية ) .بدورها قامت لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOبتفويض سلطات اإلدارة اليومية
لمخاطر السيولة إلى قطاع الخزينة بالمجموعة “ ”GTوالتي تتمتع بصالحيات العمل في حدود المعايير والحدود التي قامت بوضعها لجنة األصول والخصوم
بالمجموعة “ .”G-ALCOومن أجل وضع هذه المعايير ومراقبة السيولة يقوم قطاع الخزينة بالمجموعة بتزويد لجنة األصول والخصوم بالمجموعة
“ ”G-ALCOبمختلف التقارير والسيناريوهات والتوصيات التي تشتمل على بيانات عن األسوق المحلية والعالمية إضافة إلى أوضاع االقتصاد الكلي والظروف
السياسية المحيطة بالبيئة التي تعمل فيها المجموعة .واستنادا على هذه المدخالت تقوم لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOمعايير السيولة
الداخلية واألهداف االستراتيجية للسيولة بالنسبة للمجموعة.
إن سياسة إدارة السيولة على مستوى المجموعة تتوافق مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومع سياسة إدارة السيولة بالمجموعة
“ ”GLMPالمعتمدة من قبل لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ .”G-ALCOوتهدف هذه السياسة إلى توفير التوجيهات لقياس ورصد وإدارة واإلبالغ عن
مخاطر السيولة.

• •فجوة السيولة الهيكلية
• •تركزات الودائع
بصورة عامة قامت المجموعة بتحديد  10مقاييس للسيولة على مستوى المجموعة والتي يتوجب االلتزام بها بصورة دائمة وهي تتضمن المتطلبات
الرقابية لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلضافة إلى معدالت السيولة في اتفاقية بازل  .3وتقوم المجموعة أيضا برصد ومراقبة حدود مخاطر
السيولة في وحداتها الخارجية .بالنسبة لحدود فجوة السيولة الهيكلية ،فيتم مراقبتها عن كثب لفترات تصل حتى شهر واحد وقي حالة حدوث تجاوز للحدود
المقررة يقوم قطاع الخزينة بالمجموعة برفع توصية إلى لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOتتضمن اإلجراء التصحيحي الذي يجب اتخاذه.
تقوم وحدات المجموعة الخارجية باإلبالغ عن مراكز السيولة الخاصة بها إلى لجنة األصول والخصوم اإلقليمية “ ”regional ALCOالتي تقوم بدورها بإبالغ
لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ ”G-ALCOالتي تقوم بمراقبة ورصد التقارير والنسب كما تم اإلشارة إليها أعاله .اإليضاح رقم (4ب) من ايضاحات
البيانات المالية الموحدة يبين تحليال لقائمة استحقاق أصول وخصوم المجموعة كما في  31ديسمبر .2013

إدارة مخاطر أسعار األسهم
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات األسهم .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع تلك االستثمارات من
حيث توزيعها الجغرافي ونسب تركزها في القطاعات.
بلغ إجمالي محفظة االستثمار في األسهم كما في  31ديسمبر  ،2013مبلغ  171مليون درهم يمثل  %92منها استثمارات في أسهم مدرجة .لالطالع على
السياسات المحاسبية ومنهجية التقييم يرجى الرجوع لإليضاح رقم ( 6أ) من ايضاحات البيانات المالية الموحدة.
مركز األسهم في محفظة االستثمار كما في  31ديسمبر 2013

تقوم المجموعة بصورة يومية بإدارة السيولة بطريقة ال مركزية وذلك من خالل منح وحدات قطاع الخزينة المحلية والدولية صالحيات ومسؤوليات ضمن
حدود معينة إلدارة سيولة وحداتهم وتتضمن هذه المسؤوليات االمتثال التام لجميع التوجيهات الرقابية والتنظيمية المحلية في مناطق عملهم .ويتم
بصورة يومية الوفاء باحتياجات السيولة  /توظيف فائض السيولة الخاصة بهذه الفروع والشركات التابعة عن طريق القروض من  /الودائع لدى المكتب الرئيسي
كما يتم أيضا توفير قروض طويلة األجل لهم لمقابلة أي احتياجات هيكلية متى كان ذلك ضروريا.
يقوم قطاع الخزينة بالمجموعة أيضا بإعداد تحليل فجوات التمويل بصورة مستمرة والتي تساعد في التعرف على وتحديد المشكالت المحتملة لفجوات
التمويل في مرحلة مبكرة جدا مما يتيح للمجموعة المبادرة إلى الوقاية لسد تلك الفجوات المحتملة .كجزء من هذه التحليالت يتم إجراء اختبار ضغط هائل
يُفترض بموجبه عدم تمكن المجموعة من الحصول على تمويل من المؤسسات لمدة  12شهرا.
أيضا يسعى قطاع الخزينة بالمجموعة إلى تنويع قاعدة تمويل تكون فيها تواريخ استحقاق تلك المطلوبات مالئمة ويتمتع قطاع الخزينة بحضور قوي في
أسوق اإلقراض العالمية تتيح له الوصول إلى العديد من األسواق المختلفة عند الحاجة كما تحتفظ المجموعة بمحفظة من األصول السائلة عالية الجودة
وخالية من األعباء لمقابلة المتطلبات التنظيمية والرقابية الداخلية والخارجية المستقبلية مثل نسبة تغطية السيولة “ ”LCRبموجب اتفاقية بازل .3
إجراءات إدارة السيولة تشتمل على ما يلي ولكن ال تقتصر عليه:
• •إعداد تقارير فجوات تواريخ االستحقاق على اساس الفترة المتبقة لالستحقاق بالنسبة لمقابل التعرض بالعملة المحلية .ويتيح ذلك متابعة التطور
في هيكل التمويل المرافق لنمو الميزانية العمومية .قامت المجموعة بإنشاء حدود لفجوات السيولة تراقب من خاللها الموقف الفعلي للسيولة
بالمجموعة.
• •المحافظة على المستوى المستهدف للسيولة عن طريق رصد معدالت السيولة التي تم تحديدها داخليا وفقا لمنظور الجهات الرقابية والمنظور
االحترازي.
• •بينما نسعى باستمرار لتنويع مصادر التمويل نهتم أيضا برصد ومراقبة مخاطر التركزات بالنسبة لألطراف األخرى  /المودعين.
• •من أجل امتالك المقدرة على توفير األموال في جميع األوقات للوفاء بالتزامات التدفقات النقدية الخارجة يقوم البنك بإجراء اختبارات الضغط وتحليل
السيناريوهات.
• •وضع خطة تمويل لحاالت الطوارئ تضمن سير األعمال بصورة اعتيادية في حاالت حدوث ضغط على السيولة.
من أجل إدارة السيولة في المجموعة في حالة حدوث أي أزمات طارئة قامت المجموعة بوضع خطة طوارئ تمويلية “ ”CFPتم اعتمادها بواسطة لجنة
األصول والخصوم بالمجموعة “ .”G-ALCOويتم تنفيذ الخطة تحت اشراف لجنة إدارة طوارئ السيولة “ ”LCMCالتي تقوم برصد مؤشرات دعم القرارات
المنبثقة عن خطة الطوارئ التمويلية “ ”CFPالتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
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جدول رقم  :17البيانات الكمية لمركز استثمارات األسهم كما في  31ديسمبر 2013

(بآالف الدراهم)
العام الماضي

العام الحالي
النوع

مدرجة للتداول
العام

استثمارات
خاصة

اإلجمالي

مدرجة للتداول
العام

استثمارات
خاصة

اإلجمالي

استثمارات في أسهم

146,918

13,593

160،511

105,702

14,908

126،610

برامج استثمارات جماعية

10,505

330

10،835

5,030

748

5،778

استثمارات أخرى

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي

157,423

13,924

171،346

110,732

15,656

126,388

جدول رقم  :18التفاصيل الكمية لوضع حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2013
النوع

المبلغ بأالف الدراهم

األرباح (الخسائر)

-

األرباح (الخسائر) المحققة من عمليات البيع والتسييل

()2,296

* األرباح (الخسائر) غير المحققة المقيدة في الميزانية العمومية دون قيدها في حساب األرباح والخسائر

89,716

** األرباح (الخسائر) المستترة عن إعادة تقييم استثمارات مقيدة بسعر التكلفة دون قيدها في الميزانية العمومية أو حساب
األرباح والخسائر

87,420

اإلجمالي
الجدول رقم  :19الشق األول والشق الثاني من رأس المال المضمنان في * و** أعاله هما كما يلي
شق رأس المال

المبلغ بأالف الدراهم

المبلغ المضمن في الشق األول من رأس المال

()2,296

المبلغ المضمن في الشق الثاني من رأس المال

40,372

اإلجمالي

38,076

إدارة رأس المال
تخضع المجموعة لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية لرأس المال بالنسبة للمجموعة في حين يتم
اإلشراف على الفروع الخارجية والشركات التابعة بصورة مباشرة من قبل الجهات الرقابية المحلية التي تتبع لها .إن عملية إدارة رأس المال بالنسبة للمجموعة
ترتبط باالستراتيجية العامة لألعمال للتأكد من أن رأس المال يعتبر كافيا مقارنة بمستوى المخاطر المالزمة لألعمال التجارية .وتقوم المجموعة بإجراءات
تخطيط لرأس المال بالتزامن مع عملية إعداد الموازنة المالية.
تقوم المجموعة بتطبيق خطة خمسية مستمرة الستراتيجية طويل األجل يتم تحديثها سنويا .كما يتم وضع خطة عمل قصيرة األجل للعام المقبل
استنادا على الخطة طويلة األجل والتي توفر األساس لعملية إعداد الموازنة المالية والمخاطر .ويتم تقييم متطلبات رأس المال لكل وحدة أعمال ويتم
تجميعها على المستوى الموسع للمجموعة.
تقوم المجموعة بإعداد خطة تستند إلى التقديرات التي يتم رفعها من وحدات األعمال في األسفل للجهات العليا كما تقوم أيضا بإعداد خطة استراتيجية وفقا
لتصور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذي يتم تنزيله للقواعد من األعلى و تتكون هذه الخطة من بيانات مالية عالية المستوى ومتعددة السنوات ،تستند إلى
تخطيط طويل األجل وأهداف استراتيجية .وتستند األرقام اإلجمالية في هذه الخطة على خطط طويلة األجل و مبادرات/قرارات استراتيجية تخطط المجموعة
اتخاذها/تطبيقها في المستقبل .وتستند الخطة التي يتم رفعها من األسفل للجهات العليا إلى أن يتم وضع الموازنة على مستوى وحدة أعمال ،وتجمع بعدها
على مستوى قطاعات األعمال وأخيرا على مستوى المجموعة ككل .تقوم وحدات األعمال بكل قطاع بإعداد ميزانية عمومية وحساب أرباح وخسائر تقديرية
للسنة المقبلة على أن تأخذ في االعتبار المؤشرات الرئيسية التالية:
• •األهداف قصيرة األجل (عام واحد)
• •استعداد واستراتيجية تحمل المخاطر “”Risk Appetite
• •معدالت النمو المستهدفة
• •العوائد المستهدفة
إن سياسات المجموعة الخاصة بإدارة ر ٍأس المال تهدف إلى التأكد من أن المجموعة لديها رأس المال الكافي لتغطية المخاطر المرتبطة بنشاطاتها .ويتم
إجراء تقييم لمختلفة المخاطر عبر المجموعة وتأثيراتها المحتملة بالتزامن مع عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال “ ”ICAAPالتي تتم سنويا،
وكجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال “ ”ICAAPيقوم قطاع إدارة المخاطر بالمجموعة بالتعرف على المخاطر المختلفة التي تتعرض لها
المجموعة من خالل عملياتها الروتينية اليومية .من ثم تقوم المجموعة بوضع السياسات واإلجراءات واألطر والمنهجيات وخطط الطوارئ والنظم األخرى
لقياس وإدارة والتخفيف من آثار هذه المخاطر وأخيرا تقوم المجموعة بتحديد المخاطر التي سيتم تغطيتها برأس المال.
تتمثل األهداف الرئيسية الخاصة بإدارة رأس المال:

الجدول رقم  :20متطلبات رأس المال حسب فئات استثمارات األسهم كما في  31ديسمبر 2013
الفئة

المبلغ بأالف الدراهم

استثمارات استراتيجية

15,558

استثمارات متاحة للبيع

1,329

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-

إجمالي متطلبات رأس المال

16,887

الفروع الخارجية
تمتلك مؤسسات مجموعة بنك أبوظبي الوطني وشركاته التابعة الخارجية الكبيرة وحدات مستقلة إلدارة المخاطر وتتولى مسؤولية السيطرة على مخاطر
السوق“ ”Market Risk Oversightوتخفيفها .تقوم وحدات إدارة  /اإلبالغ عن المخاطر المعنية بإرسال تقارير مخاطر السوق إلى وحدة رصد مخاطر السوق
التي تقوم بمراجعة هذه التقارير قبل تقديمها إلى لجنة المخاطر بالمجموعة ( )GRCلمناقشة والتداول في أي موضوعات محددة.

• •الحفاظ على رأس المال الكافي للوفاء بالحد األدنى للمتطلبات التي وضعها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وكذلك ضمان التحول واالنتقال إلى
بازل  3من حيث نسب ومعدالت رأس المال
• •الحفاظ على رأس المال الكافي لدعم أهداف استعداد واستراتيجية تحمل المخاطر وفقا لخطة االستراتيجية طويلة األجل
• •الحفاظ على رأس المال الكافي لتحمل سيناريوهات الضغط بما في ذلك متطلبات زيادة رأس المال التي يتم تحديدها من خالل عملية التقييم الداخلي
لكفاية رأس المال “.”ICAAP
• •دعم التصنيف االئتماني للمجموعة
تقوم المجموعة بإجراء اختبار ضغط متعدد السنوات يتم فيه تحديد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر كقاعدة للحالة األساسية ولسيناريوهات
الضغط ويتم اختبار عوامل الخطر بتعريضها لالفتراضات التي وضعت للحالة األساسية وسيناريوهات الضغط ويتم على ضوء ذلك تحديد األثر المقابل على
كفاية رأس المال .تستخدم المجموعة اختبارات ضغط االقتصاد الكلي من أجل تقدير الحاجة إلى رأس المال ومستويات رأس المال بموجب العديد من
السيناريوهات غير المواتية .وتعتبر االختبارات أداة هامة في التخطيط الداخلي لرأس المال .لقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي اجريت خالل العام  2013أن
المجموعة لديها رأس المال الكافي في حاالت السيناريوهات السالبة خالل السنوات الثالث القادمة.

يتم تقديم تقارير مخاطر السوق المتعلقة باالمتثال لحدود مخاطر السيولة ،باإلضافة إلى محاضر لجنة األصول والخصوم المحلية إلى قطاع الخزينة
بالمجموعة المسؤول عن النظر في أمر تصعيد أي مخاوف إلى لجنة األصول والخصوم بالمجموعة “ .”G-ALCOتقوم وحدة رصد مخاطر السوق “Market
 ”Risk Oversightبصورة يومية بمراقبة عمليات اإلقراض التي يقدمها قطاع الخزينة بالمجموعة للوحدات والشركات التابعة الخارجية وتلك التي تقدمها
الوحدات والشركات التابعة لقطاع الخزينة.
الجدول رقم :21إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وفقا لألسلوب المعياري كما في  31ديسمبر 2013
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مخاطر السوق

المبلغ بأالف الدراهم

مخاطر أسعار الفائدة

1,217,075

مخاطر مركز األسهم

107,078

مخاطر الصرف األجنبي

103,939

مخاطر السلع

4,519

مخاطر الخيارات

83,899

إجمالي متطلبات رأس المال

1,516,510
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إدارة المخاطر واإلفصاحات بموجب اتفاقية بازل  ،2المحور الثالث
مخاطر التشغيل

إدارة استمرارية األعمال

تنشأ مخاطر التشغيل من جميع عمليات المجموعة وتتعرض لها جميع مؤسسات األعمال .وهي مخاطر التعرض للخسائر المباشر أو غير المباشرة التي
تنجم عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بعمليات المجموعة وموظفيها ونظمها ومن عوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر
السوق ومخاطر السيولة .ويتضمن ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك لشركات ،إال أنه ال يشمل الجوانب االستراتيجية
والسمعة .ومن ناحية أخرى يتم التعامل مع مخاطر السمعة عبر العديد من أدوات إدارة مخاطر التشغيل “ ”ORM Toolsوقد أنشأت المجموعة أيضا لجنة
منفصلة لمخاطر السمعة لمعالجة الجوانب المتعلقة بمخاطر السمعة.

إدارة استمرارية األعمال ( )BCMهي سلسلة من اإلجراءات اإلدارية التي تحدد اآلثار المحتملة التي يمكن أن تهدد المؤسسة ،وتوفر اإلطار لبناء المرونة
والمقدرة على االستجابة الفاعلة لحماية سمعتها باإلضافة إلى حماية مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين والعمالء في المؤسسة .وهي مسؤولة عن
التحقق من قدرة المجموعة على ضمان المرونة التشغيلية لعملياتها الرئيسية في حاالت الظروف السالبة غير المواتية.

إن هدف المجموعة هو إدارة مخاطر التشغيل من أجل تحقيق التوازن بين تجنب الخسائر المالية الناتجة عن أحداث مخاطر التشغيل وأي أضر ار قد تلحق
بسمعة المجموعة .لقد سعت المجموعة إلى خلق بيئة سليمة من المخاطر تضمن في نفس الوقت أن قطاعات األعمال تعمل بصورة خالقة ومتمكنة.
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية االشراف على إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة ويقوم بممارسة هذه المسؤوليات من خالل لجنة المخاطر
بالمجموعة ( )GRCالتي تعمل ضمن إطار محدد للسياسات واإلجراءات وتقوم بتحديد وتقييم ورصد ومراقبة وإدارة واالبالغ عن المخاطر .وتستخدم لجنة
المخاطر بالمجموعة ( )GRCسياسات وإجراءات داخلية واضحة للحد من احتماالت حدوث أي خسائر مرتبطة بالمخاطر التشغيلية والتقليل من اآلثار الناتجة
عن ذلك .ويشمل ذلك إجراء عملية تقييم استثنائية وفاعلة للمخاطر المرتبطة والموافقة على المخاطر المتبقية المتعلقة بالمبادرات الجديدة داخل
المجموعة و/أو التي حدث بها تغيير كبير كما يشمل إجراء عملية جمع بيانات الخسائر الداخلية .ويتم مطابقة بيانات الخسائر الداخلية المجمعة وتسويتها
مع حساب األستاذ العام.
أيضا بحدد اإلطار االرتباط مع فئات المخاطر األخرى التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر مخاطر أمن المعلومات ومكافحة غسل األموال ومحاربة
تمويل اإلرهاب إلخ .وتخضع هذه المهام إلى الرقابة واالشراف المباشر من قبل قطاع الشؤون القانونية واالمتثال بالمجموعة الذي لديه ممثلين في جميع
الوحدات الرئيسية بما في ذلك الوحدات الخارجية .وتقوم وحدة االلتزام بالمجموعة بالتعامل بفعالية مع المتطلبات التنظيمية والرقابية من خالل رصدها
بانتظام للتحقق من االلتزام بها .أيضا ،وكجزء من استراتيجية تخفيف المخاطر ،تتولى لجنة التأمين بالمجموعة التي تضم رئيس وحدة المخاطر التشغيلية،
مسؤولية ترتيب التغطية التأمينية المناسبة عبر المجموعة وتوظف لهذا الغرض أحد كبار وسطاء التامين لمساعدتها في الوفاء بمسؤولياتها .وبالنسبة
للسياسات والمتطلبات المتعلقة بأمن وحماية نظم المعلومات بالمجموعة فقد تم وضعها لتكون متوافقة مع المعايير المقبولة دوليا القواعد حوكمة
تقنية المعلومات .وبصورة أكثر تحديد فإن أمن وسالمة تقنية المعلومات تخضع للسياسات الواضحة ذات الصلة التي تستند إلى المعايير الدولية مثل معايير
المنظمة الدولية للمقاييس أيزو “ ”ISO27001ومعايير وقواعد أمن وسالمة بيانات بطاقات الدفع (.)PCI-DSS
قامت المجموعة بوضع إطار لسياسة فعالة إلدارة المخاطر التشغيلية يتضمن سلسلة من اإلجراءات تتمون من أربعة مراحل رئيسية هي :تحديد المخاطر-
تقييم وقياس المخاطر – رصد ومراقبة المخاطر – اإلبالغ عن المخاطر .ويتم إنجاز هذه السلسة من اإلجراءات من خالل استخدام واحدة أو أكثر من األدوات.
وتهدف سياسات إدارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة إلى تضمين عناصر إدارة مخاطر التشغيل في النشاطات واإلجراءات اليومية من خالل االستخدام
االستراتيجي ألدوات إدارة المخاطر التشغيلية في جميع وحدات األعمال والفروع والشركات التابعة.
يعتبر خط الدفاع األول مسؤو ًال عن إدارة المخاطر التشغيلية والتخفيف من حدتها كل في مجاالت مسؤوليته .وتتولى وحدة األعمال المعنية شئون اإلدارة
اليومية للمخاطر التشغيلية وفقا لإلطار المحدد لسياسة إدارة المخاطر التشغيلية .وبموجب هذه السياسات فإنه يتوجب على وحدات األعمال إجراء
تقييم للمخاطر واإلبالغ عن الخسائر التشغيلية بصورة دورية ووضع إطار للرصد والمراقبة وتطبيق تدابير مناسبة للتخفيف من المخاطر التشغيلية في
وحداتهم .وقد تم تعيين منسقين إلدارة المخاطر التشغيلية في جميع وحدات األعمال والفروع الخارجية والشركات التابع وهم يمثلون المرجع الرئيسي في
تعزيز إدارة مخاطر التشغيل كل ضمن مجاالت مسؤوليته .وبالنسبة للكيانات المستقلة التابعة للمجموعة فإنها تعتبر مسؤولة عن التحقق من التزامها
بجميع القواعد والنظم التي تصدر عن جميع الجهات الرقابية والتنظيمية المحلية والخارجية التي تعمل في نطاقها هذه الكيانات ويساعدها في اإليفاء بهذه
المسؤوليات قطاع االمتثال بالمجموعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

الحوكمة
تتولى لجنة المخاطر بالمجموعة مسؤولية اإلشراف على إدارة استمرارية األعمال ووضع سياسة الستراتيجية إدارة درء الكوارث بالمجموعة .وتقوم اللجنة
بتجميع البيانات من وحدات األعمال وإدارات الدعم بالمجموعة للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضع وتحديد األولويات للتحقق من نجاح خطط استمرارية
أعمال المجموعة.
اإلطــار واإلجراءات
قامت المجموعة بوضع إطار لسياسة إدارة استمرارية األعمال تتضمن الخطوات الرئيسية التالية:
• •تحديد العمليات واإلجراءات الضرورية (وتوابعها) للتأكد من قدرة المجموعة على تقديم خدماتها
• •تعريف وتحديد األطر الزمنية السترداد تلك العمليات الرئيسية
• •وضع استراتيجيات وحلول فعالة من حيث التكلفة لتحقيق استعادة سير األعمال خالل األطر الزمنية للعمليات الرئيسية
• •التحقق من صالحية الحلول المختارة.
تقوم جميع وحدات األعمال سنويا بإجراء تحليل لآلثار التي تترتب على األعمال لتحديد اإلجراءات والعمليات الهامة بالنسبة للوحدة وأهداف اإلطار الزمني
لالسترداد .ويتم وضع خطط استمرارية األعمال على مستوى اإلدارات عبر جميع وحدات المجموعة ويتم اختبارها سنويا ويمتلك بنك أبوظبي الوطني موقع
طوارئ محلي مخصص لضمان عدم توقف العمليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إدارة الحوادث واألزمات
تم وضع خطة شاملة إلدارة الحوادث واألزمات بالمجموعة ويتم عقد دورات تدريبية في إدارة األزمات بصورة منتظمة حيث يتم استخدم سيناريوهات
مختلفة لزيادة تطوير قدرات الفريق في التعامل مع األزمات وتشمل هذه الدورات أعضاء اإلدارة العليا للمجموعة.

مخاطر السمعة
يتم تعريف مخاطر السمعة على أنها مخاطر األضرار التي تقع على سمعة المجموعة بسبب حادثة أو أكثر مثل الدعاية السالبة عن ممارسات المجموعة
أو سلوكها أو حالتها المالية .لقد قامت المجموعة بتحديد مجاالت األعمال التي تعتبر مصادر ألحداث مخاطر السمعة مثل ( )1االمتثال لاللتزامات القانونية
والتنظيمية و ( )2الممارسات المتبعة في األعمال التجارية و ( )3مستوى جودة المنتجات والخدمات و ( )4أمن وحماية تقنية المعلومات وسالمة تقنية
البيانات و( )5عالقات االرتباط بالعمالء والموردين والشركاء و ( )6إدارة األزمات و( )7االتصاالت الخارجية و( )8تحقيق األهداف المالية إلخ .وتقوم المجموعة
بصورة نشطة بإدارة هذه المجاالت المحددة أعاله والتي قد ينتج عنها أحدث مخاطر السمعة.

تقع المسؤولية الرئيسية للتحقق من االمتثال للسياسات واإلجراءات على عاتق وحدات األعمال المعنية ويتم دعم ذلك من خالل إجراءات المراجعة الدورية
التي يضطلع بها قطاع التدقيق الداخلي بالمجموعة .ويتم مناقشة نتائج وتقارير المراجعات الدورية مع إدارة وحدة األعمال ذات العالقة ،كما يتم رفع ملخص
النتائج والتقارير إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا بالمجموعة.
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تقرير
حوكمة الشركات

تقرير حوكمـة الشركـات
المقدمة
يدرك بنك أبوظبي الوطني ومجموعة الشركات التابعة له (ويشار إليها مجتمعة بـ «البنك») مسؤولياتهم تجاه نشر وترسيخ مبادئ الممارسات التجارية
األخالقية والمستدامة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها .إن وضع اإلطار لسياسة شاملة ومتكاملة في مجال حوكمة الشركات ،يلعب دورا ً
أساسيا في إظهار ثقافة بنك أبوظبي الوطني والتزامه باألصول المهنية وتقيده بتعليمات الجهات الرقابية.
المبادئ التوجيهية لسياسة حوكمة الشركات في بنك أبوظبي الوطني
.1

معايير راسخة في مجال الحوكمة

.2

القيادة

.3

المساءلة والمحاسبة

.4

الشفافية

إن بنك أبوظبي الوطني يؤمن بأن المنافع التي تتضمنها سياسة الحوكمة تتكامل باالعتماد على العنصرين ألوثائقي والسلوكي معا ،وبالتالي قام مجلس
اإلدارة باعتماد إطارا للعمل يتضمن سلسلة واسعة من السياسات التي تفصل التوجيهات والضوابط باإلضافة إلى قيامه بإقرار مبادئ عامة لقواعد السلوك
والتصرفات الشخصية والتي بناء عليها سيتم مساءلة جميع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين سواء بصفتهم الفردية أو بصفتهم الجماعية ككيان واحد.
ترتكز ثقافة الحوكمة التي ينتهجها بنك أبوظبي الوطني على ما يلي:
-

مسؤولية مجلس اإلدارة عن إدارة شئون المجموعة وتحديد أهدافها،
اختيار االستراتيجية اإلنتاجية وإدارة المخاطر،
تخويل الصالحيات ومراقبتها وإعمال مبادئ المساءلة بصورة صحيحة،
تحقيق مصالح المساهمين والمتعاملين عن طريق تطبيق القواعد الصحيحة لإلفصاح المادي،
التحقق من االلتزام والتقيد التام بجميع متطلبات الجهات الرقابية
التفاعل مع المجتمع

إن مدى االتزان والعمق الذي تتميز به سياسة الحوكمة التي ينتهجها بنك أبوظبي الوطني تعتبر متناسبة مع طبيعة وحجم وتنوع مكوناته .و يدرك
مجلس اإلدارة أن البنك يعمل من خالل بيئة عالمية متطورة متعددة االحتماالت وفي ظل متغيرات دائمة للمتطلبات الرقابية واهتمام متزايد بمعامالت
المساهمين والمتعاملين معه .إن بنك أبوظبي الوطني يعمل باستمرار على تطوير وتحسين سياساته في مجال الحوكمة من أجل تمكين مجلس اإلدارة
واإلدارة العامة من القيام بمهامهم بصورة فعالة.

التقديرات واإلنجازات
كما فاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة حوكمة الشركات من فئة البنوك لعام  2013عن دوره كقائد لحوكمة الشركات مع تقدير خاص لدور البنك في مجال
الشفافية واإلفصاح وأنظمة المراقبة الشاملة والعمل الدؤوب لمجلس اإلدارة.
كما حصل السيد /سامر عبد الحق المستشار العام للمجموعة وأمين سر مجلس اإلدارة على جائزة  ACC Corporate Governance Officerكأفضل
مسؤول حوكمة الشركات لعام  2013وذلك تتويج ًا لجهوده الحثيثة والمستمرة ومساهمته في إطار عمل حوكمة الشركات في بنك أبوظبي الوطني.
وأخيراً ،وللعام الرابع على التوالي ،حصل بنك أبوظبي الوطني على المركز الثاني في تصنيف ستاندرد أند بورز للبنك على مؤشر ،Hawkamah ESC Pan Arabia
حيث يوفر هذا المؤشر قياس األداء التنظيمي اإلجمالي من خالل ربط نجاح سوق األسهم بمؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة .كما يولي بنك أبوظبي
الوطني أهمية كبيرة لعمليات قياس اآلداء هذه ،حيث قام بدمج عملية تحديد المركز المستمرة على المؤشر في عمليات قياس أداء اإلدارة العليا.

يضطلع المجلس بمسؤولية منح التخويل والتفويض لإلدارة العليا ويشمل ذلك تحديد مجال الصالحيات ونطاقها وتواترها وطبيعتها .وبخالف بعض
الصالحيات التي يحتفظ فيها المجلس لنفسه بحق اتخاذ القرارات ،فإن الرئيس التنفيذي للمجموعة يتمتع بصالحيات كاملة فيما يتعلق باإلدارة والعمليات
والشئون المتعلقة بااللتزام بالنسبة للبنك .ومن أجل التحقق من قيامها بدورها اإلشرافي فقد قام مجلس اإلدارة بوضع نظام محدد للرقابة يقوم برصد
ومراقبة نشاطات اإلدارة باإلضافة إلى إنشاء أنظمة مساندة محليا وخارجيا للرقابة و رفع التقارير للمجموعة .ويخضع هذا التخويل ونظام الرقابة أيضا لاللتزام
بتعليمات الجهات الرقابية والجهات األخرى ومراقبتها بما في ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع.
عالوة على ذلك ،فقد قام المجلس بإصدار قواعد دليل للسلوك المهني والذي يسري في تطبيقه على مديري وموظفي ووكالء البنك وتساعد هذه القواعد
وتشجع على مراعاة التصرفات والسلوك الصحيح كما توضح وتحدد التصرفات والسلوك غير السليم باإلضافة إلى تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا
الصدد وإجراءات رفع التقارير.
وتماشيا مع مفهوم بنك أبوظبي الوطني في تطبيق أعلى معايير الشفافية واإلفصاح لخدمة المساهمين والمتعاملين اآلخرين ،يقوم البنك بنشر مجموعة
كبيرة من التقارير تتضمن بيانات مالية وغير مالية باإلضافة إلى اإلفصاحات التي تنص عليها قوانين الجهات الرقابية.
قام البنك أيضا باستحداث العديد من اإلدارات واالختصاصات التي تُعنى باالتصال بالمتعاملين الخارجيين بما في ذلك اإلدارات المختصة بعالقات المستثمرين
و االستدامة وأمانة السر ووحدات االتصال بالشركات والمؤسسات .عالوة على ذلك ،يتم األخذ باالعتبار معايير الشفافية واإلفصاح الداخلي في كل من مجال
العمليات والمنظور األخالقي والتنظيمي ويتم التحقق من أن الموظفين على علم بإجراءات بنك أبوظبي الوطني واستراتيجياته ومخاطره وأنهم يعرفون
تماما مسئولياتهم ومهامهم الشخصية ،في نفس الوقت الذي يقومون به بالمحافظة على وحماية سرية البيانات الشخصية للعمالء والمعلومات
الحساسة واألسرار التجارية المتعلقة بهم.
تتضمن حقوق ومصالح المساهمين البنود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة واألحكام الواردة في النظام
األساسي لبنك أبوظبي الوطني ،مدعومة بالواجبات التي تقع على عاتق مجلس اإلدارة والمتمثلة في العمل على حماية مصالح البنك .ويعي بنك أبوظبي
الوطني تماما وجود اختالف وتنوع في المصالح بالنسبة لقاعدة المساهمين وأن عليه أخذ هذا االختالف والتنوع في االعتبار عند قيامه بوضع وتحديد أهداف
واستراتيجيات المجموعة.

االلتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية
بنك أبوظبي الوطني مرخص للعمل من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،وبالتالي فإن عليه التقيد بقوانين مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي باإلضافة إلى األنظمة والتعاميم التي يصدرها من وقت آلخر .أيضا فإن بنك أبوظبي الوطني ملزم بالتقيد بجميع القوانين واللوائح والنظم السارية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن يخضع للوالية ولالختصاص القضائي لألقطار التي يعمل فيها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر قانون الشركات
التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين والمعايير الموضوعة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي
لبنك أبوظبي الوطني.
وقد تم تعديل النظام األساسي لبنك أبوظبي الوطني آلخر مرة في العام  ،2013بعد قيام المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية بالموافقة
على دفع وإصدار أسهم منحة للمساهمين.
يلتزم بنك أبوظبي الوطني بمراعاة األصول المتبعة والقواعد المحددة لحوكمة الشركات وكذلك بنود وأحكام القرار الوزاري رقم  518لسنة  2009بشأن
ضوابط الحوكمة ومعيار االنضباط المؤسسي ( )MR518وذلك على الرغم من أن االلتزام بهذا القرار الوزاري ليس إلزاميا بالنسبة للمصارف العاملة داخلة دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
تضطلع اإلدارة العليا لبنك أبوظبي الوطني بمسؤولية التحقق من االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة وتقوم برفع التقارير في هذا الصدد لمجلس اإلدارة.
ويقوم مجلس اإلدارة بإعطاء التوجيهات والمتابعة فيما يتعلق بالرغبة في المخاطرة واالستراتيجية الهامة المتعلقة بااللتزام والمخاطر والتعامل مع
نتائجها .قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر مع منحهما صالحيات كما هو موضح أدناه ،عالوة على منح التخويل إلى اللجان األخرى
لتتعامل بصورة مالئمة في مسائل االلتزام والمخاطر وذلك وفقا لميثاقها.

إطار عمل حوكمة الشركات
يطلع مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بالمسؤولية الكاملة تجاه إدارة شؤون المجموعة وخلق وتحقيق القيمة والمحافظة عليها بواسطة عمليات
المجموعة واالهتمام بمصالح المساهمين والمتعاملين اآلخرين .وقد تم تحديد دور ومسئوليات المجلس بالنص عليها في ميثاق المجلس والسياسات
المرتبطة بذلك.
جزء ال يتجزأ من مجلس اإلدارة والتي يتكون أعضاء كل منها من أعضاء مجلس اإلدارة.
قام المجلس بإنشاء عددا من اللجان والتي تظل كل واحدة منها
ً
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجان في التعامل بصورة أكثر تفصيال مع الموضوعات المختلفة وإدارة حاالت تعارض المصالح والتحقق من الوفاء
بالمتطلبات الرقابية وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بمسئوليات المجلس للتأكد من أن عملية الحوكمة داخل المجموعة تسير بشكل جيد.
تم مراجعة اللجان خالل العام  2013لتتماشى بشكل أكبر مع التغييرات التي تتطرأ على الهيكل التنظيمي للمجموعة .وكجزء من هذه المراجعة ،تم إنشاء
والتحول من أجل تسريع عملية تطبيق االستراتيجات الجديدة والمشاريع المرتبطة بها .كما تم تحديث جميع مواثيق
لجنة جديدة تسمى لجنة االستراتيجية
ّ
اللجان بحيث تعكس مهام ومسؤوليات كل منها بشكل أوسع.
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مجلس اإلدارة

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

تكوين المجلس للعام 2013

عضو مجلس اإلدارة

خالل الجمعية العمومية السنوية لعام  2013فإن ستة من أعضاء مجلس اإلدارة األحد عشر ،بمن فيهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للمجموعة ،قد
تم ترشيحهم من قبل حكومة إمارة أبوظبي ،في حين تم انتخاب األعضاء الخمسة الباقين بواسطة األقلية من حملة األسهم.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2006/3/19

منتخب من قبل األقلية من حملة األسهم

جميع األعضاء هم أعضاء غير تنفيذيين واثنين من األعضاء الخمسة المنتخبين يعتبرون أعضاء مستقلين وفق ًا للمعايير الموضوعة من قبل هيئة األوراق
المالية والسلع والمتضمنة في ميثاق مجلس اإلدارة.

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة الموارد البشرية بصفته رئيس ًا
• لجنة االستراتيجية والتحول بصفته رئيس ًا
• لجنة إدارة المخاطر

إن تكوين مجلس اإلدارة وفقا لألصول المتبعة للحوكمة المقبولة بصورة عامة والمتعلقة بالفصل بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
وأن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين.

سمو الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) وهي إحدى كبرى الشركات
الرائدة في مجال التأمين في المنطقة .كما يتولى الشيخ محمد بن سيف أيضا منصب رئيس لجنة المكافآت والتعويضات بها باإلضافة إلى أنه أيضا
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمارات البحرية وأيضا نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضة البحرية.

وبسبب الوفاة المؤسفة لسعادة الدكتور جوعان سالم الظاهري ،فقد تم تعيين نائب جديد لرئيس مجلس اإلدارة في شهر أغسطس .2013

يحمل الشيخ محمد بن سيف درجة في االقتصاد الدولي والتاريخ من الجامعة األمريكية في باريس بفرنسا.
المناصب الخارجية
• رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمارات البحرية
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -نادي أبوظبي الدولي للرياضة البحرية.

معالي /ناصر أحمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2003/5/19

معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي

عضوية لجنة بنك أبوظبي الوطني:
• رئيس لجنة إدارة المخاطر

معالي /ناصر أحمد السويدي هو رئيس دائرة التنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية وشركة االتحاد للقطارات والمؤسسة
العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة .وهو أيضا عضو بالمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة االستثمارات البترولية الدولية
وشركة مبادلة للتنمية.أيضا تقلد معالي /ناصر أحمد السويدي مناصب عليا في العديد من المؤسسات الحكومية منها جهاز أبوظبي لالستثمار
وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
يحمل معالي /ناصر أحمد السويدي درجة في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا إستيت بوليتيكنيك بالواليات المتحدة األمريكية.
المناصب الخارجية
• عضو بالمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
• رئيس مجلس اإلدارة لدائرة التنمية االقتصادية
• رئيس مجلس اإلدارة  -سوق أبوظبي لألوراق المالية
• رئيس مجلس اإلدارة  -المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة
• رئيس مجلس اإلدارة  -شركة االتحاد للقطارات
• رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإلحصاء
• رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتنمية االقتصادية
• رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطني للجودة والمطابقة
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمار
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة مبادلة للتنمية
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة االستثمارات البترولية الدولية
• عضو مجلس اإلدارة – مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
• عضو مجلس اإلدارة – هئية أبوظبي للرقابة الغذائية.

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 1995/5/1

منتخب من قبل األقلية من حملة األسهم

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر

يشغل حالي ًا سمو الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري منصب رئيس مجلس إدارة بن سرور الهندسية .قبل ذلك كان الشيخ أحمد يشغل منصب
وكيل دائرة الخدمات االجتماعية والمباني التجارية للفترة من  1996وحتى .2009
يحمل الشيخ أحمد درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
المناصب الخارجية
• عضو  -المجلس االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي
• عضو مجلس اإلدارة  -اتصاالت
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة الفنادق الوطنية
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -طيران أبوظبي

سعادة /محمد عمر عبد اهلل
عضو مجلس اإلدارة

سعادة /الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2013/8/11

معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر
• لجنة الحوكمة والتعيينات
• لجنة الموارد البشرية

تم تعيين سعادة /د .الطاهر مصبح الكندي المرر عضوا ً في مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في العام  .2013ويملك سعادته أكثر من  25عام ًا من
الخبرة في العديد من الشركات والمؤسسات في أبوظبي وهو مؤسس شركة المستثمر الوطني .وقد مسيرته المهنية كمدير لشركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) حيث كان يدير العديد من اإلدارات وكان كذلك عضوا ً في مجالس إدارات العديد من الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويحمل سعادة د .الطاهر مصبح الكندي المرر درجة البكالوريوس في االقتصاد والموارد البشرية من جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية
ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2003/5/19

معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة الحوكمة والتعيينات بصفته رئيس ًا
• لجنة الموارد البشرية
• لجنة االستراتيجية والتحول

التحق سعادة /محمد عمر عبد اهلل بدائرة التنمية االقتصادية كوكيل للدائرة في مارس  .2007قبل التحاقه بالدائرة عمل سعادته مديرا عاما لغرفة
تجارة وصناعة أبوظبي خالل الفترة من مايو  1997حتى مارس .2007
سعادة /محمد عمر عبد اهلل خبير معتمد متخصص في مجال القانون والمصارف والتنمية االقتصادية.
المناصب الخارجية
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي للموانئ
• عضو مجلس اإلدارة  -صندوق الشيخ خليفة

المناصب الخارجية
• الرئيس الفخري لدائرة بلدية المنطقة الغربية
• عضو مجلس اإلدارة – مركز أبوظبي للمعارض
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السيد /ديفيد بو

سعادة /سلطان بن راشد الظاهري

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 1973/5/2

منتخب من قبل األقلية من حملة األسهم

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل منذ
2009/3/11

منتخب من قبل األقلية من حملة األسهم

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة التدقيق
• لجنة الموارد البشرية

سعادة /سلطان بن راشد الظاهري هو عضو بالمجلس الوطني االتحادي وهو واحد من أكثر رجال األعمال المعروفين والمحترمين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة حيث يلعب دورا هاما في اقتصادها عن طريق المشاركة في العديد من الصناعات مثل قطاع العقارات وإدارة المشروعات وإدارة
المحافظ أو عن طريق امتالكه لشركات تجارية وصناعية رائدة أو المشاركة فيها.

يعمل السيد ديفيد بو مع حكومة إمارة أبوظبي منذ نوفمبر  ،2003ويشغل حاليا منصب رئيس دائرة االستثمارات المباشرة في مجلس أبوظبي
لالستثمار وقبل ذلك كان يشغل منصب مدير صندوق في جهاز أبوظبي لالستثمار وهو محلل مالي معتمد وحاصل على ترخيص اإلتحاد الوطني
للمتعاملين في األوراق المالية ،المجموعات  3و  7و .24

يمتلك سعادته العديد من الشركات الخاصة الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويضطلع بمهام إدارتها .كما يعرف عن سعادته دوره الريادي في
األعمال واألنشطة الخيرية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

ترعرع السيد /ديفيد أكمل دراسته الجامعية في جامعة ستراسبورغ في فرنسا .بدأ حياته العملية في مجال التمويل في نيويورك كوسيط بتداوالت
االأسهم قبل التحاقه بـ إبفرست كابيتال في لندن .بعد ذلك انتقل إلى برمودا ودبلن مديرا لصندوق لدى بيركو ليمتد وهي منشأة عائلية لديها أصول
ضخمة يتم إدارتها.

المناصب الخارجية
• عضو  -بالمجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

المناصب الخارجية
• عضو لجنة االستثمار  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

السيد /خليفة سلطان السويدي

السيد /مطر حمدان العامري

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2006/3/19

معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة التدقيق
• لجنة الحوكمة والتعيينات
• لجنة االستراتيجية والتحول

يحمل السيد /خليفة سلطان السويدي درجة في إدارة األعمال (التمويل) وماجستير العلوم في التمويل من جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية
وهو محلل مالي معتمد.
المناصب الخارجية
• عضو مجلس اإلدارة  -طيران اإلتحاد
• عضو مجلس اإلدارة  -سوق أبوظبي لألوراق المالية
• عضو مجلس اإلدارة  -بنك اإلتحاد الوطني
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي للتأمين
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمار

2010/3/11

منتخب من قبل األقلية من حملة األسهم

يتمتع السيد /مطر حمدان العامري بخبرات تمتد ألكثر من  25عاما في وظائف مختلفة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) وقد بدأ حياته
الوظيفية معها وتقلد العديد من الوظائف المالية العليا المختلفة في مجموعة شركات ادنوك بما في ذلك انتدابه للعمل مع آرثر أندرسن لمدة
عامين ونصف في مهام عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.

السيد /مايكل اتش تومالين

عضو مجلس اإلدارة

معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل منذ

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة التدقيق
• لجنة الحوكمة والتعيينات
• لجنة الموارد البشرية

المناصب الخارجية
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة الحفر الوطنية
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة ناقالت أبوظبي الوطنية
• عضو مجلس اإلدارة  -إكسل لندن – شركة تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض
• عضو مجلس اإلدارة – نادي العين الرياضي
• مدير اإلدارة المالية – شركة بترول أبوظبي الوطنية(ادنوك)

السيد /هاشم فواز القدسي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2006/3/19

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر

عضو مجلس إدارة تنفيذي منذ 13/3/2012

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ تاريخ
1/7/2013

عضو في اللجان التالية المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني
• لجنة التدقيق

معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
يشغل السيد /هاشم فواز القدسي منصب المدير التنفيذي لدائرة االستثمارات النشطة في مجلس أبوظبي لالستثمار منذ أبريل من العام .2007
يتمتع السيد /بخبرة طويلة في إدارة االستثمارات واألعمال المصرفية و التمويل .ويحمل درجة علمية في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية
بالواليات المتحدة األمريكية كما أنه محلل مالي معتمد.
المناصب الخارجية
• مدير تنفيذي لدائرة االستثمارات النشطة  -مجلس أبوظبي لالستثمار
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمار
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة الوثبة للخدمات المركزية

التحق السيد مايكل تومالين بالعمل مع بنك أبوظبي الوطني كرئيس تنفيذي للبنك في العام  ،1999وهو من كبار المصرفيين الدوليين في كل
من مجال مصارف األعمال والخدمات المصرفية الخاصة ويتمتع بخبرات تنفيذية من المملكة المتحدة واليابان والشرق األوسط واستراليا والكاريبي
والشرق األقصى .عمل وتدرب كمدير لالستثمار مع روثشيلدز وتمرس على اإلدارة العامة مع باركليز ،قبيل تعيينه رئيس ًا تنفيذي ًا ألكبر بنوك أبوظبي.
بعد ذلك تم تعيين السيد /مايكل كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ  13مارس  2012وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي وذلك بعد استقالته وتنحيه من
منصبه كرئيسي تنفيذي لبنك أبوظبي الوطني بتاريخ  1يوليو .2013
الجوائز
• حائز على وسام اإلمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط 1991
• حائز على درجة الدكتوراه الفخرية في األعمال المصرفية من معهد الدراسات المالية ،لندن.
المناصب الخارجية
• عضو مجلس إدارة صندوق مورانت رايت جابان
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أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

• •التحقق من أن أعضاء مجلس اإلدارة يتسلمون فبل وقت كاف جميع البيانات الضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم بصورة جيدة وأن تكون تلك
البيانات دقيقة وفي اإلطار الصحيح والوقت المناسب.

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين من قبل األقلية من حملة األسهم خالل انعقاد الجمعية العمومية السنوية .ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة
المستقلين إبالغ مجلس اإلدارة فورا في حال حدوث أية ظروف قد تؤثر على استقالليتهم.

• •التحقق من أن المجلس يأخذ الوقت الكافي في إجراء المشاورات واتخاذ القرارات.

وتتولى لجنة حوكمة الشركات والتعيينات مسؤولية تسمية المرشحين المناسبين وتقديمهم للمساهمين للنظر في أمر االقتراع بشأنهم كما تضطلع
بمسؤولية مراقبة استقاللية هؤالء األعضاء وفقا للمعايير المتفق عليها .حددت هيئة األوراق المالية والسلع أن قيام الحكومة بترشيح عضو مجلس إدارة،
ليس سببا في حد ذاته ،يحول دون اعتبار عضو مجلس اإلدارة مستقال وذلك طالما أنه كان سيتم اعتباره مستوف للشروط في غياب هذا الترشيح .وبالرغم
من أن أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل الحكومة ال يتم احتسابهم من ضمن عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين المنصوص عليهم في النظام
األساسي فإن لمجلس اإلدارة الحق في األخذ في االعتبار مواصفات أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل الحكومة وذلك لتحديد ما إذا كان عدد األعضاء
المستقلين يمثل ما يعادل ثلث العدد اإلجمالي لمجلس اإلدارة.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
تمتد عضوية جميع أعضاء مجلس اإلدارة لفترة ثالث سنوات كحد أقصى وال توجد قيود على إعادة ترشيح األعضاء المنتهية فترة عضويتهم لالنتخاب
بواسطة الجمعية العمومية السنوية أو إعادة تعيينهم بواسطة حكومة إمارة أبوظبي .وكما يحدد النظام األساسي عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،فإن المجلس
يمكنه أيضا تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء المراكز التي تصبح شاغرة خالل العام ويجب على أي عضو مجلس إدارة يتم تعيينه بهذه الطريقة أن يتقدم
إلعادة انتخابه في أول اجتماع تالي لجمعية عمومية سنوية.
الشروط الخاصة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة منصوص عليها في النظام األساسي لبنك أبوظبي الوطني ويتضمن ذلك عدد أعضاء مجلس اإلدارة،
بما في ذلك عدد األعضاء الذين يمثلون بصورة نسبية ملكية حكومة إمارة أبوظبي والحد األدنى لعدد األعضاء المستقلين .ويخضع المرشحون من قبل
األقلية من حملة األسهم لعضوية مجلس اإلدارة إلى إجراءات ترشيح رسمية تتضمن توجيه دعوة عامة للترشح والتحقق من المهارات والخبرة والتصنيف
من ناحية المالئمة كعضو مستقل وتضمين األسماء المرشحين المتقدمين في إخطار عقد االجتماع للتصويت عليها بواسطة المساهمين .وتخضع
عملية التصويت بواسطة األقلية من حملة األسهم الختيار أعضاء مجلس اإلدارة لالقتراع السري ويمكن للمساهمين أن يطلبوا أن يكون التصويت بنظام
الطريقة التراكمية.

مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة
من أجل القيام باألعمال الموكلة إليه واالضطالع بمهامه وفقا ألعلى المعايير والسياسات والنظم في حوكمة الشركات فإن مجلس اإلدارة يحتكم إلى
العديد من الوثائق األساسية التي تحدد األدوار والمسؤوليات والمهام والنظم واإلجراءات األخرى المتعلقة بمجلس اإلدارة وأعضائه وهي على النحو التالي:
• •دليل سياسات ومبادئ حوكمة الشركات الذي يرسخ المنهجية الشاملة التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني.
• •ميثاق مجلس إدارة البنك وأيضا مواثيق اللجان المنبثقة األخرى.
• •قواعد السلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة.

• •التنسيق والتواصل بصورة منتظمة مع الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحقق من وجود قنوات اتصال كاف بين المجلس واإلدارة العليا بالبنك.
• •التأكد من حسن سير اجتماعات الجمعية العمومية وإدارتها بصورة نظامية ومنهجية وبكفاءة.
• •التحقق من فاعلية االتصاالت مع المساهمين والمتعاملين اآلخرين وإبالغ المجلس بأي أمور هامة في هذا الصدد.
يينوب نائب رئيس مجلس اإلدارة عن رئيس المجلس ويحل محله في حال غيابه أو في أي وقت يكون فيه رئيس المجلس غير قادر على أداء مهامه .وبصورة
عامة فإن دور رئيس اللجنة مماثل لدور رئيس مجلس اإلدارة.
دور أعضاء مجلس اإلدارة
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة بذل العناية الكاملة والتحلي بالمهارة والكفاءة عند قيامهم بأداء مهامهم وخاصة:
• •تقديم تحديات بناءة.
• •المشاركة بأفكار إستراتيجية وتوظيف المهارات والخبرات التي يمتلكونها.
• •التحقق من أن انجاز األعمال يتم وفقا لالتجاه اإلستراتيجي للبنك وقيمه ومعاييره األخالقية.
• •التحقق من وجود حوار مع المساهمين والمتعاملين مع البنك بشكل مرضي.
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين االلتزام بصفة خاصة تجاه ما يلي:
• •التصرف والمشاركة في الموضوعات التي يناقشها المجلس بعقلية مستقلة.
• •إعطاء األولوية لبنك أبوظبي الوطني في حالة وجود تعارض في المصالح.
• •االهتمام بصورة خاصة بحماية مصالح األقلية من حملة األسهم.
دور الرئيس التنفيذي للمجموعة واإلدارة العليا
يضطلع الرئيس التنفيذي للمجموعة بالمسؤوليات المفوضة له من قبل مجلس اإلدارة كما أن له وصفا وظيفيا تم تحديده بوضوح من قبل المجلس
يضع على عاتقة مسئولية التأكد من أن المجموعة تدار وفقا للتخويالت والصالحيات الممنوحة .يجب على اإلدارة العليا التحقق من أن مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه تتسلم المعلومات كافية وكاملة في األوقات المحددة.

ب .قواعد سلوك أعضاء مجلس اإلدارة

• •نظم وسياسات بنك أبوظبي الوطني األخرى التي وردت فيما ذكر أعاله.

قام مجلس اإلدارة باعتماد قواعد ومعايير السلوك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة والتي يتوجب على كل منهم االلتزام بها نصا وروحا .وقد حددت قواعد
سلوك أعضاء مجلس اإلدارة وميثاق المجلس ،الواجبات الشخصية التي تقع على عاتق أعضاء المجلس والتي يدينون بها تجاه المؤسسة والمعايير المتعلق بـ:

خالل العام  2012وبموجب مبادرة من لجنة حوكمة الشركات والتعيينات ،قامت أمانة سر البنك بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحوكمة وقد تم إجازة
التعديالت بواسطة كل من اللجنة والمجلس .وسيتم إنجاز المراجعة في العام  2014للتأكد من اتباع أفضل الممارسات وااللتزام بها.

 .1تعارض المصالح

أ .دور مجلس اإلدارة واألعضاء
يكون مجلس اإلدارة مسؤو ًال عن توجيه وتسيير أعمال بنك أبوظبي الوطني والشركات التابعة له من أجل تحقيق رؤية بنك أبوظبي الوطني .وبهذا الخصوص،
يعمل مجلس اإلدارة على التأكيد على الريادة االستراتيجية لبنك أبوظبي الوطني ومتانة موقفه المالي والحوكمة واإلشراف على اإلدارة والمراقبة.
وقد قام مجلس إدارة البنك بتفويض بعض الصالحيات والتخويالت للجنان المنبثقة عنه وإلى األفراد بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة .ومع ذلك،
يحتفظ مجلس إدارة البنك بالحق في التعامل مع بعض األمور المحددة ،التي تم تفصيلها ضمن ميثاق مجلس اإلدارة الذي يمكن االطالع عليه على الموقع
الرسمي للبنك . www.nbad.com

دور رئيس مجلس اإلدارة

 .2منح التسهيالت االئتمانية
 .3توظيف األقارب
 .4الهدايا والمنافع والمجاملة في األعمال
 .5الرشوة واألساليب الفاسدة
 .6السرية
 .7تداول المطلعين
 .8سياسة إفصاح عادلة ودقيقة وآنية
 .9قواعد السلوك األخالقي وسياسة اإلبالغ وإطالق صفارة اإلنذار
 .10وثائق التأمين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين

يتولى السيد رئيس مجلس اإلدارة مسئولية قيادة المجلس والتأكد من أن المجلس على علم بكل المعلومات والتطورات الهامة المتعلقة بالبنك ،كما
يقوم بحث جميع األعضاء على العمل في سبيل المصلحة العليا للبنك وفيما يلي تفاصيل الدور الذي يضطلع به رئيس مجلس اإلدارة كما ورد في ميثاق
المجلس:
• •تسهيل عمل المجلس والتصديق على جدول األعمال السنوي للمجلس باإلضافة إلى جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس.
• •التحقق من أن األعضاء الجدد في المجلس يتم تقديمهم إلى وتعريفهم بالمسؤولين وأعمال البنك بصورة صحيحة.
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ج .اجتماعات مجلس اإلدارة وحضورها من قبل اإلعضاء
يلتزم مجلس اإلدارة بعقد ستة اجتماعات على األقل خالل العام على أن يتم عقد المزيد من االجتماعات حسب الحاجة للقيام بأي أعمال .في خالل العام 2013
عقد المجلس ثمانية اجتماعات.
وحيث أنه يحق للمجلس اتخاذ قرارات خطية باإلجماع عن طريق التمرير إال أنه قد تم اللجوء إلى هذا الخيار مرة واحدة فقط خالل العام  2013وذلك تفادي ًا
الرتكاب مخالفة تشريعية محتملة ألحد الشركات التابعة للبنك .لقد كان من الضروري اتخاذ مثل هذا اإلجراء وذلك لاللتزام بموعد االجتماع فقط ليس إال،
صوت أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع لصالح القرار ولم يتم
حيث أنه لم يكن باإلمكان تأجيل األمر لالجتماع التالي لمجلس اإلدارة المقرر في الجدول .وقد ّ
إرتكاب أي مخالفة بهذا الخصوص.
النصاب القانوني الجتماعات المجلس يكون باألغلبية البسيطة ويتم اتخاذ القرارات أيضا باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات
يكون لرئيس المجلس صوتا ترجيحيا .ويجب على أعضاء المجلس اإلفصاح عن أي حالة محتملة لتعارض المصالح بمجرد أخذهم العلم بذلك وأن يقوموا
باالنسحاب فورا من المناقشات المتعلقة بالموضوع وعدم االشتراك في التصويت.
كان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2013كاآلتي:
1/22

1/29

2/12

4/23

7/23

9/24

10/29

12/9

معالي /ناصر أحمد السويدي -الرئيس

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

-

سعادة /المرحوم د جوعان سالم الظاهري  -نائب الرئيس

-

ü

ü

ü

اجتماعات مجلس اإلدارة للعام 2013

ü

ü

ü

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

-

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

ü

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

سعادة /محمد عمر عبد اهلل

ü

ü

ü

ü

سعادة /الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر  -نائب الرئيس

وقد ُ
طلب من أعضاء مجلس اإلدارة تعبئة استبيان شامل عن العام  2013يبين مجموعة من المقاييس والمؤشرات المتعلقة باآلداء وذلك في ما يخص
أمور مثل أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته واألداء المتعلق باألهداف التجارية والمخاطر المرتبطة بها ،أداء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنان المنبثقة عنه
ومهاراتهم ،االجتماعات والتحضيرات ،واتخاذ القرارات ،ونطاق عمل اللجان وأدائها وعملية التفاعل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا .كما تم إجراء مقابالت
شخصية مع أعضاء مجلس اإلدارة من أجل التوسع في األمور محل االهتمام التي قد تثيرها تلك االستبيانات وكذلك من أجل تقديم انطباعات إضافية حولها.
ومن أجل الوفاء بالتزامات وتحسين عمليات مجلس اإلدارة تجاه المعايير ،قامت شركة كابيتال أدفانتج (وهي شركة استشارات خارجية) بتصميم وإجراء
تقييم أداء مجلس اإلدارة .وستقوم لجنة حوكمة الشركات والتعيينات بدراسته ومن ثم رفعه إلى مجلس اإلدارة في شهر أبريل  2014باإلضافة إلى التوصيات
للتعرف على مجاالت التطوير والتقدم ،مع مواضيع محتملة أخرى وخيارات متعددة للتوسع في عملية التقييم في السنوات القادمة.

و .مكافآت مجلس اإلدارة والتنفيذيين
يطبق بنك أبوظبي الوطني سياسة تعتمد على تقديم عروض مكافآت مجزية من أجل جذب المدراء والموظفين األكفاء والموهوبين واالحتفاظ بهم و
تحفيزهم مع األخذ في االعتبار المخاطر والمسؤولية ومصالح المساهمين المتمثلة في بناء القيمة.
تمنح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين استنادا إلى الوقت الذي يقومون بتخصيصه والمهارات التي يتمتع بها العضو والمسؤولية الملقاة على
عاتقه خالل قيامهم بمهامهم بالمجلس واللجان المنبثقة عنه .إجمالي المكافآت التي يتم تخصيصها ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين يتم التصديق
عليها في االجتماع السنوي للجمعية العمومية بناء على توصية من لجنة حوكمة الشركات والتعيينات والمجلس مع عدم اإلخالل بالحدود المقررة بواسطة
الجهات الرقابية .ويتم تخصيص المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة استنادا إلى عضويتهم بالمجلس باإلضافة إلى األدوار اإلضافية التي يقومون بأدائها من خالل
المجلس بما في ذلك رئاسة المجلس أو اللجان وحضور اجتماعات اللجان.

ü

ü

ü

ü

الشيخ سلطان بن راشد الظاهري

-

ü

-

-

ü

ü

ü

ü

الصفة

المكافأة السنوية (بالدرهم)

مكافأة حضور اجتماعات اللجان (بالدرهم  /لالجتماع)

السيد /خليفة سلطان السويدي

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü

رئيس مجلس اإلدارة

1,000,000

2,500

السيد /هاشم فواز القدسي

ü

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

نائب رئيس مجلس اإلدارة

750,000

2,500

السيد /ديفيد بو

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

عضو مجلس اإلدارة

600,000

2,500

السيد مطر حمدان العامري

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

السيد /مايكل اتش تومالين
 .1توفي المرحوم د جوعان سالم الظاهري في أبريل 2013
 .2سعادة /الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر انضم الى المجلس في  8أغسطس 2013

د .تفويض الصالحيات والمسائلة
يحتفظ مجلس اإلدارة لنفسه بصالحيات معينة حسبما هو منصوص عليه في نظامه األساسي وكما موضح في فقرة المسائل التي ال يبت فيها إال مجلس
اإلدارة المضمنة في ميثاق المجلس ،في حين يقوم بتخويل المسؤوليات األخرى إلى اللجان المنبثقة عنه .وما لم يتم النص بخالف ذلك فإن الرئيس التنفيذي
للمجموعة واإلدارة العليا للبنك يتولون جميع المسؤوليات المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للمجموعة.
أما بالنسبة لبعض الصالحيات المحددة التي تستلزم بعض الضوابط الخاصة فإنه يتم تسجيلها بصورة أصولية في محاضر قرارات المجلس .كذلك يقوم
المجلس بمراقبة حاالت منح التفويضات وانتقال الصالحيات األخرى التي تتم عبر المجموعة وذلك عن طريق آليات التقارير اإلدارية وعمليات المراجعة
والفحص المستقلة التي تجريها إدارات التدقيق والمراقبة وااللتزام واإلدارة القانونية والمستشارون من خارج المؤسسة .خالل العام  2013سيقوم بنك
أبوظبي الوطني بمواصلة مراجعة إجراءاته الخاصة بتفويض الصالحيات وذلك وفقا إلستراتيجيات تطور المخاطر ومتطلبات الحرص والحذر والمتغيرات في
بيئة األعمال وفي الفعالية التشغيلية.

هـ .تقديم وتعريف األعضاء الجدد وتطويرهم وتقييم أدائهم وإحاللهم
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة العليا إلى وجود توازن بين المهارات والخبرة واالستقاللية والمعرفة وذلك بالنظر إلى طبيعة وتعقيدات وتشعب
مركبات األعمال وبيئتها التجارية ومصالح المساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة .إن إجراءات ترشيح وتعيين األعضاء غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة
للتصويت عليهم بواسطة المساهمين وكذلك اختيار المدراء المنتدبين إلدارة الشركات التابعة يتم مراجعتها من قبل لجنة حوكمة الشركات والتعيينات
آخذة في حسبانها هذه العوامل.
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين الجدد يتم بصورة رسمية تقديمهم لبقية األعضاء وتعريفهم بالجوانب المختلفة للمؤسسة ويلتزم جميع هؤالء
بتطوير مهاراتهم وزيادة معرفتهم .وبهذا الخصوص ،وبتاريخ  29أكتوبر  ،2013قامت شركة كابيتال أدفانتدج وهي شركة استشارية مستقلة تعمل داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم عرض تقديمي إلى أعضاء مجلس اإلدارة خول أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات.
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تقييم مجلس اإلدارة عن العام 2013
يتم تقييم أداء مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني واللجان المنبثقة عنها بشكل سنوي وهي تشكل عنصرا رئيسي ًا في هيكل حوكمة الشركات التابع للبنك.
وبناء على التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة عن العام  ،2012تم تصميم التقييم للعام  2013ليشمل مجلس اإلدارة على أساس جماعي وكذلك لتقييم أداء كل
لجنة منبثقة عنها وذلك في ما يخص االداء الداخلي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين وكيفية آداء اللجنة من منظور مجلس اإلدارة.

بالنسبة لمكافآت الرئيس التنفيذي للمجموعة ومكافآت أعضاء اإلدارة العليا فقد تم هيكلتها بحيث يتم الربط بينها وبين أداء المؤسسة وأيضا أألداء
الشخصي .وكما هو وارد أدناه فإن من مهام لجنة حوكمة الشركات والتعيينات تتولى مهمة تحديد الهياكل المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة العليا اآلخرين،
تأخذ في االعتبار مبدأ التحفيز ومعايير المخاطر والدرجة الوظيفية والمسؤوليات ومجال العمل.
وفقا للنظام األساسي للبنك فإن أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وأعضاء اإلدارة العليا يمكنهم المشاركة في برنامج خيار األسهم الخاص بالموظفين الذي
يقوم مجلس اإلدارة بموجبه بمراقبة توزيع المخصصات والتصديق عليها.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أ .مواثيق اللجان
قام مجلس اإلدارة بتكوين خمس لجان من أجل التركيز على المبادرات أو الضوابط الهامة في البنك والمساعدة في زيادة فاعلية وكفاءة عمل مجلس
اإلدارة .وقام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق كل لجنة من هذه اللجان والذي يحدد سلطات ومسؤوليات وعدد مرات عقدها الجتماعاتها وإجراءاتها وطريقة رفع
تقاريرها وتقييمها الذاتي .وعلى اللجان عقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك في سبيل تحقيق أهدافها وإتاحة الوقت الكافي إلجراء المناقشات وتقديم
وعرض الموضوعات وعقد المشاورات حتى يتم بصورة واضحة التوصل لمرحلة اتخاذ القرارات أو التوصيات.
يتم التصديق على تكوين كل لجنة من اللجان وتسمية رئيسها بواسطة مجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة حوكمة الشركات والتعيينات ويتم مراجعة
ذلك على أساس سنوي .النصاب القانوني الجتماعات اللجان هو األغلبية البسيطة ويتم اتخاذ القرارات أيضا باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين
وإذا تساوت األصوات يكون لرئيس اللجنة صوتا ترجيحيا ويجب على رئيس اللجنة رفع أي أمور هامة تحدث خالل اللجنة إلى رئيس مجلس اإلدارة وأمانة السر
بالمجموعة.
فقط أعضاء مجلس اإلدارة هم الذين يحق تعيينهم في اللجان المنبثقة عن المجلس وتحتفظ هذه اللجان لنفسها بالحق في طلب المشورة والمساعدة
من أي جهات استشارية خارجية قانونية كانت أو محاسبية أو خالف ذلك ،متى ما رأت ضرورة لذلك للقيام بمهامها .أيضا يحق لهذه اللجان أن تطلب من أعضاء
في اإلدارة العامة للبنك أو أي مستشارين داخليين أو خارجيين حضور اجتماعاتها و /أو إجراء أي تحقيقات أو مراجعات أو دراسات تتعلق بأي أمور تقع في نطاق
مهام ومسئوليات اللجنة .وبالنسبة لمثل تلك التحقيقات فإن اللجنة يكون لها الحق المطلق غير المقيد في االتصال بأي من مستخدمي البنك والوصول إلى
أي مستند من مستندات البنك.
تم خالل العام  2013زيادة عدد اللجان إلى خمس لجان مع إجراء مراجعة لمهام ومسؤوليات كل منها.
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تقرير حوكمـة الشركـات
ب .نطاق وتكوين اللجان
تم إجراء بعض التغييرات على عضوية أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل الربع األخير من العام  .2013ويلخص هذا الجدول أسماء األعضاء في
كل لجنة كما بتاريخ  31ديسمبر  .2013ويشير الحرف “ر” إلى رئيس كل لجنة.

لجنة المخاطر

لجنة التدقيق

سمو الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

ü

لجنة حوكمة
الشركات
والتعيينات

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

ü
“ر”

“ر”
ü

ü
ü

السيد /خليفة سلطان السويدي
السيد /هاشم فواز القدسي

ü

ü

ü

ü

ü

السيد مطر حمدان العامري  -عضو مستقل

“ر”

السيد /ديفيد بو  -عضو مستقل

ü

السيد /مايكل اتش تومالين

ü

لجنة التدقيق

• •االلتزام بالمتطلبات الرقابية.
• •السياسات الكلية إلدارة المخاطر بما في ذلك كفاية اإلجراءات المتبعة بواسطة المجموعة وأي نتائج ومالحظات هامة من الجهات الرقابية واستقاللية
وإمكانات إدارة المخاطر وتطمينات جهات التدقيق الداخلي بخصوص الرقابة على المخاطر
• •دور مسؤول إدارة المخاطر بالمجموعة.
لجنة حوكمة الشركات والتعيينات

عدد األعضاء 3 :كحد أدنى وعضو واحد مستقل

تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
• •المواثيق والسياسات والقواعد المتبعة والهيكل التنظيمي لحوكمة الشركات.

ü
“ر”

سعادة /محمد عمر عبد اهلل
سعادة /سلطان بن راشد الظاهري

لجنة الموارد
البشرية

سعادة /د .الطاهر مصبح الكندي المرر  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

ü

ü

لجنة االستراتيجية
والتحُّ ول

معالي /ناصر أحمد السويدي  -رئيس مجلس اإلدارة

“ر”

• •اإلفصاح والتقارير المتعلقة بالمخاطر.

• •حجم وتكوين مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمقارنة مع مسئوليات كل منها.
• •استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
• •تخصيص المسؤوليات بالنسبة للجان واألعضاء وأمين سر المجموعة.
• •عضوية مجلس اإلدارة وإدارة الشركات التابعة
• •مكافآت مجلس اإلدارة
• •أعضاء مجلس اإلدارة الخارجيين وإقراض أعضاء مجلس اإلدارة والمتاجرة في األسهم وتعارض المصالح بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا.
• •االلتزام بالمواثيق والسياسات.

ü
ü

لجنة الموارد البشرية

عدد األعضاء 3 :كحد أدنى وعضو واحد مستقل

تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
عدد األعضاء 3 :كحد أدنى وعضو واحد مستقل

• •استراتيجيات الموارد البشرية
• •المكافآت وبرامج الرواتب المرتبطة باألداء وسياسات ونظم بنك أبوظبي الوطني.

تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
• •سالمة البيانات المالية والسياسات المحاسبية والتعديالت والتقارير المالية.

• •تعيين أعضاء اإلدارة العليا وترقيتهم ومكافآتهم وتقاعدهم وإقالتهم وفصلهم.

• •كفاية الرقابة الداخلية وأمن وسالمة تكنولوجيا المعلومات ونظم إدارة المخاطر

• •تطوير وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التوطين.

• •االلتزام والتقيد بالنظم والقوانين وسياسة اإلبالغ وإطالق صفارة اإلنذار ومكافحة االحتيال.

• •الشروط المرجعية ونقاط بحث عمل لجنة مكافآت اإلدارة.

• •التحقيق في المسائل المتعلقة بسالمة وعدم وجود تعارض في المصالح والتقيد بقواعد ومعايير السلوك بالنسبة ألعضاء اإلدارة العليا.

• •إستراتيجية التدريب الخاصة بالبنك.

• •تقارير الفحص والمراجعة الصادرة من الجهات الرقابية.

• •خطط وترتيبات اإلحالل للمناصب العليا.

• •المهام المتعلقة بالتدقيق الداخلي وخططه واستقالليته وموارده وفعاليته.

• •مراجعة أداء أعضاء اإلدارة العليا بالمقارنة مع مؤشرات األداء الرئيسية.

• •تعيين رئيس قطاع التدقيق بالمجموعة وتحديد أتعابه وإقالته

• •موازنة عدد الموظفين.

• •المهام المتعلقة بالتدقيق الخارجي بما في ذلك رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة والمساهمين فيما يتعلق بتعيين المدققين الخارجيين وأتعابهم
والرسوم األخرى بخالف أتعاب التدقيق واالستقاللية وخطط وتوصيات التدقيق واإلزالة.

• •المصاريف المرتبطة بالموارد البشرية التي تتجاوز التخويالت والسلطات الممنوحة لها.

• •االلتزام بقواعد السلوك.
لجنة إدارة المخاطر

لجنة االستراتيجية والتحوّ ل
عدد األعضاء 5 :كحد أدنى

تلعب لجنة إدارة المخاطر دورا هاما في تقييم رغبة وسياسات المجموعة المتعلقة بالمخاطر .وتعتبر هذه اللجنة ذات نشاط كبير للغاية لها صالحيات اتخاذ
قرارات التصديق الفعلي على االئتمان باإلضافة إلى الموضوعات اإلستراتيجية المتعلقة بالمخاطر .بعض األمور يتم اتخاذ قرارات فيها والحقا يتم إقرارها من
قبل مجلس اإلدارة وذلك في الحاالت المستعجلة جدا ً عندما ال تتمكن اللجنة من االنعقاد.

عدد األعضاء 3 :كحد أدنى

تقوم اللجنة بالرقابة وإقرار:
• •المسؤولية عن مساعة مجلس إدارة البنك في إنجاز خطته االستراتيجية.
• •مساعدة مجلس اإلدارة في تطبيق استراتيجية البنك والتحوالت ذات الصلة :خطة التطبيق واستراتيجية التوسع واالستحواذ وعمليات االستحواذ
المحتملة.

تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:

• •مراجعة وتقييم المصاريف األساسية غير المدرجة في الميزانية العمومية والتطورات والعناصر الخارجية.

• •الرغبة في المخاطر والقدرة على تحملها واألخذ في االعتبار إستراتيجيات المجموعة وبيئة العمليات.

• •أمور متعلقة بكبار الموظفين.

• •نهج المخاطر لدى المجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية والتحمل بما في ذلك اختبارات الضغط.

• •هيكل اللجنة وحجمها ومكوناتها المعتمدة من قبل الرئيس.

• •المتاجرة واالستثمار والسيولة والتمويل ومخاطر أسعار الفائدة بما في ذلك تسعير التحويل.
• •المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ التصرف في األصول.
• •كفاية رأس المال وتخصيصه
• •اقتراحات اإلدارة والمعامالت ذات المخاطر الكبيرة والحصول على موافقة المصرف المركزي إن كان ذلك مطلوب ًا.
• •المكافآت مقابل المخاطر.
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تقرير حوكمـة الشركـات
إطار عمل إدارة ومراقبة المخاطر

السياسات األخرى

قام مجلس اإلدارة بالتصديق على نظام مكثف للرقابة الداخلية والذي يشتمل على:

أرباح األسهم

• •بيئة رقابية تحكمها المعايير وقواعد سلوك أعضاء مجلس اإلدارة و الموظفين.
• •إدارة المخاطر
• •اإلدارات الرقابية
• •نظم معلومات اإلدارة
• •نظم المراقبة والحماية والمكافحة.

االستدامة والمسؤولية االجتماعية

الوظائف الهامة التي تتضمن نظم المراقبة تشتمل على مهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وااللتزام واإلدارة القانونية وأمانة سر الجموعة .من الناحية
الوظيفية تقوم ادارة المراقبة داخل البنك برفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة أو اللجنة المختصة المنبثقة عن المجلس ومن الناحية اإلدارية إلى الرئيس التنفيذي
للمجموعة.

منذ العام  2007يفخر بنك أبوظبي الوطني بسجل تاريخي كقائد في مجال تقارير اإلفصاح عن االنجازات المتعلقة بالمسئولية تجاه المجتمع واالستدامة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويقوم البنك حاليا بإعالن تطبيقه االلتزام بمعايير اإلبالغ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية لمبادرة اإلبالغ
العالمية وملحق قطاع الخدمات المالية.

ففي عام  2013وكجزء من عملية إعادة الهيكل التنظيمي ،تم دمج مهام اإلدارة القانونية وإدارة االلتزام ليندرجا سوي ًا تحت قطاع واحد .وبينما تستمر
كل إدارة القيام بمهامها بشكل مستقل بصالحيات مستقلة ،إال أن عملية الدمج هذه تدعم إمكانية إعطاء قدر أكبر من التشاور فيما بينها والوعي
بالمسؤوليات واإلشراف على الخطوط األمامية وقطاعات األعمال بالبنك.

في العام  2011قام بنك أبوظبي الوطني رسميا بإنشاء إدارة تعنى باالستدامة مخصصا بذلك المزيد من الموارد لتطوير االستراتيجية وتطبيق المبادرات
في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات .تتولى هذه اإلدارة مسؤولية إصدار التقرير السنوي لالستدامة الذي يتضمن معظم اإلفصاحات غير
المالية لبنك أبوظبي الوطني وتستمر في تحديد وتوصيف اإلجراءات المتعلقة باألداء والتوصيات على مستوى المجموعة.

إدارات الرقابة يعمل بها موظفون أكفاء ذوو خبرة ومؤهالت معترف بها عالميا كما أنهم يتمتعون بصالحيات مطلقة وغير مقيدة في فحص األمور المتعلقة
بالمؤسسة ونظم رقابتها الداخلية .كما يمكن استخدام مصادر وجهات خارجية تتمتع بالسمعة الجيدة والكفاءة المهنية المتخصصة للقيام بهذه
المهام الرقابية إذا ما دعت الضرورة لذلك.

يتم مراجعة سياسة االستدامة بشكل سنوي وقد تم إجراء آخر تحديث لها في العام  2102بإدخال بعض البنود المحددة عليها لتغطي األمور المحددة على
أنها أكثر األمور أهمية بالنسبة لألعمال .هذا ،وسيتم مراجعة هذه السياسة مرة أخرى في الربع األول من العام  2014للتأكد من التركيز على النسبية وعلى
مالئمتها لعملية إعادة هيكلة المجموعة.

إن التطور في منظور وسياسات إدارة المخاطر من وجهتي نظر الجهات الرقابية الدولية والمحلية على حد سواء ،سيؤثر بصورة مستمرة على طريقة تعامل
البنك مع المخاطر ورغبته في الدخول فيها .وحيث أن إدارة المخاطر تعتبر جزء ال يتجزأ من إجراءات ونظم العمليات والرقابة ،فإن مجلس اإلدارة سيستمر
في مراقبة مخاطر تفويض الصالحيات وطبيعة وإستراتيجيات الرغبة في المخاطر والصالحيات الممنوحة إلى لجنة إدارة المخاطر.

جميع التقارير الصادرة سابقا والتقارير الحالية منشورة على موقع البنك على شبكة اإلنترنت في قسم االستدامة ويظهر ذلك التزام البنك باإلفصاح التام عن
التطور والتقدم المستمر الذي يتم تحقيقه عبر السنوات.

تُدفع للمدققين الخارجيين أتعاب ثابتة على أساس سنوي ويتم تحديد أتعابهم بناء على توصية من مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين في االجتماع
السنوي للجمعية العمومية .األعمال التي ال تدخل ضمن أعمال التدقيق أو أعمال التدقيق التي ال تدخل ضمن نطاق أعمال المراجعة السنوية يتم مراجعتها
بواسطة لجنة التدقيق على أساس كل حالة على حده بالرغم من أن سياسات المشتريات قد تستبعد الدعوة لمناقصة تفاديا لتضارب المصالح .يتم اإلفصاح
عن أتعاب التدقيق الخارجي في الحسابات السنوية المدققة للبنك.
وفقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وما درجت عليه المصارف الدولية التي تضاهي مكانتها منزلة بنك أبوظبي الوطني يقوم البنك
بتطبيق مجموعة شاملة من سياسات مكافحة والكشف عن عمليات االحتيال والفساد والرشوة وغسل األموال وغيرها من الجرائم الجنائية والمدنية
ويتم مراقبة ذلك بواسطة عدد من اإلدارات المتخصصة التي تقوم بدورها بإبالغ اللجان المختصة ومجلس اإلدارة عن أي أمور تتعلق بالمخالفات الكبيرة
والتحديثات المحلية والعالمية وبرامج المراقبة واالتجاهات والمخاطر .وبالرغم من أن البنك قد قام بإنشاء مجموعة من الضوابط والنظم المتقدمة
للفصل بين المهام وإنشاء الحدود وإجراءات التصديق ومراقبة وتدقيق تفاعالت الموظفين والمتعاملين وأصحاب المصلحة فمن المسلم به أن ذلك ال
يضمن عدم القصور لذا قام البنك بوضع سياسة شاملة لإلبالغ وإطالق صفارة اإلنذار وهي تتضمن قنوات لإلبالغ تتمتع باالستقاللية والسرية والدقة وسلطة
إجراء التحقيق وتصعيد ورفع وإعادة دمج النتائج في السياسات ونظم وإجراءات العمليات والرقابة والتعاون مع الجهات الرقابية.

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في األوراق المالية
استنادا إلى وضع بنك أبوظبي الوطني كشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية  ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة والموظفون يخضعون لبعض القيود فيما
يتعلق بتداول األوراق المالية الخاصة ببنك أبوظبي الوطني وتشمل هذه القيود فترة إغالق التعامالت حيث أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة وشريحة واسعة
من أعضاء اإلدارة العليا يتم تصنيفهم بواسطة البنك كمطلعين ،وفقا لقواعد التداول الصادرة بواسطة هيئة األوراق المالية والسلع التي تفرض التقيد
بالمتطلبات الداخلية والعامة لإلفصاح.يتم مراجعة قائمة بأسماء المطلعين وتحديثها بشكل ربع سنوي.
كذلك ،وبسبب طبيعة أعمال بنك أبوظبي الوطني فإن أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين قد يصل إلى علمهم معلومات جوهرية ال تتوافر في السوق ويكون
لها تأثير على أسعار األوراق المالية المدرجة في كثير من األسواق المالية العالمية (بما في ذلك األسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة إلخ) .يتم
تطبيق الحظر القانوني على معامالت المطلعين بموجب قواعد السلوك المهني لبنك أبوظبي الوطني التي تنص على حظر ومنع التداول في األوراق المالية
(بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األسهم واألوراق المالية الخاصة ببنك أبوظبي الوطني) استنادا على ألمعلومات التي تصل إلى المطلعين حظرا كامال
وأن ذلك يعرض الشخص والبنك لعواقب سلبية خطيرة .هذا ويتم إعالم جميع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بالتزاماتهم القانونية في هذا الخصوص
وضرورة اإلفصاح واإلبالغ عن أي حاالت تتعلق بهذا الخصوص في األوقات المحددة.
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تقوم سياسة بنك أبوظبي الوطني على تقديم توصية للجمعية العمومية السنوية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين والتي يجب
أن تكون في حدود مبلغ يتم تغطيته ثالث مرات على األقل بمبلغ األرباح القابلة للتوزيع ،وذلك شريطة عدم وجود أوضاع سلبية أو غير مالئمة تتعلق بحالة
االقتصاد المحلي و/أو العالمي وبعد القيام بالتحويالت المقررة لالحتياطيات اإللزامية والتأكد من أن نسبة كفاية رأس مال البنك تظل ضمن المستوى
المستهدف وموافقة الجمعية العمومية.

خدمات تسجيل األسهم
يعتبر بنك أبوظبي الوطني واحدا من أبرز مزودي الشركات المساهمة العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بخدمات تسجيل األسهم كما أنه معروف
في أوساط السوق بتقديم خدمات مساندة متكاملة في المجاالت والمعامالت المتعلقة باالستثمار في األسهم .تعمل إدارة األوراق المالية وخدمات إدارة
الصناديق وفقا ألعلى مستويات المعايير في األداء والعناية وااللتزام باللوائح وقوانين الجهات الرقابية والمحافظة على السرية والتدقيق والتعاون مع السلطات
الرقابية.
في العام  2013قامت كي بي أم جي بإجراء مراجعة مستقلة للضمان تشمل من ضمن أمور أخرى جميع النواحي التشغيلية لخدمات تسجيل األسهم والتي
نتج عنها إصدار تقرير  .SSAe16 Type 1كما أنه من المتوقع يتم تتحول هذه المراجعة إلى إجراء سنوي.

الشفافية واإلفصاح بالنسبة للمستثمرين
يتضمن موقع البنك على شبكة اإلنترنت  www.nbad.aeموقعا متخصصا للعناية بعالقات المستثمرين حيث يتم تزويد المستثمرين بأحدث المعلومات
المتعلقة بالبنك مثل:
• •التقارير السنوية
• •البيانات المالية السنوية
• •وثائق حوكمة الشركات
• •مميزات االئتمان
• •تقارير المحللين
• •البيانات الصحفية
• •المعلومات المتعلقة باألوراق المالية
• •تقديم العروض
• •استطالع ومعرفة آرائهم
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معلومات
عن المساهمين

معلومات
عن المساهمين

عائدات المساهمين ومعلومات عن سعر السهم

المساهمون الرئيسيون

2009

مساهمون يملكون ما يزيد عن  %5من أسهم بنك أبوظبي الوطني بتاريخ  31ديسمبر 2013
مجلس أبوظبي الوطني لإلستثمار (المجلس) %70.18

2010

2012

2011

2013

العائدات للمساهمين

1

%52.5

%4.1%

%11.8

%27.0

%48.5

%0.8

%2.5

%2.7

%3.4

%2.9

توزيعات األسهم( 4أسهم مجانية)

%10

%20

%35

%10

%10

األرباح النقدية (درهم للسهم)

0.10

0.30

0.30

0.35

0.35

توزيعات األرباح النقدية

%7.2

%19.5

%23.2

%31.4

%36.2

حصة السهم في السوق (مليون درهم)

26,961

28,700

31,427

39,908

59,847

عدد األسهم المصدرة (مليون درهم)

2,174

2,392

2,870

3,875

4,306

نسبة السعر إلى اإليرادات (استنادا إلى ربحية السهم األساسية)

9.3

8.3

9.0

9.7

13.2

نسبة السعر إلى اإليرادات

1.6

1.4

1.4

1.5

2.0

• •صافي األرباح

توزيع ملكية أسهم بنك أبوظبي الوطني 1حسب الجنسية
تنحصر المساهمة األجنبية في البنك بنسبة  %25من إجمالي األسهم المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق
المالية.

%1.59
%0.53
%2.47

2

• •تغيرات األرباح الموزعة

3

سعر السهم( 5درهم للسهم)

%0.35%
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
أﺟﺎﻧﺐ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ(

ﻣﻮاﻃﻨﻮن إﻣﺎراﺗﻴﻮن )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر(

ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

• •عالي

7.40

7.01

8.15

9.59

14.05

• •منخفض

3.21

5.41

6.06

7.00

9.32

• •مغلق

6.33

6.59

7.37

9.36

13.90

• •متوسط حجم التعادل اليومي (األسهم)

634,985

455,072

471,429

450,401

645,169

العائدات النسبية
• •مقارنة العائدات بين بنك أبوظبي الوطني ومؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

%37.7+

%5.0+

%23.5+

%17.5+

%14.6-

• • مقارنة العائدات بين بنك أبوظبي الوطني ومؤشر بنوك سوق أبوظبي لألوراق المالية

%31.6+

%1.0-

%11.9+

%9.2+

%19.5-

توزيع ملكية أسهم بنك أبوظبي الوطني 1حسب الفئة
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ %19.4 -

)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻨﺬ 2002
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الفروع  -اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي
الفرع الرئيسي
هاتف02-6111111 :
تلفاكس02-6275738/9 :
ص.ب ،2993 :أبوظبي
اديا*
هاتف02-4105168 :
تلفاكس02-6212157 :
ص.ب ،2993 :أبوظبي
الخالدية
هاتف02-4106000 :
تلفاكس02-6667480 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
أدكو*
هاتف02-6112800 :
تلفاكس02-6653057 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
أدما*
هاتف02-6263225 :
تلفاكس02-6263295 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
أدنوك*
هاتف02-6669143 :
تلفاكس02-6679869 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
اإلدارة القضائية لفض
المنازعات التجارية *
هاتف02-4105170 :
تلفاكس02-4450568 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
زادكو*
هاتف02-6768821 :
تلفاكس02-6768851 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
فندق هيلتون*
هاتف02-6112770 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
بلدية أبوظبي*
هاتف02-4103801 :
تلفاكس02-6767136 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي

*مكتب صرف
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جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية*

الكورنيش
هاتف02-6919777 :
تلفاكس02-6819122 :
ص.ب ،3699 :برج بل غيالم ،شارع الكورنيش ،أبوظبي

غياثي
هاتف02-8744609 :
تلفاكس02-8744628 :
ص.ب ،77729 :منطقة غياثي ،أبوظبي

مطار أبوظبي الدولي
هاتف02-5075400 :
تلفاكس02-5757593 :
ص.ب ،5279 :أبوظبي

بوابة الشرق مول
هاتف02-5078150 :
تلفاكس02-5864356 :
ص.ب ،149027 :أبوظبي

غياثي  -تم*
هاتف02-8744712 :
تلفاكس02-8744713 :
ص.ب ،77729 :مبنى تم ،منطقة غياثي ،أبوظبي

شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
هاتف02-4104000 / 6415341 :

كليات التقنية العليا*

مجمع الخدمات الحكومية )تم ،مدينة زايد)*

هاتف02-4456588 :
تلفاكس02-4456436 :
ص.ب ،31818 :أبوظبي

هاتف02-8989128 :
تلفاكس02-8846981 :
ص.ب ،50019 :مدينة زايد ،أبوظبي

ميناء خليفة*

المرفأ
هاتف02-8836330 :
تلفاكس02-8836313 :
ص.ب ،77110 :أبوظبي

هاتف02-4468592 :
تلفاكس02-4458632 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي

تلفاكس02-6416677 :
ص.ب ،46727 :أبوظبي
أبوظبي مول
هاتف02-4104666 :
تلفاكس02-6452424 :
ص.ب ،7012 :أبوظبي
شارع الخليج العربي
هاتف02-4103000:
تلفاكس02-4478344 :
ص.ب ،71230 :أبوظبي
بني ياس
هاتف02-5078100 :
تلفاكس02-5833359 :
ص.ب ،11700 :بني ياس
بلدية أبوظبي  -الوثبة*
هاتف02-5831720 :
تلفاكس02-5831740 :
ص.ب ،11700 :أبوظبي
البطين
هاتف02-6937775 :
تلفاكس02-6663925 :
ص.ب ،7644 :أبوظبي
البطين – بلدية مدينة أبوظبي*
هاتف02-6112795 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
بين الجسرين
هاتف02-5589446 :
تلفاكس02-5589447 :
ص.ب ،26380 :أبوظبي

هاتف02-5069311 :
ص.ب ،76142 :الطويلة
بوتيك مول
هاتف02-6740159 :
تلفاكس02-6740135 :
ص.ب ،33166 :جزيرة الريم ،أبوظبي
جزيرة دلما
هاتف02-8781240 :
تلفاكس02-8781331 :
ص.ب ،50670 :جزيرة دلما ،أبوظبي
مجمع الخدمات الحكومية (تم ،دلما)*
هاتف02-8945528 :
تلفاكس02-8945558 :
ص.ب ،50670 :مركز تم ،جزيرة دلما ،أبوظبي
جزيرة داس
هاتف02-8731099 :
تلفاكس02-8731448 :
ص.ب ،46175 :أبوظبي
ليوا
هاتف02-4105388 :
تلفاكس02-8822188 :
ص.ب ،50419 :المنطقة الغربية ،أبوظبي
مدينة زايد
هاتف02-8945700 :
تلفاكس02-8846496 :
ص.ب ،50019 :مدينة زايد ،أبوظبي

باريس غاليري
هاتف02-6651215 :
تلفاكس02-6650563 :
ص.ب ،110818 :الخالدية سنتر ،أبوظبي
الرويس
هاتف02-8776343 :
تلفاكس02-8776453 :
ص.ب ،11875 :الرويس ،أبوظبي
المرور
هاتف02-4485833 :
تلفاكس20-4484181 :
ص.ب ،2712 :أبوظبي
المصفح
هاتف02-5029500 :
تلفاكس02-5559997 :
ص.ب ،8351 :أبوظبي
شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية*
هاتف02-5549282 :
تلفاكس02-5549193 :
ص.ب ،8351 :أبوظبي
المعهد البترولي*
هاتف02-5075220 :
تلفاكس02-6075385 :
ص.ب ،26380 :أبوظبي

*مكتب صرف
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الفروع  -اإلمارات العربية المتحدة
طيران االتحاد
هاتف02-5562998 :
تلفاكس02-5562993 :
ص.ب ،131770 :أبوظبي

اإلتحاد
هاتف02-4104953 :
تلفاكس02-6417812 :
ص.ب ،31818 :أبوظبي

هاتف02-5029501 :
تلفاكس02-5559997 :
ص.ب ،8351 :أبوظبي

مزيد مول
هاتف02-5532922 :
تلفاكس02-5591251 :
ص.ب ،8350 :أبوظبي

قصر اإلمارات
هاتف02-6112777 / 6908900 :
تلفاكس02-6908908 :
ص.ب ،40039 :أبوظبي

المشرف مول
هاتف02-4100300 :
تلفاكس02-6737095 :
ص.ب ،62545 :أبوظبي

شارع السالم
هاتف02-6440051 / 4103900 :
تلفاكس02-6446050 :
ص.ب ،7749 :أبوظبي

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
هاتف02-6177460 :
ص.ب ،662 :أبوظبي

مدينة خليفة أ
هاتف02-4100202 :
تلفاكس02-5577853 :
ص.ب ،145545 :أبوظبي

الشهامة
هاتف02-5632411 :
تلفاكس02-5633508 :
ص.ب ،76142 :الشهامة ،أبوظبي
الشهامة الجديدة
هاتف02-5635695 :
تلفاكس02-5630806 :
ص.ب ،77455 :الشهامة ،أبوظبي
بلدية الشهامة*
هاتف02-5631385 :
تلفاكس02-5631409 :
ص.ب ،77455 :الشهامة ،أبوظبي

السلع
هاتف02-8721979 :
تلفاكس02-8721959 :
ص.ب ،76900 :السلع ،أبوظبي
المرور – بلدية مدينة أبوظبي*
هاتف02-4413169 :
تلفاكس02-4413152 :
ص.ب ،2712 :أبوظبي
السلع – بلدية مدينة أبوظبي*
هاتف02-8724296 :
تلفاكس02-8724975 :
ص.ب ،76900 :السلع ،أبوظبي
ليوا  -بلدية مدينة أبوظبي*

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
هاتف02-4494996 :
تلفاكس02-4493788 :
ص.ب ،94959 :أبوظبي

هاتف02-8820133 :
تلفاكس02-8820115 :
ص.ب ،50419 :ليوا ،أبوظبي

مارينا مول
هاتف02-6816002 :
تلفاكس02-6816018 :
ص.ب ،35835 :أبوظبي

المرفأ – بلدية مدينة أبوظبي*
هاتف02-8836330 :
تلفاكس02-8832460 :
ص.ب ،77110 :المرفأ ،أبوظبي

شارع الميناء
هاتف02-6507186 :
تلفاكس02-6507242 :
ص.ب ،48089 :أبوظبي

دلما مول
هاتف02-5512472 :
تلفاكس02-5512470 :
ص.ب ،93200 :أبوظبي

نادي الضباط
هاتف02-6112769 :
تلفاكس02-4416326 :
ص.ب ،2993 :أبوظبي
برج مدينة زايد
هاتف02-6355390 :
تلفاكس02-6355389 :
ص.ب ،111699 :أبوظبي
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مركز توزيع األغذية-المصفح*

مدينة مصدر
هاتف02-5570401 :
تلفاكس02-5570421 :
ص.ب ،93003 :مدينة خليفة أ ،أبوظبي
سكاي بارك بالزا  -مبنى  - 3مطار أبوظبي الدولي*
هاتف02-5075402 :
تلفاكس02-5757593 :
ص.ب ،5279 :أبوظبي

بلدية مدينة زايد*
هاتف02-8945720 :
تلفاكس02-8845021 :
ص.ب ،50019 :أبوظبي

العين
برج الساعة
هاتف03-7066500 :
تلفاكس03-7668150 :
ص.ب ،1138 :العين
العين الجديد
هاتف03-7513246 :
تلفاكس03-7517911 :
ص.ب ،17822 :العين
مصنع إسمنت العين*
هاتف03-7224060 :
ص.ب ،17822 :العين
مطار العين الدولي*
هاتف03-7855511 :
تلفاكس03-7855588 :
ص.ب ،17822 :العين

دائرة التنمية االقتصادية (مصفح)*
هاتف02-4106257 :
تلفاكس02-5559997 :
ص.ب ،8351 .دائرة التمية االقتصادية،
منطقة مصفح (إنجازات للخدمات)

هاتف03-7688824 :
تلفاكس03-7688879 :
ص.ب ،17822 :العين

دائرة التنمية االقتصادية (أبوظبي)*
هاتف02-4106251 :
تلفاكس02-6275738 :
ص.ب ،2993 .مبنى دائرة التنمية االقتصادية

الصناعية
هاتف03-7011111 :
تلفاكس03-7610875 :
ص.ب ،19771 :العين

هيئة المنطقة اإلعالمية
هاتف02-6106120 :
تلفاكس02-4417521 :
ص.ب ،77789 .مبنى  ،twofour54أبوظبي

سويحان
هاتف03-7346033 :
تلفاكس03-7347414 :
ص.ب ،10033 :سويحان

مبنى المسافرين رقم ( 1منطقة تحويل الرحالت)*
هاتف02-5075417 :
تلفاكس02-5757593 :
ص.ب ،5279 .مطار أبوظبي الدولي  -مبنى المسافرين
رقم  1منطقة تحويل الرحالت ،أبوظبي

الهير
هاتف03-7321414 :
تلفاكس03-7322500 :
ص.ب ،17087 :الهير ،العين

بلدية مدينة أبوظبي – قسم األراضي
هاتف02-4103808 :
تلفاكس02-6722124 :
ص.ب ،46175 .مبنى بلدية أبوظبي
المركز التجاري العالمي – المول
هاتف02-6321287 :
تلفاكس02-6323019 :
السوق المركزي ،أبوظبي

القوات المسلحة*

بلدية الهير*
هاتف03-7322400 :
تلفاكس03-7322500 :
ص.ب ،17087 :الهير ،العين
المقام
هاتف03-7684009 :
تلفاكس03-7684451 :
ص.ب ،85313 :المقام ،العين
بلدية المقام*
هاتف03-7085308 :
تلفاكس03-7684451 :
ص.ب ،85313 :المقام ،العين

*مكتب صرف
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الفروع  -اإلمارات العربية المتحدة
العين مول
هاتف03-7519900 :
تلفاكس03-7513636 :
ص.ب ،59212 :العين
مركز العين اإلداري
هاتف03-7625414 :
تلفاكس03-7624425 :
ص.ب ،86777 :العين
بلدية مزيد*
هاتف03-7085359 :
تلفاكس03-7668150 :
ص.ب ،1138 :العين
بلدية الوقن*
هاتف03-7351886 :
تلفاكس03-7351451 :
ص.ب ،21844 :العين
القوع – بلدية العين*
هاتف03-7066592 :
تلفاكس03-7356465 :
رماح – تم*
هاتف03-7371257 :
تلفاكس03-7371947 :
ص.ب ،17822 :العين
الخزنة – تم*
هاتف02-5663134 :
تلفاكس02-5663573 :
ص.ب ،17822 :العين
اليحر
هاتف03-7819220 :
تلفاكس03-7819351 :
ص.ب ،200600 :العين
دائرة التطوير االقتصادي*
هاتف03-7011350 :
بلدية مدينة العين ،العين

عجمان
عجمان
هاتف06-7013400 :
تلفاكس06-7425750 :
ص.ب ،988 :عجمان

*مكتب صرف
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دبي
الفرع الرئيسي
هاتف04-2131900 :
تلفاكس04-2504009 :
ص.ب ،4436 :ديرة ،دبي
بر دبي
هاتف04-5098500 :
تلفاكس04-3583610 :
ص.ب ،2372 :دبي
جبل علي
هاتف04-8116700 :
تلفاكس04-8870553 :
ص.ب ،17177 :منطقة جبل علي ،دبي
شارع الشيخ زايد
هاتف04-7071111 :
تلفاكس04-3861508 :
ص.ب ،33317 :دبي
القصيص
هاتف04-7058500 :
تلفاكس04-2581613 :
ص.ب ،48111 :دبي
جميرا
هاتف04-4050990 :
تلفاكس04-3499012 :
ص.ب ،333314 :جميرا  ,1دبي
مول اإلمارات
هاتف04-3413888 :
تلفاكس04-3413889 :
ص.ب ،211875 :دبي
مدينة دبي الطبية
هاتف04-4245600 :
تلفاكس04-4298350 :
ص.ب ،505115 :دبي
دبي مول
هاتف04-3398260 :
تلفاكس04-3398463 :
ص.ب ،73700 :دبي
هور العنز
هاتف04-2017900 :
تلفاكس04-2656186 :
ص.ب ،4436 :دبي

القوز
هاتف04-3397499 :
تلفاكس04-3397332 :
ص.ب ،282227 :دبي

دبا
هاتف09-2045111 :
تلفاكس09-2431188 :
ص.ب ،11500 :دبا ،الفجيرة

المرقبات
هاتف04-2042400 :
تلفاكس04-2999537 :
ص.ب ،4436 :دبي

قدفع
هاتف09-2361000 :
تلفاكس09-2361001 :
ص.ب ،12229 :قدفع ،الفجيرة

مردف سيتي سنتر
هاتف04-2316900 :
تلفاكس04-2840338 :
ص.ب ،78941 :دبي

خورفكان
هاتف09-2088200 :
تلفاكس09-2383735 :
ص.ب ،10092 :خورفكان

ميدوس
هاتف04-4415251 :
تلفاكس04-4228507 :
ص.ب ،488084 :دبي

كلباء
هاتف09-2772112 :
تلفاكس09-2772712 :
ص.ب ،11979 :كلباء

دبي مارينا  -جميرا بيتش رزيدانس
هاتف04-4522793/4228607 :
تلفاكس04-4228608 :
ص.ب ،334511 :دبي

رأس الخيمة

مدينة دبي للسيارات
هاتف04-4539518 :
تلفاكس04-4228617 :
ص.ب ،294818 :دبي
ديرة سيتي سنتر
هاتف04-2131950 :
تلفاكس04-2946711 :
ص.ب ،182311 :داخل ديرة سيتي سنتر،دبي
برج المدينة 2
هاتف04-3277754 :
تلفاكس04-3546785 :
ص.ب ،63954 .شارع الشيخ زايد ،دبي

الفجيرة
الفجيرة
هاتف09-2222633 :
تلفاكس09-2227241 :
ص.ب ،79 :الفجيرة
دبا الحصن
هاتف09-2440677 :
تلفاكس09-2440622 :
ص.ب ،144900 :دبا الحصن ،الفجيرة

النخيل
هاتف07-2056800 :
تلفاكس07-2281305 :
ص.ب ،5744 :النخيل ،رأس الخيمة
رأس الخيمة
هاتف07-2056666 :
تلفاكس07-2330950 :
ص.ب ،350 :رأس الخيمة

الشارقة
شارع البرج
هاتف06-5110666 :
تلفاكس06-5695511 :
ص.ب ،20606 :الشارقة
الشارقة
هاتف06-5170555 :
تلفاكس06-5721100 :
ص.ب ،1109 :الشارقة
الذيد
هاتف06-8823789 / 8822929 :
تلفاكس06-8826006 :
ص.ب ،13343 :الذيد ،الشارقة
المدام
هاتف06-8861212 :
تلفاكس06-8861813:
ص.ب ،48100 :المدام ،الشارقة
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الفروع  -اإلمارات العربية المتحدة
النهدة
هاتف06-5308989 :
تلفاكس06-5308620:
ص.ب ،45493 :الشارقة
المنطقة الصناعية في الشارقة
هاتف06-5353530 :
تلفاكس06-5353113 :
ص.ب ،33777 :الشارقة

أم القيوين
أم القيوين
هاتف06-7069333 :
تلفاكس06-7649644 :
ص.ب ،733 :أم القيوين

الفروع الدولية
البحرين
مصرف قطاع التجزئة
هاتف+973 17 560870 :
تلفاكس+973 17 583281 :
سويفتNBADBHBMBRA :
العنوان :مبنى رقم  ،2611طريق رقم ،2833
منطقة السيف  ،428ص.ب ،5247 :المنامة ،مملكة البحرين

مصر
اإلدارة اإلقليمية:
هاتف+202 240 75000/240 75300/240 75330 :
تلفاكس+202 24005410 :
مركز االتصال19977 :
العنوان 143 :مجمع البنوك – التجمع الخامس –  11835مدينة القاهرة الجديدة
المكتب الرئيسي
هاتف+202 2400 5401/03/05 :
تلفاكس+202 24005410 :
العنوان 143 :مجمع البنوك – التجمع الخامس – مدينة القاهرة الجديدة
سويفتNBADEGCAPSU :
مدينة  6أكتوبر
هاتف+20 2 38282922/23 :
تلفاكس+20 2 38282928:
سويفتNBADEGCAOCT :
العنوان 52 :هـ ،المحور المركزي،
منطقة البنوك ،مدينة  6أكتوبر ،مصر
داندي مول
هاتف+20 2 35390386/35931867/35391897 :
تلفاكس+20 2 35391868 :
سويفتNBADEGCAOCT :
العنوان :الكيلو  28طريق القاهرة  -اإلسكندرية الصحراوي،
وحدة رقم ( ،)23مبنى داندي مول ،قبل بوابة الرسوم مباشرة ،الجيزة ،مصر
إدارة النخبة  -فرع الجيزة
هاتف+202 24075149/38282940 :
تلفاكس+202 37475296 :
سويفتNBADEGCAPSU :
العنوان :برج النيل (الطابقان األول والثالث)
 21شارل دي جول ،القاهرة ،مصر

*مكتب صرف
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المهندسين
هاتف+20 2 38282941/45 :
تلفاكس+20 2 33365569:
سويفتNBADEGCAMHD :
العنوان 35:شارع محي الدين أبو العز،
المهندسين ،الجيزة ،القاهرة ،مصر
المعادي
هاتف+202 22359573/23596459 :
تلفاكس+202 23583887 :
سويفتNBADEGCAMAD&PSU :
العنوان :تقاطع الطرق 152/151
(قرب ميدان الحرية) المعادي ،القاهرة ،مصر

ّ
العقاد
هاتف+20 2 22752356/24137867 :
تلفاكس+20 2 22752376 :
سويفتNBADEGCAAAKD :
العنوان ،36 :شارع عباس العقاد ،مدينة نصر ،القاهرة ،مصر

طنطا
هاتف+20 40 3385800 / 0105005823 :
تلفاكس+20 40 3385811 :
سويفتNBADEGCATNT :
العنوان ،22 :شارع الجيش،برج السرايا ،طنطا ،الغربية ،مصر

سيتي ستارز
هاتف+20 2 24137850 :
تلفاكس+20 2 24802183 :
سويفتNBADEGCAHLP :
العنوان :الوحدة رقم  ،148مركز سيتي ستارز مول،
مدينة نصر ،القاهرة ،مصر

بور سعيد
هاتف+20 66 3384400 :
تلفاكس+20 66 3235814 :
سويفتNBADEGCAPSD :
العنوان :رقم  ،4شارع السلطان محمود
وطرح البحر ،برج السالم ،بور سعيد ،مصر

العبور الصحراوي
هاتف+20 2 24137866/55 :
تلفاكس+20 2 46104972 :
سويفتNBADEGCAOBR :
العنوان :وحدة رقم 1و ،2سيتي كلوب وول ،شارع االسماعيلية  -القاهرة
الصحراوي ،مدينة العبور الصحراوي ،القالوبية ،مصر

دمياط
هاتف+20 57 392201 :
تلفاكس+20 57 392222 :
سويفتNBADEGCADMT :
العنوان ،173 :شارع سعد زغلول ،دمياط ،مصر

الحجاز
هاتف+20 2 24137886 :
تلفاكس+20 2 24137879 :
سويفتNBADEGCAHGZ :
العنوان 50 :شارع فريد سميكة .ميدان الحجاز .مصر الجديدة .القاهرة .مصر
شبرا
هاتف+20 2 24137891/22007785 :
تلفاكس+20 2 24137894 :
سويفتNBADEGCASHB :
العنوان 21 :شارع دولتيان .عمارات اآلغاخان-شبرا ،مصر

المعادي سيتي سنتر
هاتف+20 2 25204375/25204376/25204377 :
تلفاكس+20 2 25204378 :
سويفتNBADEGCAMAD :
العنوان :وحدة رقم  ,27المعادي ،سيتي سنتر ،الطريق الدائري ،مدينة
الميراج  ، 1435الطريق القطمية ،القاهرة ،مصر

سبورتنغ
هاتف+20 3 4203401/02/03 :
تلفاكس+20 3 4203409/4240027 :
سويفتNBADEGCASPT :
العنوان ،243 :جادة الحرية  ،سبورتنغ  ،اإلسكندرية ،مصر

الدائري المعادي
هاتف+202 23106214 :
تلفاكس+202 223106212 :
العنوان 21 :أ ،مجمع  ،6مدينة المعادي ،القاهرة
سويفتNBADEGCAPSU :

اإلسكندرية سيتي سنتر
هاتف+203 3970080/82/53/84 :
تلفاكس+20 3 3970081 :
سويفتNBADEGCAAAC :
العنوان :سيتي سنتر ،اإلسكندرية ،مصر

طلعت حرب
هاتف+20 2 23934196/53 :
تلفاكس+20 2 23931527/23914958/23936644 :
سويفتNBADEGCATHB :
العنوان 22 :شارع قصر النيل ،ميدان طلعت حرب ،القاهرة ،مصر

المنصورة
هاتف+2050 2329971/72/73/74 :
تلفاكس+20 50 2329980 :
سويفتNBADEGCAMNS :
العنوان ،242 :شارع الجيش ،ص.ب .350 :المنصورة ،مصر

الشويفات
هاتف+20 2 27683275 :
تلفاكس+20 2 27682281 :
سويفتNBADEGCACHF :
العنوان :مدرسة الشويفات  -البوابة الرئيسية ،التجمع الخامس
(القطمية) ،القاهرة الجديدة ،مصر
هليوبوليس
هاتف+20 2 26902657/24177631 :
تلفاكس+20 2 24177632 :
سويفتNBADEGCAHLP :
العنوان13 :أ ،شارع رمسيس ،من شارع صالح سالم،
هليوبوليس ،القاهرة ،مصر

صالح سالم
هاتف+203 4846302/4879903 :
تلفاكس+20 3 4847114 :
سويفتNBADEGCAALX :
العنوان ،28 :شارع صالح سالم ،اإلسكندرية ،مصر
سان ستيفانو
هاتف+20 3 4690029 :
تلفاكس+20 3 4690028 :
سويفتNBADEGCASTF :
العنوان :ساحة سان ستيفانو جراند بالزا ،اإلسكندرية ،مصر

شرم الشيخ
هاتف+2069 3621950 :
تلفاكس+2069 3601219 :
سويفتNBADEGCASHK :
العنوان :مبنى جولدن سنتر ،وحدة رقم  ،19الطابق األرضي،
شارع السالم ،خليج نعمه ،شرم الشيخ ،جنوب سيناء ،مصر
الكوثر (الغردقة)
هاتف+20 65 3453451 :
تلفاكس+20 65 3453452 :
سويفتNBADEGCAHUR :
العنوان :المركز السياحي ويست سايد مول،
محل  3-1منطقة المشايع ،الغردقة ،البحر األحمر ،مصر
سنزو مول
هاتف+20 65 3412133 :
تلفاكس+20 65 3412130 :
سويفتNBADEGCASNZ :
العنوان :الوحدة رقم 1أ سنزو مول – جنوب قرية مجاويش
طريق صفقة  -الغردقة – محافظة البحر األحمر ،مصر
األقصر
ُ
هاتف+2095 2272171/712/618 :
تلفاكس+2095 2272521 :
سويفتNBADEGCALUX :
العنوان :شارع خالد بن الوليد ،فندق سونستا سان جورج ،األقصر ،مصر
أسيوط
هاتف+ 2088 2285396/97/98/99 :
تلفاكس+2088 2285394 :
سويفتNBADEGCAASU :
العنوان 32 :أ ،تنظيم عوائد ،شارع الجمهورية،
أسيوط ،صعيد مصر
شرم الشيخ*
هاتف+20 69 3602696 :
تلفاكس+20 69 3602693 :
سويفتNBADEGCASHK :
العنوان :فندق صنافير ،وحدة رقم 2
خليج نعمه ،شرم الشيخ ،جنوب سيناء ،البحراألحمر ،مصر
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الفروع الدولية
فرنسا
باريس
هاتف+33 1 53230280 :
تلفاكس+33 1 47208160 :
سويفتNBADFRPPXXX :
العنوان 10 :شارع ماجالن  ،75008باريس ،فرنسا

الكويت
الكويت
هاتف+965 22904141 :
تلفاكس+965 22495196 :
سويفتNBADKWKW :
ص.ب ،2620 :صفت ،الرمز البريدي  ،13027صفت ،الكويت
العنوان :أبراج البحر ،شارع أحمد الجابر ،الكويت

ليبيا
ليبيا  -مكتب التمثيل
هاتف+218 213362283 :
تلفاكس+218 213362284 :
العنوان :برج طرابلس ،1الطابق  ،15مكتب 152
ص.ب ،259 :طرابلس ،ليبيا

سلطنة ُعمان

القرم
هاتف+968 24662200 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 :
تلفاكس+968 24563935 :
العنوان :القرم ،منطقة روب باركينغ ،ص.ب ،988 .الرمز البريدي  ،116سلطنة عُ مان
صاللة
هاتف+968 23207600 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06:
تلفاكس+968 23207620 :
العنوان :بيت حافة ،ص.ب ،2715 .الرمز البريدي ،211
صاللة ،سلطنة عُ مان
نزوى
هاتف+968 25414700 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06:
تلفاكس+968 25414720 :
العنوان :مقابل دوار الفرق ،ص.ب ،895 .الرمز البريدي ،611
النزوة ،سلطنة عُ مان
صور
هاتف+968 25563100 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06:
تلفاكس+968 25563120 :
ص.ب  - 421الرمز البريدي 411
العنوان :شارع العيص  -بجوار فندق صور بالزا  -صور .سلطنة عُ مان
البريمي
هاتف+968 25658200 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 :
تلفاكس+968 25658220 :
العنوان :صعراء الجديدة  -ص.ب  - 671الرمز البريدي  512البريمي .سلطنة عُ مان

السودان

المكتب اإلقليمي
هاتف+968 24761000 :
تلفاكس+968 24761010/110 :
سويفتNBADORMXXXX :
العنوان :القطاع التجاري مبنى رقم  ،320طريق رقم  ،4010وحدة رقم 140
ص.ب ،303 .مسقط ،الرمز البريدي  ،100سلطنة عُ مان

المكتب اإلقليمي
هاتف+249 183 774204/787203/787750 :
تلفاكس+249 183 774892 :
العنوان :ص.ب ،12147 :بناية طاقه ،شارع عطبره
الخرطوم،جمهورية السودان

الفرع الرئيسي
هاتف+968 24761046 /47 / 48 / 49 :
تلفاكس+968 24798929 :
سويفتNBADORMXXXX :
العنوان :القطاع التجاري مبنى رقم  ،320طريق رقم  ،4010وحدة رقم 140
ص.ب ،303 .مسقط ،الرمز البريدي  ،100سلطنة عُ مان

الخرطوم
هاتف+249 183 778517 :
تلفاكس+249 183 792347 :
سويفتNBADSDKH :
العنوان:ص.ب ،2465 :بناية طاقه ،شارع عطبره
الخرطوم ،جمهورية السودان

الخوض
هاتف+968 24533902 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08:
تلفاكس+968 24545904 :
العنوان :شارع الخوض التجاري ،بناية رقم  ،356ص.ب،1092 .
الرمز البريدي  ،132الخوض ،سلطنة عُ مان

شمال الخرطوم*
هاتف+249 185 343833 :
تلفاكس+249 185 343227 :
ص.ب ،1138 :الرمز البريدي 13311
العنوان :شارع صنعت ،شمال الخرطوم ،جمهورية السودان

الخوير
هاتف+968 24476701 / 02 / 03 / 04 / 05 :
تلفاكس+968 24482329 :
العنوان :الخوير ،بناء آيس سكيتينج ،بالقرب من مسجد الزواوي ،ص.ب،458 .
الرمز البريدي  ،130الخوير ،سلطنة عُ مان

العمارات
هاتف+249 183 569656 / 604 / 640 :
تلفاكس+249 183 569625 :
سويفتNBADSDKHAMR :
العنوان :شارع  ،15مجمع رقم  ،9/10قطعة  ،1/50بناية هالل سامي
ص.ب  ،15141العمارات،
الخرطوم ،جمهورية السودان

صحار
هاتف+968 26851800 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 :
تلفاكس+968 26845644 :
العنوان :الوكيبة-شارع البنوك ،ص.ب ،25 .الرمز البريدي 321
صحار ،الطريف ،سلطنة عُ مان

األردن
الشميساني
هاتف+962 6 5002222 :
تلفاكس+962 6 5002220 :
سويفتNBADJOAM :
عمان  ،11194األردن
العنوان 10 :شارع عبد الحميد شرف ،الشميساني ّ -
وادي عبدون
هاتف+962 6 5002222 :
تلفاكس+962 6 5933763 :
سويفتNBADJOAM :
العنوان:وادي عبدون-شرع األميرة بسمة ،صندوق البريد،941110 :
عمان 11194 ،األردن المملكة االردنية الهاشمية
ّ
فرع خلدا
هاتف+962 6 5002222 :
فاكس+962 6 5359988 :
العنوان :مجمع زهرة خلدا شارع وصفي التل – خلدا
ص .ب 941110 .عمان  – 11194األردن
سويفت NBAD JOAM

هونج كونج
هونج كونج
هاتف+852 3413 4388 :
تلفاكس+852 3413 4343 :
سويفتNBADHKHH :
العنوان :الطابق  18شارع كوينز رود سنترال ،هونج كونج

المملكة المتحدة
لندن
هاتف+44 207 3933600 :
تلفاكس+44 207 3933636 :
سويفتNBADGB2L :
العنوان SW1X 7LY :وان نايتسبردج ،لندن ،المملكة المتحدة

الصين
المكتب التنفيذي ،شنغهاي
هاتف+8621 6095 2388 :
تلفاكس+8621 6095 2343 :
العنوان :وحدة  ،2304شنغهاي  IFCالمرحلة الثانية No.8 ،شارع القرن
حي بودونغ ،شنغهاي  200120الصين

أم درمان
هاتف+249 187 569165 :
تلفاكس+249 187 569051 :
سويفتNBADSDKH :
العنوان :المردة ،بناية شيخان ،مربح  ،1/4القطعة رقم 617
ص.ب2463 :
أم درمان ،جمهورية السودان
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الشركات التابعة
الواليات المتحدة األمريكية

البرازيل

مؤسسة بنك أبوظبي الدولي
هاتف+1 202 8427900 :
تلفاكس+1 202 8427955 :
سويفتADIBUS33 :
العنوان ،1430 :الشارع .N.W.K،سويت ،400
 20005واشنطن دي سي

بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود
هاتف+55 1133864420 :
العنوان :شارع يايا  ،77جناح 32
إيتيام بيبي ،ساوباولو 04542-060
مدينة ساوباولو ،والية ساوباولو ،البرازيل

جزر األنتيل الهولندية
مكتب كوراكاو
مؤسسة بنك أبوظبي الدولي
هاتف+599 94611299 :
تلفاكس+599 94615392 :
العنوان. :كايا ( W.F.Gجومبي) منسنج 36
صندوق البريد .3141:كوراكاو .األنتيل الهولندية

مصر
أبوظبي للوساطة المالية – مصر
هاتف+202 23943901 :
تلفاكس+202 3928162 :
سويفتNBADEGCATHB :
العنوان 4 :بي ،ممر بهلر متفرع من ميدان طلعت حرب ،وسط المدينة ،القاهرة،
مصر

سويسرا

اإلمارات العربية المتحدة

ان بي أي دي برايفت بنك (سويسرا) SA
هاتف+41 22 7075000 :
تلفاكس+41 22 7075010 :
صندوق البريد ،5055 :جنيف ،سويسرا
العنوان 5 :كاي دو ليل  1211 .جنيف  ،11سويسرا

شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م
هاتف+971 2 6112000 :
فاكس+971 2 6269111 :
العنوان :ص.ب ،4 :.برج بنك أبوظبي الوطني ،شارع الشيخ خليفة.
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

جيرسي جزر القنال

شركة أبوظبي الوطنية للتمويل االسالمي ش.م.خ
هاتف+971 2 4104444 :
تلفاكس+971 2 6222435:
ص.ب ،40057 :.أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

إن بي أي دي ترست (جيرسي) المحدودة
هاتف+44 1534 609000 :
تلفاكس+44 1534 6093333 :
العنوان :مورانت بريفت ولث 22 ،شارع جرينفل ،ساينت هليير.JE4 8PX ،
صندوق البريد  ،87جيرسي ،جزر القنال

ماليزيا
بنك أبو ظبي الوطني ماليزيا بيرهاد
هاتف( +603 2330 3800 :عام)
تلفاكس( +603 2330 3801 :عام)
سويفتNBADMYKL :
العنوان :مستوى ، 28المنارة ماكسيس ،كواالالمبور ،سيتي سنتر،
 500800كواالالمبور.

هونج كونج
أمبل شاينا القابضة المحدودة
هاتف+ 852 – 3413 4388 :
فاكس+ 852 – 3413 4343 :
العنوان :الطابق الثامن عشر ،رقم  9كوينز رود سنترال ،هونج كونج

شركة أبوظبي لألوراق المالية ذ.م.م
هاتف+971 2 6161600 :
تلفاكس+971 2 6273285 :
ص.ب ،28400 :.أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ
هاتف+971 2 6594888 :
تلفاكس+971 2 6355382 :
ص.ب3520 :.
العنوان :شارع المرور ،مقابل مدينة زايد للتسوق،
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
شركة أبوظبي الوطني إلدارة االستثمار(مركز دبي المالي العالمي) المحدودة
هاتف+971 4 7058520 :
تلفاكس+971 4 7058521 :
ص.ب506659 :.
العنوان :قرية البوابة ،1مركز دبي العالمي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

فرنسا
أس أي أس  10ماجالن
: 53230280 1 +33هاتف
تلفاكس47208160 1 +33 :
العنوان 10 :شارع ماجالن 75008 ،باريس

178

179

www.nbad.com

