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بنك أبوظبي الوطني هو البنك الرائد في الشرق األوسط
وأحد البنوك األكثر أما ًنا في العالم ،تمنحنا جذورنا الراسخة
فهما شام ً
ال للمتغيرات في المنطقة العربية
في أبوظبي
ً
وصالتها مع األسواق العالمية .هدفنا أن نكون البنك
األول لكل من يرغب في القيام بأعمال في هذه المنطقة
التي تربط بين الغرب والشرق.

البنك األكبر في دولة اإلمارات

أحد البنوك األكثر أما ًنا في العالم

رقم 1

رقم25

وفق ًا إلجمالي األصول التي بلغت 376
مليار درهم بحلول  31ديسمبر .2014

ً
طبقا لتنصيف مجلة "غلوبال
فاينانس" لعام  ،2014حل البنك في
المرتبة الخامسة والعشرين ضمن
تصنيف البنوك األكثر أما ًنا في العالم،
وفي المرتبة األولى بوصفه البنك
األكثر أما ًنا في الشرق األوسط.

األفضل في منطقة الشرق

–AA

حائز على تصنيف ( )AA-أو ما يعادله
من وكاالت التصنيف االئتماني الثالث
الكبرى في العالم ،وهو األعلى من
حيث التصنيف االئتماني بين بنوك
الشرق األوسط.
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نبذة عامة عن بنك أبوظبي الوطني
بنك أبوظبي الوطني هو البنك الرائد في الشرق األوسط وأحد البنوك األكثر
فهما شام ً
ال
أما ًنا في العالم ،تمنحنا جذورنا الراسخة في أبوظبي
ً
للمتغيرات في المنطقة العربية وصالتها مع األسواق العالمية.

اإليرادات حسب الموقع الجغرافي

معلومات مهمة

• •تأسس بنك أبوظبي الوطني في العام  1968كمصرف أساسي
إلمارة أبوظبي
• •تمتلك حكومة أبوظبي  %70من أسهم البنك عبر مجلس
أبوظبي لالستثمار
• •البنك مدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ تأسيس
السوق في نوفمبر 2000
• •"أكثر البنوك أما ًنا في منطقة الشرق األوسط واألسواق الناشئة"
ً
(طبقا لمجلة غلوبال فاينانس) وضمن البنوك الحائزة على
أعلى تصنيف ائتماني في منطقة الشرق األوسط واألسوق
الناشئة (حائز على تصنيف " "Aa3من موديز و" "AA-من فيتش
و" "AA-من ستاندرد آند بورز)
• •يمتلك شبكة مصرفية عالمية منتشرة في  18دولة ،وله 54
مكت ًبا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
فرعا ومكاتب صرف
• •تضم شبكته المصرفية المحلية ً 120
وأكثر من  580جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي
شخصا من 80
• •يبلغ عدد العاملين في البنك أكثر من 7,200
ً
جنسية تقري ًبا.

٪١٨
 10,415ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

٪٨٢
دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ

اإليرادات حسب قطاع األعمال
٪١٠
٪٤٨
 10,415ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

٪٣٢
٪١٠
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ دارة اﻟﺜﺮوات
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻓﺮاد واﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
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أبرز النتائج المالية
يُعزى النمو الذي شهده البنك خالل عام  2014بشكل رئيسي لزيادة
اإليرادات بنسبة - %11من  9,398مليون درهم إلى  10,415مليون درهم-
وللمكاسب القوية التي حققتها المحفظة االستثمارية ،مع انخفاض
المخصصات وتكلفة المخاطر ،وهو ما عوض ارتفاع المصاريف الناتجة عن
توسع أنشطة أعمالنا ،وأدى إلى زيادة صافي أرباح العام.

إجمالي األصول (بالمليار درهم)

376.1

مليار درهم ()%16+
بارتفاع  %16للعام.

اإليرادات
10,415
9,398

11+

القروض والسلفيات  194.3مليار درهم،
بارتفاع  %6للعام كام ً
ال.

ﺣﺘﻰ

١,٠١٧

ودائع العمالء (بالمليار درهم)

243.2

مليار درهم ()%15+
بزيادة  %15للعام.

ارتفعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات
التوفير إلى  %28من إجمالي ودائع العمالء

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

ﺳﻨﺔ ٢٠١٣

ﺳﻨﺔ ٢٠١٤

صافي األرباح
5,579

معدالت قوية لكفاية رأس المال

معدل كفاية
رأس المال

4,744

%16.4

ﺣﺘﻰ

معدل كفايةالشق األول من رأس المال %15.0

٨٣٥
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

نمو قوي لألرباح

%16.8

18+

ﺳﻨﺔ ٢٠١٣

ﺳﻨﺔ ٢٠١٤

أدى النمو القوي في أرباح البنك إلى تحقيق
عائدات كبيرة على حقوق المساهمين
بلغت  %16.8في السنة المالية  ،2014مقارنة
بـ  %15.6خالل السنة المالية .2013
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مراجعة األداء خالل العام
كان  2014نقطة تحول لبنك أبوظبي الوطني.

بنك أبوظبي الوطني يرتب
"صفقة العام"
فازت صكوك أصدرتها دائرة
المالية في دبي ،التي تولى بنك
أبوظبي الوطني ترتيبها ،بجائزة
"صفقة العام في دولة اإلمارات"
خالل حفل توزيع جوائز مجلة "أخبار
التمويل اإلسالمي".

يناير

ملتقى أسواق المال العالمية

"أفضل بنك في اإلمارات"

قام بنك أبوظبي الوطني بتنظيم ملتقى أسواق
المال العالمية ،الذي يبرز الدور المتنامي والمكانة
الرائدة التي باتت تتمتع بها أبوظبي في القطاع
المالي العالمي .ويعتبر الملتقى من أهم
المنتديات بالمنطقة لمناقشة األحداث العالمية
واآلثار المترتبة عليها .شارك الدكتور بن إس.
بيرنانكي ،رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي
األمريكي السابق (المركزي األمريكي) في الملتقى
لينضم إلى أبرز المفكرين وصناع القرار الذين
شاركوا في الحدث.

فاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة أفضل
بنك في دولة اإلمارات من مجلة يورو
موني العالمية المرموقة ،وذلك للمرة
الرابعة خالل  6سنوات.

مارس

إبريل
أول صانع للسوق في اإلمارات
أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع أول ترخيص
لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك
أبوظبي الوطني ،وذلك بعد أن استوفى البنك
جميع المتطلبات الرقابية.

أفضل صندوق للصكوك
فاز صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في
الصكوك بجائزة أفضل صندوق للصكوك،
وذلك خالل حفل توزيع جوائز المال واألعمال
اإلسالمية التي تنظمها مجلة "سي بي آي
فاينانشال" .وجاء اختيار صندوق بنك أبوظبي
الوطني لالستثمار في الصكوك بناء على
تصويت ُقرَّاء مجلة "سي بي آي فاينانشال".
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يونيو
أول صكوك سيادية
بريطانية
نجح بنك أبوظبي الوطني ،بصفته
مدير اكتتاب مشارك ،في تنفيذ أول
إصدار صكوك سيادية للحكومة
البريطانية.

البنوك الـ  50األكثر أما ًنا في
العالم
للسنة السادسة على التوالي يتم
تصنيف بنك أبوظبي الوطني ضمن
البنوك الـ  50األكثر أما ًنا في العالم من
قبل مجلة "غلوبال فاينانس"
العالمية المرموقة .ونجح البنك هذا
العام في تحسين ترتيبه حيث ارتفع 10
مراكز ليحل في المركز  25بد ًلا من
المركز  35ضمن البنوك الـ  50األكثر
ص ِّنف البنك
أما ًنا في العالم ،كما ُ
األكثر أما ًنا في األسواق الناشئة.

اتفاقية شراكة مع ريال مدريد
أصبح بنك أبوظبي الوطني الشريك المصرفي
الحصري لنادي ريال مدريد في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .ويعد ريال مدريد أكثر أندية
كرة القدم قيمة في العالم من حيث
اإليرادات كما سجل الرقم القياسي في حمل
األلقاب في العالم ،مثل نادي القرن العشرين
من االتحاد الدولي لكرة القدم وبطل دوري
أبطال أوروبا لعام .2014

جلسة نقاش في كوااللمبور
حول مستقبل الطاقة
نظم بنك أبوظبي الوطني ،البنك الرائد
في الشرق األوسط ،وقناة "سي إن بي
سي" التلفزيونية ،الشبكة اإلخبارية
المتخصصة في شؤون المال واألعمال،
جلسة نقاش حول مستقبل الطاقة
في آسيا بمشاركة عدد من أبرز خبراء
الطاقة ،وذلك في كوااللمبور ،ماليزيا
في  15ديسمبر.

يوليو

أفضل صندوق استثماري جديد
اختارت " زاوية" صندوق بنك أبوظبي الوطني
مينا ديفيدند ليدر فند للفوز بجائزة أفضل
صندوق استثماري جديد لعام  2013ضمن
مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إلدارة األصول .2014

سبتمبر

نوفمبر

ديسمبر

تجديد رعاية سباق جائزة االتحاد
للطيران الكبرى للفورموال  1في
أبوظبي
قام بنك أبوظبي الوطني بتجديد عقد رعاية
سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى
للفورموال  1في أبوظبي لعدة سنوات ليكون
البنك الرسمي لسباق الجائزة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بالنيابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني ،يَطيب لي أن أتقدم بالشكر
والتقدير لإلدارة العليا والعاملين في البنك على ما بذلوه من جهود
مخلصة خالل عام  .2014فبالرغم مما شهده هذا العام من تحديات
كبيرة متعددة على مستوى االقتصاد العالمي ،استطاع بنك أبوظبي
الوطني تحقيق صافي أرباح قياسي مع االستمرار في تنفيذ استراتيجيته
الخمسية الطموحة للنمو.

نظرة على األوضاع االقتصادية
ً
طفيفا؛
خالل العام  ،2014كان النمو االقتصادي العالمي
حيث ارتفع بمعدل  ،%2.3وكان أهم عامل مؤثر على
النمو االقتصادي هو االنخفاض الكبير في أسعار النفط
في الربع األخير من عام .2014
وفي العام  ،2014كما في العام  ،2013شهد االقتصاد
العالمي تباي ًنا في أنماط النمو والتضخم ،فقد شهدت
االقتصادات المتقدمة خاصة منطقة اليورو واليابان
نموا ً ضعيف ًا ومعدالت تضخم منخفضة .وفي  ،2014بلغ
معدل نمو االقتصادات المتقدمة نحو  %1.5مدفوعة
بشكل أساسي بقوة النمو في الواليات المتحدة
األمريكية .أما بالنسبة لألسواق الناشئة ،فقد بلغ
معدل النمو في المتوسط نحو .%3.8
ومن المتوقع أن تكون اتجاهات النمو االقتصادي
العالمي في عام  2015مشابهة لألوضاع التي شهدها في
ُ
الدول
النمو
الربع األخير من عام  ،2014بحيث تقو ُد
َ
المستوردة للنفط مثل الصين والهند والواليات المتحدة
األمريكية في حين قد تعاني الدول المصدرة للنفط من
ظروف غير مواتية نظرًا النخفاض أسعار النفط.

األداء خالل العام الماضي
نجح بنك أبوظبي الوطني مجد ًدا في تحقيق إيرادات
قوية ونمو في األرباح مع الحفاظ على ميزانية عمومية
وقاعدة رأس مال متينة .وفيما يلي بعض أبرز النتائج
المالية لعام  2014بأكمله:

• •ارتفع صافي األرباح بنسبة  %28إلى  5.579مليار
درهم.
• •ارتفعت اإليرادات بنسبة  %11إلى  10.415مليار
درهم.
• •ارتفع إجمالي األصول بنسبة  %16إلى  376.1مليار
درهم.
• •ارتفع إجمالي القروض بنسبة  %6إلى  194.3مليار
درهم.
• •ازداد حجم ودائع العمالء بنسبة  %15إلى 243.2
مليار درهم.
• •حافظت المعدالت الرأسمالية على متانتها،
حيث بلغ معدل كفاية رأس المال  %16.4وبلغ
معدل كفاية الشق األول .%15.0
إننا فخورون بنهجنا المنضبط في إدارة الميزانية
العمومية باإلضافة إلى قاعدة رأس مال البنك المتينة.
تحسن أداء البنك بشكل ملفت ،حيث
في عام ،2014
َّ
يحتل حاليًا المرتبة الـ ،25مقارنة بالمرتبة الـ 35في
العام الماضي ضمن "البنوك الـ 50األكثر أمان ًا في العالم"
وفق ًا لقائمة مجلة "غلوبال فاينانس" .كما ظل
تصنيف البنك من قبل وكاالت التصنيف االئتماني
جدا ،حيث تم تصنيفه
الثالث الكبرى في العالم مرتفعً ا ً
على المدى البعيد  AA-من "ستاندرد آند بـورز" ،وAa3
من "موديـز" ،و AA-من "فيتـش".
وواصل البنك الحفاظ على مكانته المتميزة خالل عام
 2014كرائد إقليمي مهم؛ حيث قام بإطالق عدد من

معالي ناصر أحمد السويدي
رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني
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المبادرات المبتكرة مثل إعادة صياغة الهوية
المؤسسية ، ،والشراكة المتميزة مع فريق ريال مدريد،
وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتحسين خدمة
العمالء واالرتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية،
والحفاظ على كونه "البنك الرسمي لسباق جائزة االتحاد
للطيران الكبرى للفورموال  1في أبوظبي" ،وهي الرعاية
التي يلتزم بها البنك منذ بداية السباقات في أبوظبي
في عام  2009وتم تجديد الرعاية في الربع األخير من
العام  .2014وتكشف هذه المبادرات وغيرها مواصلة
بنك أبوظبي الوطني التزامه بدعم جهود التنمية
المستدامة في أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
بوجه عام ،كانت مستويات التقدم االستراتيجي
والنتائج المالية غير المسبوقة التي حققها البنك خالل
جدا ،وأعتقد أن البنك في وضع جيد
عام  2014مدهشة ً
يؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات في عام 2015
والسنوات المقبلة.

نشهد إقبا ًال متزايدا ً على خدماتنا المتميزة من قبل عمالئنا
الحاليين ،كما نواصل استقطاب عمالء جدد ،كما نشهد
زيادة مطردة في عدد المعامالت والصفقات التي نعمل على
تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى.

شكر وتقدير
يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي(حفظه
اهلل) ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
وحاكم إمارة دبي (رعاه اهلل) ،وإخوانهما أعضاء
المجلس األعلى حكام اإلمارات ،وإلى صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة  ،وإلى سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير شؤون الرئاسة ،لدعمهم المتواصل للبنك
واهتمامهم المستمر بتعزيز نجاحه وتقدمه.

%18

نمو قوي لألرباح

 376مليار درهم
البنك األكبر في اإلمارات من حيث األصول

ريال مدريد
توقيع شراكة متميزة مع نادي ريال مدريد

سباق جائزة االتحاد
للطيران الكبرى
للفورموال  1في
أبوظبي
جدد البنك رعايته للجائزة ليحافظ على كونه
"البنك الرسمي لسباق جائزة االتحاد للطيران
الكبرى للفورموال  1في أبوظبي" منذ انطالقها
في عام .2009
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كلمة الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك أبوظبي الوطني
شكل عام  2014نقطة تحول بالنسبة لبنك أبوظبي الوطني؛ حيث نجحنا
خالله في التعامل مع المتغيرات ومواجهة العديد من التحديدات بكفاءة
واقتدار .وإنني فخور بمستوى التقدم الذي أحرزناه في سبيل تحقيق رؤيتنا
بأن نصبح أفضل بنك عربي في العالم .لقد واصلنا خالل عام  2014تعزيز
موقعنا في دولة اإلمارات بتحسين خدمة العمالء ،والمنتجات التي نقوم
بتوفيرها واالرتقاء بمستوى قدراتنا وإمكانياتنا في مختلف قطاعات
األعمال.
كما واصل العاملون في البنك وفرق خدمة العمالء
خالل العام تعزيز العالقات مع عمالئنا المختارين في
دولة اإلمارات وعبر المنطقة التي تربط بين الغرب
والشرق في قطاعات األعمال الخمسة التي نركز
عليها ،مما أدى إلى تحسين اإليرادات وصافي أرباح العام.

نظرة عامة للوضع المالي
جدا بالنتائج التي حققها البنك خالل الربع
إنني سعيد ً
األخير من عام  2014وخالل عام  2014بشكل إجمالي ،والتي
تعد بمثابة دليل آخر على التطبيق الناجح الستراتيجية
البنك على المدى الطويل .وقد أظهرت العديد من
المقاييس الرئيسية معدالت غير مسبوقة للبنك ،بما
في ذلك إيرادات بلغت  10.4مليار درهم بارتفاع قدره ،%11
وصافي أرباح بلغ  5.6مليار درهم بارتفاع قدره ،%18
وإجمالي أصول بلغ  376مليار درهم بارتفاع قدره .%16
لقد استطعنا تحقيق إيرادات ومكاسب غير مسبوقة
مع الحفاظ على قوة رأس المال والسيولة ،وهو ما
يدعوني حق ًا للفخر .وعالوة على ذلك ،فقد أعادت وكاالت
التصنيف االئتماني الثالث الكبرى في العالم التأكيد على
تصنيفنا االئتماني ( )AA-أو ما يعادله.
لقد نجحنا خالل العام الماضي في تحقيق نمو قوي في
األرباح على مستوى مختلف قطاعات أعمالنا ،ونحن على
ثقة بأن هذا الزخم سيستمر بالنمو خالل العام  .2015وفي
الوقت نفسه ،واصلنا االستثمار بشكل كبير في بناء
فريق بمستوى عالمي ،وتطوير تقنية المعلومات وبناء
العمود الفقري لألعمال والهوية المؤسسية للبنك.

أبرز المؤشرات المالية

بما في ذلك اكتتاب إعمار مولز ،والمشاركة في إصدار
وإدارة أول صكوك سيادية من قبل الحكومة
البريطانية وهونج كونج ،وغيرها .ونتيجة لهذا الدور
الريادي ،حقق البنك تقدم ًا ملحوظ ًا في ترتيبه بين
قائمة المؤسسات المالية التي تقوم بترتيب إصدارات
الصكوك والسندات حيث حل في المرتبة الثالثة
للسندات الخليجية ،والقروض المشتركة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والصكوك العالمية،
مقارنة بالمرتبة الثامنة الحادية عشر والسادسة في
كل فئة من الفئات السابقة على التوالي خالل عام .2013
وفي القطاع المصرفي لألفراد واألعمال التجارية ،حققنا
تطورا ً هام ًا على صعيد تحويل نموذج األعمال؛ حيث
استثمرنا في إعادة تأهيل شبكة الفروع وتحسين
منصات الخدمات المصرفية اإللكترونية والخدمات
المصرفية عبر الموبايل .وسوف تؤدي هذه الخطوات
إلى تعزيز تجربة العمالء وزيادة فرص بيع عدد من
المنتجات المصرفية وتوسع أكبر للبنك في السوق
المحلية خالل الفترة المقبلة.
ونجح قطاع إدارة الثروات في تحقيق أداء جيد أيض ًا خالل
نموا كبيراً ،وبلغ
عام  ،2014حيث شهدت األصول المدارة ً
معدل نمو اإليرادات  %61في العام  ،2014وفاز القطاع بعدد
من الجوائز المتخصصة التي تؤكد ريادته في المنطقة.
كما قمنا خالل العام بتحقيق مركزية قطاعات إدارة
األصول ،وتوسيع نطاق خدمات الحفظ األمين لتمتد إلى
أفريقيا جنوب الصحراء ،إلى جانب زيادة الحصة السوقية
لشركة أبوظبي الوطني لألوراق المالية.

قام قطاع المؤسسات والشركات في البنك خالل
العام  2014بدور ريادي في عدد من المعامالت المتميزة،

اليكس ثيرسبي
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك
أبوظبي الوطني
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لقد نجحنا خالل العام الماضي في تحقيق نمو قوي في
األرباح على مستوى مختلف قطاعات أعمالنا ،ونحن على
ثقة بأن هذا الزخم سيستمر بالنمو خالل العام 2015

البرامج والمبادرات الرئيسية
• •سلسلة أسواق المال العالمية بالشراكة مع
قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية ،استطعنا
توسيع نطاق ملتقى أسواق المال العالمية
ً
نقاشا مستمرًا من خالل سلسلة
ليصبح
ُ
أسواق المال العالمية على أن تعقد الفعالية
األولى للملتقى في ديسمبر  2014في كوااللمبور،
والثانية في فبراير  2015في لندن .وقد ركزت
جلسة النقاش على إطالق فرص االستثمار في
الطاقة المستدامة ،وهو ما حقق نجاحً ا كبيرًا
ووضع األساس للحدث الرئيسي لملتقى أسواق
المال العالمية والذي انعقد في مارس .2015
• •مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما
وراء الحدود يعتبر هذا المؤتمر أحد أكثر فعالياتنا
نجاحً ا خالل عام  ،2014حيث ضم بعض أبرز رواد
االقتصاد في العالم باإلضافة إلى خبراء من أجل
مناقشة تأثير المنطقة التي تربط بين الغرب
والشرق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
• •ليكن قلبك حاضرًا في العمل تهدف هذه
المبادرة إلى رفع مستوى التميز وتعزيز خدمة
العمالء في كل ما نقوم به .فخالل عام ،2014
أتم  4,800موظف إماراتي الدورة التدريبية .وقد
أطلقت المبادرة بنجاح في كل من عُ مان
ومصر في نهاية عام  ،2014وسوف تُطلق في
لندن واألردن خالل عام .2015
• •الشراكة مع نادي ريال مدريد نظرًا ألن بنك
أبوظبي الوطني هو الشريك المصرفي الحصري
لنادي ريال مدريد في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،فإنه يعد البنك الوحيد خارج إسبانيا
الذي يمكنه إصدار بطاقات االئتمان والخصم
بالشراكة مع ريال مدريد .وتوفر البطاقات
امتيازات حصرية ومزايا متميزة للعمالء ،كما
يعمل بنك أبوظبي الوطني على تطوير منتجات
أخرى بالشراكة مع ريال مدريد ،وابتكار سلع
مشتركة ،والتعاون في إطالق واستضافة برامج
وفعاليات مستقبلية.

• •رعاية الفورموال  1إن رعايتنا الناجحة لسباق االتحاد
للطيران الكبرى للفورموال  1في أبوظبي يساعد في
تعزيز الوعي بعالمتنا التجارية بين العمالء
الحاليين والمرتقبين حول العالم ،بما يعكس
كوننا المؤسسة المالية األبرز للتجارة واالستثمار
عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.
• •قائمة أفضل  50مواط ًنا إماراتيًا يعتبر التوطين
على قمة أولوياتنا ،وتتضمن هذه المجموعة
أفضل المواهب من الموظفين اإلماراتيين
القادرين على تولي مناصب قيادية .وسوف
يتلقون التدريب والتطوير الالزمين لتمكينهم
من ارتقاء السلم الوظيفي في بنك أبوظبي
الوطني وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
• •مباردة فالكم طيب تم إطالق هذا البرنامج،
الذي يهدف إلى دعم وتنمية مواهب الشباب
اإلماراتيين ومساعدتهم على اعتالء مناصب
قيادية في المستقبل ،بالشراكة مع مجلس
أبوظبي للتوطين .وقد نتج عن المبادرة تدريب
وتعيين  118مواطن ًا ومواطنة في قطاع
الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات التجارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المبادرة وحدها قد
أدت إلى رفع معدالت التوطين بنسبة  %2ضمن
مختلف قطاعات األعمال التابعة للبنك.
• •المصرفي المحترف تم إطالق هذا البرنامج في
ً
موظفا .ويهدف إلى
شهر أكتوبر وضم 278
إعداد الجيل التالي من الموظفين المصرفيين
ممن يتمتعون بكفاءة عالية في مختلف
مجاالت القطاع المالي.

• •تجسيد قيمنا تم خالل عام  2014إطالق أحدث
قيمنا "-تمكين موظفينا ألداء مهامهم
وتعزيز حس المسؤولية المشتركة لدى
الجميع عن األداء والسلوك المهني" -للتأكيد
على مسؤوليتنا جميعً ا تجاه أفعالنا وأدائنا.
هذه المبادرات وغيرها الكثير من شأنها مساعدتنا
على تحقيق النمو خالل السنوات القادمة.

الملخص
إننا في بداية السنة الثانية من استراتيجية التحول
الخمسية .وأعتقد بأننا نمضي قدم ًا في طريقنا
لتحقيق نجاح جديد ،ومع ذلك ،فهناك الكثير من
العمل الذي يجب علينا القيام به .ومع دخولنا العام
 ،2015كلي ثقة في قدرتنا على مواصلة تنفيذ
استراتيجيتنا في بناء عالقات أقوى وأكثر جدوى مع
العمالء .كما سنواصل االستثمار في تحديث البنك
بما يرتقي إلى أعلى المستويات العالمية ،وبما يساعد
في تحقيق نمو مستدام في اإليرادات األساسية
وتحقيق عائدات أعلى للمساهمين في السنوات
المقبلة.
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مجلس اإلدارة
يتمتع أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بخبرات كبيرة ومتنوعة
في مجاالت مختلفة ،مما يتيح لهم القدرة على تقديم نصائح وإرشادات
قيمة للبنك.

معالي ناصر أحمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة
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الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو
عضو

سعادة محمد عمر عبداهلل
عضو

سعادة سلطان بن راشد الظاهري
عضو

السيد هاشم فواز القدسي
عضو

السيد خليفة سلطان السويدي
عضو

السيد ديفيد بو
عضو

السيد مطر حمدان العامري
عضو

السيد مايكل تومالين
عضو
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اإلدارة التنفيذية
لدى بنك أبوظبي الوطني فريق من المديرين التنفيذيين المتمرسين
الذين يعملون على ضمان حفاظ البنك على مركزه كأفضل مؤسسة
مصرفية بالمنطقة.

سامر عبد الحق
مدير عام تنفيذي ،المستشار القانوني
للمجموعة ورئيس اإلدارة القانونية
والمراقبة
أليكس ثيرسبي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

محمود العرادي
مدير عام تنفيذي ورئيس مشارك
للخدمات المصرفية للمؤسسات

عبداهلل محمد صالح عبدالرحيم
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

خلف الظاهري
مدير عام تنفيذي ورئيس العمليات
للمجموعة
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قمبر علي المال
مدير عام تنفيذي ورئيس تنفيذي للقطاع
المصرفي الدولي والخليج

جيمس بيرديت
رئيس الشؤون المالية

رودجر فون ويدل
مدير عام تنفيذي ،قطاع إدارة الثروات

عبداهلل بن خلف العتيبة
مدير عام تنفيذي ورئيسالقطاع العالمي
المصرفي لألفراد واألعمال

أبهيجيت شودري
مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة المخاطر
للمجموعة

مالكوم ووكر
مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع التدقيق
للمجموعة

سيف الشحي
مدير عام تنفيذي ،العالقات الحكومية
في أبوظبي

إيهاب حسن
مدير عام تنفيذي ورئيس مجموعة
الموارد البشرية

مارك ياسين
مدير عام تنفيذي ورئيس ورئيس مشارك
للخدمات المصرفية للمؤسسات
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االستراتيجية
تعتبر مهمتنا وقيمنا العنصران األهم ضمن رؤية بنك أبوظبي الوطني
ألن يكون الخيار المفضل للعمالء والذي يوفر لهم خدمات ومنتجات
ذات قيمة أفضل وتلبي مختلف احتياجاتهم.

قيمنا

رؤيتنا

مهمتنا

• •أن نكون أفضل بنك عربي في العالم .

• •نضع عمالءنا في المقدمة ونقوم باألعمال
• •التركيز على عمالئنا ومساعدتهم على النمو
الصحيحة بالطرق الصحيحة
والتطور عبر توفير منتجات وخدمات ذات قيمة
عالية في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق • •نُقدر العاملين بالبنك ونعمل بروح
وخلق بيئة عمل مناسبة الستقطاب وتطوير
الفريق الواحد
كوادر متنوعة ومتميزة.
• •نحترم تراثنا ونُقدر مساهمينا وكافة الجهات
المتعاملة مع البنك
• •تمكين موظفينا ألداء مهامهم مع تحمل
المسؤولية المشتركة عن األداء الوظيفي
والسلوك المهني.

سوف تستند مهمتنا الجديدة المتمثلة في توفير خدمات قيمة
لعمالئنا ،حول ثالثة محاور جغرافية ،وسنعمل على تحقيقها بشكل
أساسي من خالل النمو العضوي.

1

السوق المحلي
أداء
• •بناء البنك األكبر واألكثر أمان ًا واألفضل ً
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ثم في
بقية دول مجلس التعاون الخليجي وعبر
المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.

3

2

2

أسواق شبكة الخدمات
المصرفية للمؤسسات
والشركات وإدارة الثروات
• •تعزيز شبكة المؤسسات والشركات وإدارة
الثروات عبر المنطقة التي تربط بين الغرب
والشرق وتحقيق التكامل بينها وبين شبكتنا
في أوروبا وشمال أمريكا.

1

3

األسواق الجديدة
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• •بناء خمس شبكات مصرفية في أكبر
وأسرع االقتصادات في المنطقة التي تربط
بين الغرب والشرق.

المدن الكبرى 1في عام 2007

نموا كبي ًرا ،كما
تشهد المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق ً
ستشهد تركزا ً عالي ًا للمدن الكبيرة فيها خالل السنوات العشر إلى
العشرين التالية.

المدن الكبرى بحلول عام 2025

بكين
طوكيو

سيول

ووهان

أوساكا

اسطنبول
تيانجين

طهران

تشنغدو

القاهرة

تشونغتشينغ

شنغهاي
هانغتشو

دلهي

قوانغتشو
دكا

شنتشن  /هونغ كونغ

كولكاتا

حيدر اباد

مانيال

الهور

Abu Dhabi
أحمد أباد
مومباي
بنغالور

جاكرتا

الغوس

كينشاسا

( )1المدن التي يبلغ عدد سكانها  10ماليين نسمة أو أكثر
المصدر :األمم المتحدة ،توقعات التوسع الحضري فيالعالم 2007؛ معهد ماكينزي العالمي -نموذج الصين؛ تحليل معهد ماكينزي العالمي.

تتمثل محركاتنا األساسية في تعزيز التدفقات التجارية
واالستثمارية عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق:
• •نريد تقديم خدمات مصرفية لعمالء من داخل المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.
• •نريد تقديم خدمات مصرفية لعمالء من خارج المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق ممن لديهم
مصالح تجارية واستثمارية داخل تلك المنطقة.
• •نريد تقديم الدعم لعمالئنا اإلماراتيين الموجودين في كل من لندن وباريس وسويسرا وواشنطن.
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التقرير المالي
بلغ إجمالي اإليرادات للعام الماضي  10,415مليون درهم بارتفاع قدره ،%11
مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ  9,398مليون درهم في عام  .2013وقد
ساهم األداء القوي الذي حققه البنك على مستوى إجمالي اإليرادات
وصافي األرباح إلى تحقيق عائدات على حقوق المساهمين بلغت %16.8
في عام  ،2014مقارنة مع  %15.6في عام .2013

مراجعة البيانات المالية
بلغ صافي األرباح  5.579مليون درهم في عام 2014
بارتفاع قدره  %18مقارنة بصافي أرباح بلغ  4.744مليون
درهم في عام  .2013ويمثل ذلك ربحية سهم
مخفضة لعام  2014بلغت  1.12درهم لعام  2014مقارنة
بربحية سهم بلغت  0.95درهم في عام  .2013ويرجع
ارتفاع األرباح خالل العام  2014إلى النمو القوي للدخل
من الرسوم في مختلف قطاعات األعمال إضافة الى
نمو اإلقراض والزيادة في حجم الودائع خاصة نسبة
أرصدة الحسابات الجارية وحسابات االدخار من إجمالي
الودائع ،إضافة إلى األرباح الجيدة للمحافظ االستثمارية.

دخل العمليات
ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة  %11في عام 2014
ليصل إلى  10.415مليون درهم مقارنة بإجمالي دخل
عمليات بلغ  9.398مليون درهم في العام  .2013وقد
شهد صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من
التمويالت اإلسالمية نموا ً بوتيرة ثابتة طوال العام
 2014وبنسبة  %8ليصل إلى  7.018مليون درهم .في
حين بلغ صافي هامش الفائدة على أساس متوسط
األصول اإلجمالية  %2.00عن العام  2014كام ً
ال ،بانخفاض
عن الهامش المحقق في العام  2013والبالغ ،%2.08
علم ًا بأن االنخفاض جاء في ظل ازدياد المنافسة
الناتجة عن وفرة السيولة وإعادة تسعير المخاطر
مع انتعاش االقتصاد .وبوجه عام ،نما الدخل غير
المرتبط بالفائدة بنسبة إجمالية بلغت  %18في العام
 2014ليصل إلى  3.397مليون درهم مدفوعً ا بشكل
أساسي بالزيادة الكبيرة في صافي الرسوم
والعموالت وصافي أرباح الصرف األجنبي والدخل من
االستثمارات .وواصل صافي الرسوم والعموالت
ً
محققا زيادة بنسبة  %25ليصل إلى 2.311
االرتفاع؛
مليون درهم في عام  .2014كما ارتفع الدخل من
الصرف األجنبي واالستثمار بنسبة  %37في عام ،2014
بينما بلغ دخل العمليات األخرى  126مليون درهم
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بانخفاض قدره  %63في عام  ،2014وهو ما يُعزى
بشكل كبير إلى مكاسب التحوط في عام  2013والتي
لم تتكرر في عام .2014

المصاريف
بلغت مصاريف العمليات  3.696مليون درهم في
عام  2014بارتفاع قدره  ،%14مما يعكس االستثمار
المستمر في توظيف مواهب عالمية ،وزيادة قدرات
خدمة العمالء ،وتحسين البنية التحتية لتقنية
معلومات األعمال لتسهيل عملية تنفيذ
استراتيجية البنك بنجاح .كما بلغت نسبة التكلفة
إلى الدخل  %35.5في العام  ،2014وهي أعلى من النسبة
المسجلة لكامل العام  2013والتي بلغت .%34.4
واصل البنك توسيع شبكته المصرفية ،واالستثمار
في الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية
التجارية ،وإحراز تقدم ملحوظ في تحويل نموذج
األعمال من خالل عمليات تجديد الفروع وإطالق
منصات الخدمة المصرفية اإللكترونية والخدمة
المصرفية عبر الموبايل .كما توسعت شبكة إدارة
الثروات العالمية في كل من مصر ودول مجلس
التعاون الخليجي ولندن وباريس ،باإلضافة إلى افتتاح
تسعة أسواق جديدة في جنوب صحراء أفريقيا
لخدمات الحفظ األمين؛ ما من شأنه تعزيز الوصول
إلى شريحة أوسع من العمالء.
واستطاع بنك أبوظبي الوطني ،الذي يعد بالفعل أحد
أكبر البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
توسيع شبكة فروعه لتضم أكثر من  120فرعً ا
ومكتب صرف ،وأكثر من  580جهاز صراف آلي
باإلضافة إلى مراكز مصرفية تجارية .كما أصبح بنك
أبوظبي الوطني يغطي  18دولة حول العالم .وتتماشى
استثماراتنا في تحسين خدماتنا وشبكتنا المصرفية
وأنظمتنا ومنتجاتنا واالرتقاء بأداء موظفينا مع رؤيتنا
بأن نكون البنك العربي األفضل في العالم وتحقيق

التقرير السنوي 2014

مهمتنا الرامية إلى أن نكون «شريك ًا أساسي ًا
لعمالئنا المختارين.

المخصصات العامة
تراجع إجمالي المخصصات للعام  2014كام ً
ال إلى 868
مليون درهم مقارنة مع  1.206مليون درهم في العام
ً
انخفاضا خالل العام بلغ 338
 ،2013مما يعكس
مليون درهم بنسبة  .%28كما انخفضت ً
أيضا تكلفة
المخاطر بمقدار  20نقطة أساس طوال العام من
 %0.63إلى  .%0.43ويعكس انخفاض صافي المخصصات
تحسن جودة األصول وتعافي قيمة الضمانات وقوة
عمليات إدارة المخاطر.
وخالل عام  ،2014شهد بنك أبوظبي الوطني تحقيق
مستردات حيث انخفضت المخصصات المحددة
بـ 229مليون درهم ،وسجل البنك زيادة في إجمالي
المخصصات بمقدار  570مليون درهم مع نمو
األصول مرجحة المخاطر منذ نهاية عام  2011نجح
البنك في الحفاظ على النسبة المقررة  %1.5وفق ًا
لتوجيهات المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية
المتحدة علم ًا بأنها دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام
.2014
ارتفع إجمالي القروض المتعثرة بمقدار  147مليون
درهم لتصل إلى  6.160مليون درهم في عام ،2014
وذلك مقارنة مع  6.013مليون درهم في عام  ،2013ما
يعني أن نسبة القروض المتعثرة تبلغ  %3.07من
إجمالي القروض ،وظلت هذه النسبة المنخفضة
نسبيًا ثابتة منذ وصلت إلى أعلى مستوى لها عند
 %3.55في الربع األول من عام  .2013ويمثل إجمالي
المخصصات  %108من القروض المتعثرة مقارنة
بنسبة  105.2%في عام .2013

تتماشى استثماراتنا في تحسين خدماتنا
وشبكتنا المصرفية وأنظمتنا ومنتجاتنا واالرتقاء بأداء
موظفينا مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في
العالم وتحقيق مهمتنا الرامية إلى أن نكون ’شريك ًا
أساسي ًا لعمالئنا المختارين ‘
نتائج أعمال قطاعات البنك
٪10
٪10
)ﺷﻜﻞ (14

اﻳــﺮادات

 10,415ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

٪48

الميزانية العمومية
بلغ إجمالي األصول  376مليار درهم بنهاية عام 2014
وذلك بارتفاع قدره  %16مقارنة بنهاية عام  .2013كما
والسلف المقدمة للعمالء  194مليار
بلغت القروض
ُ
درهم كما بتاريخ  31ديسمبر  ،2014بنمو قدره .%6
وبلغت ودائع العمالء  243مليار درهم بارتفاع قدره
 ،%15وذلك كما في تاريخ  31ديسمبر .2014
وخالل العام  ،2014بذل البنك جهودا ً حثيثة لزيادة
الحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهد نتائج
مشجعة تعكس تحقيق نمو صحي على مستوى
القروض والودائع ،بما في ذلك النمو القوي المستمر
في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

٪32

٪7
٪11
)ﺷﻜﻞ (14

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

 5,579 ٪22ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
٪60

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ دارة اﻟﺜﺮوات
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻓﺮاد واﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

أما حقوق المساهمين والمكونة من أموال
المساهمين البالغة  34مليار درهم وسندات الشق
األول من رأس المال لحكومة أبوظبي البالغة 4.0
مليار درهم ،فقد نمت بمقدار  %10لتصل إلى  38مليار
درهم بنهاية العام  .2014وتماشيًا مع توجيهات
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ال
يزال معدل كفاية رأس المال (بازل  )IIقوي ًا وأعلى من
المعدل المطلوب الذي تبلغ نسبته  %12و %8للشق
األول؛ حيث بلغ معدل كفاية رأسمال البنك %16.4
ومعدل كفاية الشق األول من رأس المال نسبة %15
كما في ديسمبر من عام .2014

التوزيعات
٪18
)ﺷﻜﻞ (14

اﻳﺮادات

 10,415ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( %40أو
 40فلس ًا للسهم الواحد) إضافة إلى  %10أسهم منحة
(سهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة)
وذلك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2014وتم إقرار التوزيعات خالل اجتماع الجمعية
العمومية السنوية الذي انعقد بتاريخ  10مارس .2015

٪82

دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ

تتوفر من خالل الموقع اإللكتروني للبنك ،www.nbad.com ،معلومات أكثر
بشأن التقارير المالية واالستثمارية لبنك أبوظبي الوطني.
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مراجعة األعمال
والعمليات التشغيلية
القطاع المصرفي الدولي للمؤسسات والشركات

مارك ياسين
مدير عام تنفيذي ورئيس مشارك للخدمات
المصرفية للمؤسسات
حقق قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات
والشركات (الذي يضم الخدمات المصرفية العالمية
واألسواق العالمية وعالقات العمالء) إيرادات قوية
ونموا ً في صافي األرباح في الربع األخير وعلى مدار
العام 2014؛ حيث ارتفعت اإليرادات  %6مقارنة بالربع
الثالث من عام  2014و %18مقارنة بالربع األخير من عام
 .2013كما ارتفع صافي األرباح بنسبة  %10مقارنة بالربع
الثالث من العام  2014وكذلك  %39مقارنه بالربع األخير
من العام السابق .وبالنسبة لعام  ،2014ارتفعت
اإليرادات  %9وارتفع صافي األرباح  %18مقارنة بعام .2013

الخدمات المصرفية العالمية
تقدم الخدمات المصرفية العالمية أفضل الحلول
التمويلية باإلضافة إلى استشارات مالية ومعامالت
مصرفية ،حيث نضع تلبية وخدمة عمالء بنك

أبوظبي الوطني على قمة أولوياتنا .ويقدم فريقنا
استشارات بشأن عمليات الدمج واالستحواذ
وتمويل المشروعات وأسواق رأس المال وإعداد
الميزانيات العمومية .كما توفر الخدمات المصرفية
العالمية التمويل لعمليات االستحواذ والبنى التحتية
الضخمة ومشاريع الطاقة والمشاريع العقارية
باإلضافة إلى أصول رأس المال ذات القيمة العالية
مثل الطائرات ،والمنشآت واآلالت التصنيعية،
والمعدات اإلنشائية .ونفخر بكوننا البنك الرائد على
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال
خدمات إدارة االكتتاب ،كما نحتل موقع الصدارة في
مجال خدمات تسجيل األسهم وإدارة الصناديق.
ويقدم فريق المعامالت المصرفية للعمالء حلو ًلا
للتمويل التجاري وإدارة النقد بما يلبي احتياجاتهم،
وذلك باالستفادة من شبكتنا العالمية التي تساعد
العمالء على التوسع بسرعة كبيرة في األسواق
النامية عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.

أبرز اإلنجازات لعام 2014
حققت الخدمات المصرفية العالمية نجاح ًا كبيرا ً في
عام 2014؛ حيث ساعدنا عمالءنا على إصدار سندات
وقروض وصكوك أكثر من أي وقت مضى على مر
تاريخ البنك .كما حقق البنك تقدم ًا ملحوظ ًا في
قائمة المؤسسات التي تقوم بترتيب الصكوك
والسندات ،واتسع نطاق أعمال البنك ليصل إلى
مناطق جغرافية جديدة ضمن المنطقة التي تربط
بين الغرب والشرق.

وفيما يلي بعض أبرز المؤشرات لعام :2014
• •مدير اكتتاب مشارك في اكتتاب إعمار مولز،
ومدير اكتتاب رئيسي مشارك في اكتتاب أمانات
القابضة ،وتم اختياره «أفضل بنك استثمار في
دولة اإلمارات» من قبل مجلة «غلوبال فاينانس».
• •حصل على جائزة «أفضل وأنشط مسجل ومدير
لالكتتابات» في دولة اإلمارات العربية المتحدة من
سوق دبي المالي.
• •حل في المرتبة الثالثة للسندات الخليجية(،)1
والصكوك العالمية( ،)1مما يؤكد على الدور الريادي
لبنك أبوظبي الوطني في أسواق الدين والتمويل
المشترك.
• •فازت صكوك االدارة الخاصة لحكومة منطقة
هونج كونج بجائزة «أفضل سندات سيادية» من
غلوبال كابيتال آسيا ،و»أفضل تمويل إسالمي»
من فاينانس آسيا ،و»صفقة العام آلسيا الناشئة»
من إسالميك فاينانس نيوز .كما قام البنك
بترتيب صفقة أخرى ثنائية العملة لشركة اتصاالت
(مقومة باليورو والدوالر األمريكي) وهي عبارة عن
سندات أولية تتألف من أربع شرائح ،وقد فازت تلك
الصفقة بجائزة «صفقة العام في األسواق الناشئة
والشرق األوسط وتركيا» من غلوبال كابيتال.

( )1قائمة بلومبرج للمؤسسات التي تقوم بترتيب الصكوك والسندات كما في نهاية عام 2014

صكوك المملكة المتحدة
فاز بنك أبوظبي الوطني بصفقة تاريخية في عام 2014
عندما كلفته الحكومة البريطانية بترتيب إصدار
صكوك بقيمة  200مليون جنيه إسترليني حيث كانت
هذه الصفقة أول سندات متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية في العالم تصدرها دولة غير إسالمية.
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يختارنا العمالء ألننا نوفر لهم بوابة يعبرون من خاللها
إلى المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق ،ونمثل
بالنسبة لهم شريك ًا موثوق ًا ويتمتع بدرجة عالية جدا ً من
األمان المالي ويلبي كافة احتياجاتهم وفق أعلى معايير
االلتزام والكفاءة.
تعد التجارة اإللكترونية نشاط ًا آخر سريع النمو ضمن
أنشطة قطاع أعمال األسواق العالمية؛ لذا تَستخدم
كافة فروعنا حاليًا منصة تداول إلكترونية خاصة بنا
يمكننا تقديمها للعمالء ً
أيضا بما يتيح لهم وصو ًلا
مباشرًا إلى مصادر عالمية للسيولة.

محمود العرادي
مدير عام تنفيذي ورئيس مشارك
للخدمات المصرفية للمؤسسات
األسواق العالمية
نريد أن نصبح الوجهة األبرز في السوق المالي
بالمنطقة ،وأن نكون الخيار األول للعمالء الذين
يبحثون عن خدمات متميزة إلدارة أموالهم .نحن
ندرك جيدا ً أن عمالؤنا بحاجة للوصول إلى أسواق
مالية حول العالم ،لذلك نوفر لهم مجموعة
متنوعة من الخيارات والتي تتضمن االئتمان ،وتداول
الخيارات ،ومنصة للتجارة اإللكترونية ،إلى جانب تداول
العمالت األجنبية .وكثيرًا ما تتعامل معنا المصارف
المركزية في منطقة الشرق األوسط ،كما يزداد
اعتماد الحكومات في كل من آسيا وأروبا علينا
كمصرف مفضل لهم.

يختارنا العمالء ألننا نوفر لهم بوابة يعبرون من
خاللها إلى المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق،
ونمثل بالنسبة لهم شريك ًا موثوق ًا ويتمتع بدرجة
عالية جدا ً من األمان المالي ويلبي كافة احتياجاتهم
وفق أعلى معايير االلتزام والكفاءة .أما على صعيد
الصرف األجنبي في األسواق الناشئة ،فإننا نحدد
األسعار في إطار عمالت المنطقة التي تربط بين
الغرب والشرق ،وذلك لمتداولين من نيويورك إلى
لندن وإلى جوهانسبرغ.

التي قوبلت بترحيب كبير من العمالء
المتخصصين ممن لديهم أهداف متعلقة بإدارة
المخاطر أو العائدات.
• •تنظيم ملتقى أسواق المال العالمية ،والذي أصبح
من أبرز الملتقيات في الشرق األوسط وذلك بعد
ست سنوات فقط من انطالقه.
• •تعزيز الحضور الدولي لألسواق العالمية في المملكة
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ومصر
والكويت .وسوف نقوم بالتوسع في مراكز رئيسية
في هونج كونج وماليزيا والهند في عام .2015

أبرز اإلنجازات لعام 2014
حقق قطاع األسواق العالمية نتائج قوية في العام
 ،2014وفيما يلي بعض أبرز اإلنجازات:
• •أول بنك في دولة اإلمارات يحصل على رخصة من
هيئة األوراق المالية والسلع لمزاولة دور صانع
السوق في أسواق األسهم المحلية.
• •تطوير خدمات وأدوات مالية تشمل تبادالت العائد
الكلي وحلول مهيكلة مثل أوراق مالية مرتبطة
بالمؤشرات في العمالت الخليجية ،وهي األدوات

الصرف األجنبي في
األسواق الناشئة
رائدا في مجال
يعتبر بنك أبوظبي الوطني العبًا ً
الصرف األجنبي في األسواق الناشئة ،حيث يحدد
األسعار في نطاق عمالت مثل النيرة النيجيرية،
والشلن الكيني ،والروبية الهندية ،والدرهم المغربي؛
وعمالت مثل الدينار الكويتي والريال القطري على
مستوى المنطقة العربية.
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القطاع المصرفي الدولي للمؤسسات والشركات (تتمة)

روال أبو منة
مدير عام تنفيذي ورئيس عالقات العمالء
عالقات العمالء
تضم قائمة عمالئنا المنتشرين في مختلف أنحاء دولة
اإلمارات العربية المتحدة ومن شتى أنحاء العالم شركات
كبيرة ومؤسسات مالية وحكومات .وبما أننا متخصصون في
خدمة عدد من القطاعات الصناعية والتجارية ،يمكننا تقديم
استشارات لعمالئنا في كافة القطاعات التي نقوم بخدمتها
– الطاقة والعقار والتمويل والنقل والطيران والتجزئة.
ونسعى لمواصلة عالقاتنا القوية مع عمالئنا على المدى
الطويل ،حتى يتسنى لنا مساعدتهم على تطوير أعمالهم
على مر السنين .كما أن مركزنا المالي القوي وقدرتنا على
تقديم حلول خاصة خالل دورات حياة أعمالهم يجعلنا
الخيار األمثل لعمالئنا .ونحن لسنا شركاء في النمو
فحسب؛ حيث ال تقتصر عالقتنا على أوقات الرخاء فقط ،بل
إننا ملتزمون بالوقوف إلى جانب عمالئنا على المدى الطويل،
وبالتالي نتعاون بشكل إيجابي معهم في األوقات الصعبة
ً
أيضا ،فإذا واجه أحد عمالئنا مشكلة ما ،ورأينا أن أعماله
قائمة على أسس صحيحة ،فإننا نسعى إلى التعاون مع هذا
العميل من أجل وضع خطة مستقبلية يمكننا من خاللها
اإلسهام في نجاحه.
إن معرفتنا الكبيرة بسوق المنطقة إلى جانب خبراتنا
التخصصية الواسعة في قطاعات محددة تجعلنا العبًا
رئيسيًا في منطقة الخليج .إننا نسعى إلى المساعدة في

تحقيق النمو وتنويع القاعدة االقتصادية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،مما يجعل خطتنا االستراتيجية تسير على
جزءا أصي ًلا في المشهد
نهج رؤية أبوظبي  .2030وبما أننا نعد ً
االقتصادي للمنطقة ،فإن نظرتنا المستقبلية تتمثل في
العمل على المستوى المحلي بطموحات وأفكار عالمية.
ونحرص على مساعدة الشركات العالمية على إطالق
عملياتها في المنطقة ،وننجح في استقطاب عمالء
مهمين من خالل ما نطرحه من منتجات .كما نساعد
عمالءنا المحليين على توسيع آفاق أعمالهم على
المستوى الخارجي .وفي حين أننا نعمل على تطوير قدراتنا
العالمية ،فإننا نسعى ً
أيضا لتلبية احتياجات عمالئنا في
المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.

أبرز اإلنجازات لعام 2014
واصل قطاع عالقات العمالء التركيز على توفير خدمات
عالمية المستوى ،وتشمل أبرز اإلنجازات ما يلي:

رقم 3

حل بنك أبوظبي الوطني خالل عام
 2014في المرتبة الثالثة للسندات
الخليجية ،والقروض المشتركة على
مستوى منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،والصكوك العالمية،
وذلك بحسب تصنيف بلومبرج   .
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عدد الجوائز التي حصل عليها بنك
أبوظبي الوطني خالل  2014والتي
جاءت تقديرًا لخبرة البنك في
السندات والقروض والصكوك

• •تحقيق نمو قوي في قطاع المؤسسات والشركات
مدعوم ًا باعتماد نموذج متميز لتلبية احتياجات قطاعات
محددة وتوفير منتجات متخصصة.
• •التركيز على القطاع المناسب والجمع بين القيادة وفرق
العمل التي تضم مصرفيين دوليين ذوي خبرات كبيرة في
المجال ،مما يساعدنا على فهم طبيعة األعمال التي يقوم
بها عمالؤنا واستيعاب أمورها الفنية.
• •التحول من العمل كمستشارين يقدمون حلوال ترتكز على
المنتجات إلى مستشارين موثوقين يقدمون حلو ًلا ترتكز
على العمالء ،وذلك بهدف تعزيز ثقة العمالء فينا
كمستشارين موثوقين بالنسبة لهم يمكننا فهم
احتياجاتهم بشكل أفضل.
• •أظهر استبيان مستقل لمستوى رضا العمالء قامت به
(جرينويش أسوسييت) أن بنك أبوظبي الوطني يحتل
المرتبة األولى ضمن البنوك المماثلة فيما يتعلق بتلبية
احتياجات مختلف شرائح العمالء وجودة المبيعات.

نسعى لمواصلة عالقاتنا القوية مع عمالئنا على
المدى الطويل ،حتى يتسنى لنا مساعدتهم على
تطوير أعمالهم على مر السنين.
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تمويل الطيران
استطاع فريق خبراء الخدمات المصرفية لقطاع
الطيران لدى بنك أبوظبي الوطني عقد صفقات
تأجير طائرات بمئات الماليين من الدوالرات
باإلضافة إلى تسهيالت تمويلية أخرى تم تقديمها
لشركات طيران رائدة في كل من اإلمارات العربية
المتحدة وإندونيسيا.

صفقات عقارية متميزة
يفخر بنك أبوظبي الوطني أن عمل كمسجل أسهم
مشارك ومدير اكتتاب إلدارة اكتتاب بقيمة 5.8
مليار دوالر أمريكي لمجموعة إعمار مولز التي تعتبر
المالك والمشغل الرئيسي لمراكز تسوق بارزة في
دبي من بينها دبي مول ،ويعد هذا االكتتاب أحد
أضخم عمليات االكتتاب التي تشهدها المنطقة
منذ عام  .2007كما عمل بنك أبوظبي الوطني مع
إعمار مولز من خالل صفقة تسهيالت مرابحة
بقيمة  1.5مليار دوالر أمريكي ،وذلك بصفته مدير
اكتتاب ومتعهد ضمان االكتتاب ومسجل أسهم.

االبتكار في مجال الصكوك
عمل بنك أبوظبي الوطني كمسجل أسهم مشارك
في أول صكوك ذات مسؤولية اجتماعية على اإلطالق
والتي تعتبر أول صكوك لتمويل حمالت تطعيم
األطفال ضد األمراض ،فيما يعد أكبر طرح أولي للصكوك
من جانب جهة خارجية لصالح مرفق «التمويل الدولي
للتحصين» .وقد بلغت قيمة هذه الصكوك  500مليون
دوالر أمريكي ،مما يبرز مركز بنك أبوظبي الوطني الذي
يحتل الصدارة في مجال ابتكار األصول.

إعادة فتح سوق مصر للقروض
المشتركة
اتجهت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى بنك أبوظبي
الوطني للحصول على قرض تمويلي بقيمة  1.325مليار
دوالر أمريكي .وقاد بنك أبوظبي الوطني عملية ترتيب
الصفقة ،كما تم تعيينه كمتعهد اكتتاب رئيسي،
ومسجل أسهم ومدير اكتتاب رئيسي ووكيل تسهيالت،
جدا فاق فيها
وذلك لتنفيذ عملية تمويل مشترك ناجحة ً
حجم االكتتاب ما هو معروض؛ ويعتبر هذا االكتتاب األول
في السوق العالمي لجهة إصدار مصرية منذ عام .2010
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الخدمات المصرفية العالمية لألفراد واألعمال التجارية
وصافي األرباح النمو بالتزامن مع استمرار االستثمارات في
تحسين الفروع وتوظيف المواهب البشرية الجديدة .وقد اتخذ
القطاع عددا ً من المبادرات الرئيسية في عام  ،2014بما في ذلك:
• •البدء في تنفيذ مشروع طموح لتحديث الفروع بهدف
توفير بيئة أكثر حيوية وودية للعمالء ،وضمان مظهر
يتكامل مع جودة التجربة المقدمة للعمالء بشكل مثالي.
ووصلت الدفعة األولى المؤلفة من  24فرع ًا ومكتب صرف
إلى مراحل اإلنجاز النهائية.

عبداهلل بن خلف العتيبة
مدير عام تنفيذي ،القطاع المصرفي لألفراد
واألعمال
يواصل القطاع المصرفي لألفراد واألعمال تلبية االحتياجات
المصرفية الشخصية اليومية لعمالئنا وتعزيز روح المبادرة
في اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون
الخليجي .ونحن ملتزمون بخدمة جميع العمالء بغض
النظر عن مستوى الدخل أو الجنسية أو الموقع الجغرافي.
تركز هيكلية واستراتيجية تجربة العمالء لدى البنك على
تقديم تجربة شاملة من خالل منتجاتنا وخدماتنا التي
تضمن توفير تجربة سلسة عبر جميع قنواتنا المصرفية،
وتسهم في بناء عالقات وثيقة معهم.

األداء المالي 2014
حقق القطاع نموا ً قوي ًا في العائدات واألرباح خالل عام  2014على
الرغم من الضغوط الكبيرة على هامش الفائدة .وفي الربع
الرابع من عام  ،2014بلغت نسبة نمو العائدات  %10مقارنة بالربع
الثالث من عام  2014و %11مقارنة بالربع الرابع من عام  ،2013كما
ارتفع صافي األرباح بنسبة  %14مقارنة بالربع الثالث من عام 2014
في حين أنه تراجع بنسبة  %15مقارنة بالربع الرابع من عام .2013
وعلى صعيد األداء المالي لكامل العام  ،2014حقق القطاع نموا ً
في العائدات وصافي األرباح بنسبة  %8و %11على التوالي مقارنة
بالعام  .2013ويرجع النمو الذي شهده القطاع في الربع األخير
وكامل العام  2014إلى األداء القوي ألنشطة القروض والودائع
من األفراد ،وخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام  ،2014فقد واصلت اإليرادات

• •تضاعف قوة فريق المبيعات في البنك ،ما ادى إلى زيادة
كبيرة في حجم األعمال.
• •إبرام اتفاقية شراكة مع نادي ريال مدريد ليصبح بنك أبوظبي
الوطني البنك الوحيد خارج إسبانيا ا ّلذي يصدر بطاقات
االئتمان والخصم بالشراكة مع نادي ريال مدريد ليقدم
بذلك ميزات حصرية وفريدة من نوعها في اإلمارات .وتقدم
بطاقات ريال مدريد من بنك أبوظبي الوطني مجموعة من
العروض والمزايا الرائعة التي تتنوع بين الهدايا الخاصة بفريق
ريال مدريد وتذاكر لحضور مباريات الفريق ومزايا السفر
الحصرية والحياة العصرية .ويفتخر بنك أبوظبي الوطني بأنه
استضاف أول مباراة ودية لفريق ريال مدريد في دولة اإلمارات،
راع رسمي لتحدي كرة القدم بإمارة دبي.
بصفته ٍ
• •أطلقنا بالشراكة مع مجلس أبوظبي للتوطين مبادرة
«فالكم طيّب» التي تندرج ضمن برنامج التوطين الذي
يعتمده البنك .وتهدف المبادرة إلى تدريب  118من مواطني
دولة اإلمارات تمهيدا ً لتعيينهم في القطاع المصرفي
لألفراد تماشي ًا مع برنامج التوطين ورؤية أبوظبي .2030
• •تشرفنا بنيل جائزة أفضل خدمة عمالء في الفروع لعام
 2014من قبل مؤسسة «إيثوس االستشارية» ضمن جوائز
مؤشر المقارنة المعيارية لخدمات األفراد في اإلمارات.

الخطط االستراتيجية لعام 2015
تركز خططنا لعام  2015على تنفيذ استراتيجية دبي للتحول إلى
عاصمة عالمية لالقتصاد اإلسالمي ،وتعزيز عروضنا من المنتجات
المصرفية اإلسالمية وفرص بيع المنتجات المتعددة وبرنامج
اإلقراض التجاري ،ودفع األعمال المتعلقة بالقطاع التجاري.

تعتمد استراتيجية تجربة العمالء في بنك أبوظبي
الوطني على توفير منتجات وخدمات تضمن للعمالء
تجربة شاملة وسلسة عبر جميع قنواتنا المصرفية،
وتسهم على تنمية عالقتنا الوثيقة بهم.
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%8

نسبة نمو العائدات خالل 2014

%11

نسبة نمو صافي األرباح خالل 2014

أفضل فرع

نال بنك أبوظبي الوطني جائزة
أفضل فرع في خدمة العمالء لعام
 2014من قبل مؤسسة «إيثوس
االستشارية» ضمن جوائز مؤشر
المقارنة المعيارية لخدمات األفراد
في اإلمارات

تعزيز شبكة الفروع
مشروع طموح لتحديث فروع البنك لتوفير بيئة
أكثر حيوية وودية للعمالء ،وضمان مظهر يتكامل
مع جودة التجربة المقدمة للعمالء بشكل مثالي.

شراكة نادي ريال مدريد
بنك أبوظبي الوطني هو البنك الوحيد خارج إسبانيا ا ّلذي
يصدر بطاقات االئتمان والخصم بالشراكة مع نادي
ريال مدريد ليقدم بذلك ميزات حصرية وفريدة من
نوعها في اإلمارات .وتم إطالق الشراكة في حدث
رسمي جمع أليكس ثيرسبي ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ،وعبداهلل العتيبة،
المدير العام التنفيذي للقطاع المصرفي لألفراد
واألعمال في مقر النادي اإلسباني في سنتياغو برنابيو،
بحضور رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

إطالق مبادرة «فالكم
ط ّيب»
مبادرة مشتركة مع مجلس أبوظبي للتوطين
لتدريب  118من مواطني دولة اإلمارات تمهيدا ً
لتعيينهم في القطاع المصرفي لألفراد بهدف
دعم القدرات الوظيفية للمواطنين اإلماراتيين في
القطاع المالي بما يتماشى مع برنامج التوطين
ورؤية أبوظبي .2030
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مراجعة األعمال والعمليات التشغيلية

قطاع الثروات العالمية

رودجر فون ويدل
المدير العام التنفيذي لقطاع إدارة الثروات
العالمية
نهدف في قطاع الثروات العالمية إلى تقديم خدمات استشارية
موثوقة للمستثمرين العرب على المستويين المحلي والدولي،
وتزويد العمالء الدوليين الذين يتطلعون إلى االستثمار في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بخبرات إقليمية عالية .ونفتخر
بقاعدة عمالء واسعة من األفراد والمؤسسات ،وبعالقة الثقة
المتبادلة التي تجمعنا بالعديد منهم منذ عقود من الزمن.

أداء القطاع في عام 2014
حقق قطاع الثروات العالمية عام ًا آخر من النتائج القوية،
وشهد نموا ً كبيرا ً في األصول ،األمر الذي أدى إلى نتائج مالية
قوية .وفي الربع األخير من عام  ،2014ارتفعت اإليرادات بنسبة
 %3مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ،وبنسبة  %37مقارنة
بالربع األخير من عام  ،2013في حين انخفض صافي األرباح
بنسبة  %7مقارنة بالربع الثالث  ،2014وارتفع بنسبة  %34مقارنة
بالربع األخير من عام  .2013وخالل عام  2014بأكمله ،سجلت
اإليرادات نموا ً بنسبة  %61كما ارتفع صافي األرباح بنسبة .%89
وقد شهد أداء القطاع استمرارا ً للنمو الملحوظ الذي
يحققه في األعمال منذ سنوات ماضية ،مستفيدا ً من عدد
من صفقات االكتتاب الهامة في دولة اإلمارات ،بيد أنه في
الربع األخير تأثر سلب ًا بتقلبات السوق وتراجع ثقة
المستثمرين .ومن أبرز اإلنجازات المحققة خالل العام:

• •توسيع شبكة الفروع في مصر ودول مجلس التعاون
الخليجي ولندن وباريس ،وتحسين قدرات تغطية العمالء.
• •فتح  9أسواق جديدة لخدمات الحفظ األمين في إفريقيا
جنوب الصحراء.
• •تطوير منتجات استثمارية جديدة مع التركيز على المنتجات
المتوفقة مع الشريعة اإلسالمية وأسواق الشرق األوسط.
• •االستثمار في تعزيز العمليات بما في ذلك اعتماد نظام
متطور إلدارة المحافظ ومنصة إلكترونية للحفظ األمين.
• •نمو األصول المدارة في الخدمات المصرفية الخاصة
بنسبة  %36بفضل المبيعات االستثمارية في دولتي
اإلمارات وسويسرا وبالقروض في المملكة المتحدة.
• •واصلت شركة أبوظبي الوطني لألوراق المالية في زيادة
حصتها السوقية ،وتمثل تداوالتها اليوم أكثر من %9.5
من السوق.
• •نجحت مجموعة إدارة األصول العالمية في زيادة األصول
المدارة بنسبة  ،%46واستقطاب فئات جديدة من العمالء.
• •فاز بعدد من الجوائز ،ومن ضمنها:
– –أفضل صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية -جوائز التمويل اإلسالمي.
– –أفضل صندوق لألسهم في دول مجلس التعاون
الخليجي -بانكر ميدل إيست.
– –أفضل خدمات مصرفية خاصة للعام في دولة
اإلمارات -بانكر ،ومجلة بروفشنال ويلث مانجمنت.
– –أفضل مدير صناديق في دولة اإلمارات -جوائز ويلث
بريفينج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
– –أفضل شركة للوساطة المالية في دولة اإلمارات لعام
 -2014مجلة إنترناشونال فاينانس.

الخطط االستراتيجية لعام 2015

سنواصل في أجندة أولوياتنا لعام  2015التركيز على تعزيز
خدمة العمالء وتحسين خدماتنا المقدمة لهم ،من خالل
تنويع وتوسيع نطاق حلولنا ومنتجاتنا االستثمارية وتطوير
وتوظيف أفضل المواهب في القطاعات المصرفية الخاصة،
واالستشارية ،والوساطة المالية ،وإدارة الصناديق ،مع ضمان
تقديم هذه الخدمات عبر منصات تشغيلية عالمية الطراز.

نحن في قطاع الثروات العالمية نهدف إلى تزويد
المستثمرين العرب بخدمات استشارية موثوقة على
المستويين المحلي والدولي ،وتقديم خبرات إقليمية
للعمالء العالميين الذين يتطلعون إلى االستثمار في
الشرق االوسط وشمال إفريقيا.
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%61

نسبة نمو اإليرادات

%89

نسبة نمو صافي األرباح

جائزة

أفضل صندوق استثماري متوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية

إطالق خدمة التداول
بالهامش
يساهم المنتج بجزء كبير من حجم تداوالت
وإجمالي إيرادات شركة أبوظبي الوطني لألوراق
المالية ،حيث تضمن بيئة الرقابة المحكمة،
والضمانات القوية ،والخبرات االستشارية حماية
تامة لبنك أبوظبي الوطني وعمالئه خالل فترات
تقلبات السوق العالية.

ترتيب صفقة كبيرة لالستثمار في
األسهم الخاصة بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لصالح أحد
صناديق الثروة السيادية الخليجية
شكلت هذه الصفقة مثا ًال على قدرة بنك أبوظبي الوطني
على توظيف اإلمكانات القوية التي يتمتع بها قطاع الثروات
العالمية مع القدرات المتميزة لشبكة فروعه الواسعة
للفوز بصفقات مثمرة وبيع منتجات إضافية للعمالء ،حيث
تعاون في إنجازها عدة قطاعات عمل تابعة لبنك أبوظبي
الوطني ،بدءا ً من الحفظ األمين والثروات العالمية ووصو ًال إلى
فروع بنك أبوظبي الوطني في الدولة ،األمر الذي أسهم في
الفوز بهذه الصفقة .

إطالق خدمة االستشارات
االستثمارية
نقدم للعمالء عبر هذه الخدمة ،التي تم إطالقها في عام
 ،2014خدمات استشارية تتعلق بأعمالهم في مجال
االستثمار ،وقد لقيت إقبا ًال واسع ًا من قبل العمالء وحققت
نموا ً قوي ًا على صعيد العائدات واألصول المدارة .وتسهم
هذه الخدمة في تعزيز العائدات عبر شبكة بنك أبوظبي
الوطني ،حيث تجمع مجاالت عمل مختلفة من قطاع
الثروات العالمية (الحفظ األمين ،وشركة أبوظبي الوطني
لألوراق المالية) مع قطاع األسواق العالمية وقطاع الشركات
والمؤسسات لتقديم أفضل الحلول الشاملة للعمالء.

أكبر صفقة لخدمات الحفظ
األمين حتى اآلن
أبرم بنك أبوظبي الوطني صفقة هامة نتج عنها
نقل محفظة استثمارية قيمتها  20مليار درهم
لصالح شركة استثمارية بارزة من أحد أكبر البنوك
الدولية إلى بنك أبوظبي الوطني .وتعكس هذه
الصفقة الهامة اإلمكانات القوية التي يمتلكها بنك
أبوظبي الوطني في تقديم خدمات الحفظ األمين.
وباعتباره البنك اإلماراتي األول والوحيد الحاصل على
ترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ ،يعتبر بنك
أبوظبي الوطني الشريك األمثل للمؤسسات التي
تدير استثمارات بالنيابة عن حكومة أبوظبي.
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مواردنا البشرية
نحن من أكبر جهات العمل في أبوظبي وأكثرها تفضي ً
ال على مستوى
دولة اإلمارات

وعلى صعيد الجنسيات األخرى التي تتطلع إلى اإلقامة في
المنطقة ،تعتبر دولة اإلمارات وجهة ممتازة للعمل
واالستقرار العائلي نظرا ً القتصادها المزدهر والبيئة
المستقرة التي توفرها .ونحن بدورنا كمؤسسة وطنية
متجذرة في أبوظبي ،نعتمد استراتيجية دولية الستقطاب
المواهب الواعدة من مختلف الجنسيات حول العالم.

إيهاب حسن
المدير العام التنفيذي ورئيس مجموعة الموارد
البشرية
نحن في بنك أبوظبي الوطني ندرك جيدا ً أن كادر العمل هو
أثمن األصول في أي مؤسسة على اإلطالق ،ولذا ،فإن دورنا
في قسم الموارد البشرية يتمثل في بناء رأس المال
البشري للبنك .وبعبارة أخرى ،تقوم رسالتنا على تطوير
مواهبنا البشرية وتحفيز كادر العمل وتعزيز قيم االلتزام
بين الموظفين ،والتي تعتبر ركائز أساسية لنجاح البنك
وتقديم خدمة نوعية من الدرجة األولى لعمالئنا.
يعتبر بنك أبوظبي الوطني من أبرز وأكبر أماكن العمل في
إمارة أبوظبي وأكثرها تفضي ً
ال على مستوى دولة اإلمارات.
وانطالق ًا من كوننا داعم ًا قوي ًا لبرنامج التوطين الذي تتبناه
الحكومة ،يشكل المواطنون اإلماراتيون نحو  %34من
موظفي البنك في اإلمارات ،فض ً
ال عن تطبيقنا لعدد من
المبادرات الهادفة إلى زيادة هذه النسبة مع مرور الوقت.

وتقوم منهجية التطوير البشري في بنك أبوظبي الوطني
تحدي أنفسنا بصورة مستمرة لالرتقاء بالمعايير
على ّ
المهنية ،وهذا ما يُكسب التزامنا الراسخ بتطوير ثقافة
التعلم وأنظمة إدارة األداء أهمية استراتيجية في البنك ،من
خالل االستثمار في المواهب ووضوح األهداف وتقدير األداء
المتميز .وبفضل ما نتسم به من شفافية ووضوح في
األهداف ،يوفر بنك أبوظبي الوطني بيئة عمل جذابة تلقى
تقديرا ً كبيرا ً بين أوساط الطامحين إلى العمل .ونحن من
جهتنا نسعى ألن نكون وجهة عمل جاذبة للمواهب التي
ترقى إلى المستويات العالمية في القطاع.

7.293

عدد موظفي البنك حول العالم

1.343

عدد موظفي البنك خارج دولة
اإلمارات

5.950

عدد موظفي البنك داخل دولة
اإلمارات

80

عدد الجنسيات العاملة في البنك

رسالتنا في قسم الموارد البشرية هي بناء
رأس المال البشري للبنك
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التوطين في بنك أبوظبي الوطني
في عام  ،2014تجاوز بنك أبوظبي الوطني العدد
المستهدف في توظيف المواطنين اإلماراتيين
بواقع  69مواطن ًا ،من خالل عدد من المبادرات
التي اتخذها البنك.
األداء في عام 2014
قمنا في العام  2014بتطبيق عدد من التغييرات والمبادرات
من ضمنها:

• إعادة هيكلة مجموعة الموارد البشرية لتعزيز
استراتيجية البنك وتبسيط هيكله التنظيمي.
• تطبيق نظام التصنيف الوظيفي الموسع (Broad
 )Bandingمع  5فئات موسعة ،ومنهجية عمل
قائمة على الكفاءة ،بد ًال من نظام التصنيف الوظيفي
المقسم إلى  16درجة.
• إطالق نظام جديد إلدارة األداء ( ،)PMSوتعميم
استخدامه على نطاق عالمي.

مبادرة «وطني»
ترعى المواطنين اإلماراتيين الستكمال
درجة الماجستير في العلوم المالية
وإدارة األعمال الدولية من جامعة زايد..

• إطالق برنامج «ليكن قلبك حاضرا ً في العمل» الذي
يدعم التميز في خدمة العمالء على كافة المستويات
الوظيفية .وقد تم تنفيذ  20جلسة في إطار البرنامج
في دولة اإلمارات وسلطنة عمان ومصر خالل عام
.2014
• إطالق مبادرة «المصرفي المحترف» إلنشاء مسار
وظيفي من الدرجة األولى لنخبة مختارة من
المرشحين المؤهلين والقيادات والمستقبلية للبنك.
وقد شملت الدورة االفتتاحية للمبادرة  285موظف ًا
في عام .2014
• إجراء عمليات تقييم عادلة وموضوعية لجميع
الموظفين الجدد ،وتقديم معلومات هامة حول
قدراتهم ،وسلوكهم المهني ،وسماتهم الشخصية.
إطالق نظام «مساءلة» جديد الستكمال برنامج قيم
بنك أبوظبي الوطني الحالي ،بهدف تعزيز قدرات
الموظفين وتنمية حس المسؤولية لديهم تجاه
األداء والسلوك

«مستقبلي»
و»طموح» ()2014
برنامجانمصممانلإلماراتيينممن
يتابعوندراساتهمالجامعيةبدوام
كامل في دولة اإلمارات والمهتمين في
العملفيالقطاعالمصرفيوالمالي.
وبادر بنك أبوظبي الوطني إلى رعاية 76
مواطن ًا ( 71في برنامج «مستقبلي» و5
في برنامج «طموح»).

• استمرار المرافق األكاديمية التدريبية التابعة لبنك
أبوظبي الوطني (في أبوظبي ودبي) في توفير الدعم
الالزم الستيعاب تنفيذ جميع مبادرات الموارد
البشرية ،فضال عن تعزيز اعتمادية التعليم اإللكتروني
عبر المجموعة.

برنامج تطوير القيادات
يشمل حالي ًا 21متدرب ًا إلكمال درجة التعليم
العالي من جامعات محلية ودولية.

بعثة القطب الجنوبي

• مبادرة «وطني»: :
– –«آفاق» :تخريج  22طالب ًا في العلوم المالية في عام 2014
– –«الصدارة» :يشمل حالي ًا  21طالب ًا ملتحق ًا في دورة
دبلوم العلوم المالية والمصرفية لعام  ،2014والعمل
جاري حالي ًا على إصدار شهادات تخرج لـ 12طالب ًا منهم.

التحق في هذه البعثة اثنان من مواطني
دولة اإلمارات في إطار برنامج
«أنتاركتيكا» لتعزيز االستدامة وتطوير
قادة المستقبل ،والذي يندرج تحت
استراتيجيتنا الهادفة إلى تنمية مهارات
مواطني دولة اإلمارات.
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االستدامة
نحن فخورون بالدور الذي نلتزم به تجاه المجتمع ،بدءا ً من مساعدة
الناس على إدارة أموالهم ووصو ًال إلى تسهيل االستثمار وتعامالت
التجارة ،وذلك من خالل االستثمار األمثل لرأس المال المتاح اليوم من
غد أفضل.
أجل بناء ٍ

من خالل تطبيقنا لهذه المنهجية ،نقوم بتوفير فرص
العمل ،وتطوير البنية التحتية ،والمساهمة في ازدهار
الدولة .ويعتبر بنك أبوظبي الوطني جزءا ً ال يتجزأ من ماضي
اإلمارات العربية المتحدة ،وعنصرا ً هام ًا من مستقبلها.
ونظرا للدور المهم الذي نساهم به في حياة األفراد
ومسيرة التنمية الوطنية ،نحرص أشد الحرص على تنفيذ
أعمالنا بطريقة مسؤولة ومستدامة ،مما يح ّتم علينا
التح ّلي بالنزاهة والعدالة والشفافية ،إلى جانب استخدام
الحكمة وحسن الرأي في إدارة المخاطر.
وفي إطار دعم التزاماتنا تجاه االستدامة ،قمنا في عام 2014
بإطالق استراتيجية تعزيز المسؤولية االجتماعية لنصبح
البنك الرائد في عدد من القضايا الهامة على المستويين
العالمي والمحلي .وانطالق ًا من دورنا الوطني المسؤول،
نسعى ألن نكون داعم ًا قوي ًا للشركات الصغيرة
والمتوسطة في اإلمارات العربية المتحدة وإبراز دور القطاع
يعد قضية عالمية
المالي في مستقبل الطاقة ،والذي ّ
ملحة.
ّ
وفي ظل التنامي المستمر للطلب على مصادر الطاقة
المتجددة وتقنيات الطاقة الفعالة ،نرى أن قطاع التمويل
قادر على لعب دور حيوي للغاية .وهذا ما يدفعنا للتعاون مع
شركة االستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز،
للتعمق في الدور الذي
وجامعة كامبريدج ،وشركة مصدر،
ّ
يمكن أن نقوم به في مجال حلول الطاقة الجديدة ،ودور
القطاع المالي في المساعدة على بناء مستقبل أكثر
استدامة .ويحدونا األمل في أن تمكننا هذه النتائج البحثية
من تقديم مساهمة حقيقية في التوصل إلى مزيج من
مصادر الطاقة أكثر تنوع ًا واستدامة.

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محركات قوية
لتوليد الثروات وخلق فرص العمل وتوفير سبل عيش
أفضل لألفراد .ونحن في بنك أبوظبي الوطني ملتزمون
بالمساعدة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في
دولة اإلمارات .وقد عقدنا في عام  2012شراكة مع صندوق
خليفة لتطوير المشاريع إلنشاء صندوق أسهم يدعم رواد
األعمال الواعدين من اإلماراتيين ،حيث تمثل هدفنا من
هذه الخطوة في تحديد ودعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية وإلهام الجيل
القادم من رواد األعمال في الدولة .كما أطلقنا بالشراكة مع
شركة  CPI Financialاإلعالمية جائزة جديدة لتكريم
اإلنجازات المتفوقة لشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة
المحلية .وتندرج هذه المبادرات في إطار هدفنا لتزويد
الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات والقدرات
األساسية التي تحتاجها لتشغيل المشاريع بنجاح ،سواء
كانت تلك المهارات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات أو اإلدارة
أو المهارات الفنية .عالوة على ذلك ،نعمل حالي ًا على إنشاء
صندوق لتمويل مشاريع التجارة لدعم شركات التصنيع
المحلية الصغيرة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو في
أسواق التصدير .ومن خالل دعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،نحن نؤمن أيض ًا بقدرتنا على تقديم مساهمة
هامة في تحقيق رؤية أبوظبي  2030الرامية إلى بناء اقتصاد
أكثر تنوع ًا ومرونة
وإلى جانب توسيع نطاق استراتيجيتنا لتعزيز المسؤولية
االجتماعية التي نعتمدها في البنك ،قمنا خالل األشهر الـ12
الماضية بزيادة مستويات التفاعل واالنخراط مع متعاملينا
سعي ًا لمعرفة آرائهم حول الدور الذي يجب أن تلعبه البنوك

نهتم حق ًا بأداء أعمالنا بطريقة
مسؤولة ومستدامة
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مبادرة جديدة

أطلقنا في عام  2014استراتيجية
تعزيز المسؤولية االجتماعية
لنصبح البنك الرائد في عدد من
القضايا المهمة على المستويين
العالمي والمحلي.

الصدارة

تصدر بنك
للعام الثاني على التوالي،
ّ
أبوظبي الوطني العالم العربي على
مؤشر ستاندرد آند بورز للمعيار
االجتماعي البيئي والحوكمة

جائزة
المسؤولية
االجتماعية
للمؤسسات

جائزة غرفة تجارة وصناعة دبي
للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات لعام  2014عن مبادرات
االستدامة التي اتخذها البنك

انطالق ًا من دورنا المسؤول ،نسعى ألن نكون داعم ًا قوي ًا
للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وإبراز دور القطاع المالي في مستقبل الطاقة،
ملحة
يعد قضية عالمية ّ
والذي ّ

وكيفية عملها بطريقة مسؤولة وآمنة تجاه العمالء
والمجتمع والبيئة .وقد ساعدنا ذلك على معرفة القضايا
األكثر أهمية بالنسبة لمساهمينا ،والتي لها أكبر األثر على
قدرتنا في وضع استراتيجية االستدامة .وقد حققنا في عام
 2014العديد من النجاحات في رحلة االستدامة ،والتي تشمل
ما يلي:
تصدر بنك أبوظبي الوطني العالم
• •للعام الثاني على التوالي،
ّ
العربي على مؤشر ستاندرد آند بورز للمعيار االجتماعي
البيئي والحوكمة الذي يصنف ويقيس مستويات األداء
والشفافية واإلفصاح للشركات اإلقليمية في القضايا
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات .ويعكس هذا
اإلنجاز التزامنا بتطبيق ممارسات الحوكمة وتبني القضايا
البيئية واالجتماعية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من
قبل المؤشر.
• •تلقينا جائزة عالمة غرفة تجارة وصناعة دبي للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات لعام  2014عن مبادرات االستدامة
التي اتخذها البنك خالل ذلك العام.
• •فاز فريق تكنولوجيا المعلومات التابع للمجموعة بجائزة
«االبتكار في تحسين تكنولوجيا المعلومات» المقدمة من
جوائز مجلة «داتاسنتر دايناميكس» عن فئة تكنولوجيا
مراكز البيانات في أوروبا والشرق األوسط .وتأتي هذه الجائزة
نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك للحد من
مستويات استهالك المساحات والطاقة من خالل العديد
من المبادرات ذات الصلة.
• •نظم فريق االستدامة حملة توعوية لموظفي بنك أبوظبي
الوطني أطلق عليها «أسبوع االستدامة» لتعزيز مستوى
الوعي بأهمية عدد من القضايا مثل إدارة النفايات وإعادة
التدوير والحد من استهالك الطاقة والمياه باستخدام
خيارات النقل المستدام ،فض ً
ال عن تعريفهم باآلثار
الناجمة عن تغير المناخ .وكان من أبرز إنجازات أسبوع
االستدامة لعام  2014إطالق برنامج التعلم اإللكتروني
التدريبي التوعوي لموظفي البنك حول االستدامة .وتم
تطوير هذا البرنامج بهدف رفع مستويات الوعي بين

الموظفين حول مفهوم االستدامة ضمن بنك أبوظبي
الوطني ،وتعريفهم بكيفية العمل بطرق أكثر مسؤولية
واستدامة.
• •يواصل بنك أبوظبي الوطني تقديم الدعم لخطة إدارة
حركة التنقل التابعة لوزارة النقل بأبوظبي ،حيث يوفر
لموظفيه مجموعة من خيارات النقل المستدام من خالل
برامج خاصة للنقل المشترك ،وتوفير خدمات النقل
المجاني بين مكاتب البنك في أبوظبي.
• •نعمل خالل تنفيذ عملياتنا وضمن مرافقنا الخاصة على
مراقبة وقياس بصمتنا البيئية ،ونسعى دائم ًا إلى إيجاد
سبل فعالة للحد من هدر المياه ،واستخدام الوقود
وانبعاثات الغازات الدفيئة .ونحن ملتزمون بمواصلة
تطبيق تدابير لقياس مستوى التقدم المحرز وضمان
النجاح المستدام في عملياتنا.

تتوفر من خالل الموقع اإللكتروني للبنك ،www.nbad.com ،معلومات أكثر بشأن
التقارير المالية واالستثمارية لبنك أبوظبي الوطني.
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إدارة المخاطر
يقدم بنك أبوظبي الوطني ،باعتباره من المؤسسات المالية المتنوعة،
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف
االحتياجات المصرفية للعمالء األفراد والمؤسسات في المنطقة التي
تربط بين الغرب والشرق .وال شك بأن طبيعة أعمالنا واتساع نطاقها
مجموعة من المخاطر المحتملة.
يعرضنا إلى
ٍ

تعتبر الطريقة التي ندير من خاللها هذه المخاطر أمرا ً أساسي ًا
في تنفيذ أهدافنا االستراتيجية .وتضع المجموعة أهداف ًا واضحةً
ً
وسياسة راسخة تدعم تنفيذ هذه األهداف.
إلدارة المخاطر

أهدافنا المتعلقة بإدارة المخاطر
على المستوى االستراتيجي ،تتمثل أهدافنا المحددة إلدارة
المخاطر فيما يلي:
• •العمل وفق منهجيتنا المتعلقة بمدى استعدادنا لتحمل
المخاطر ،وهي تعتبر اإلطار العام للمخاطر وأنواع المخاطر
التي تتقبلها المجموعة ،أو تتجنبها ،لتحقيق األهداف
المنشودة ألعمالنا؛
• •تحديد جميع المخاطر المادية ،وتقييمها ،ومراقبتها،
واإلبالغ عنها وإدارتها لضمان بقاء المخاطر المحتملة
ألعمالنا في نفس مستوى استعدادانا لتحمل المخاطر
في جميع األوقات؛
• •تمكين وتعزيز وحدات األعمال لتحديد وتفسير ومناقشة
بطريقة
واتخاذ القرارات واالختيار بين المخاطر والفرص،
ٍ
متسقة مع مدى استعدادنا لتحمل المخاطر؛
• •العمل ،في الوقت نفسه ،على تأسيس أطر قوية
ومستقلة لعمليات المراجعة والتعامل مع التحديات؛
• •ضمان دعم خطط نمو األعمال بطريقة مناسبة من خالل
بنية تحتية فعالة إلدارة المخاطر؛
بصورة مستمرة نحو نشر ثقافة إدارة المخاطر بين
• •السعي
ٍ
كافة الموظفين العاملين ضمن المجموعة؛
بصورة مستمرة على تقوية
• •تعزيز ثقافة األداء العالي التي تركز
ٍ
قدرات إدارة المخاطر لدى جميع الموظفين العاملين لدينا.

ممارسات حوكمة قوية وثالثة خطوط
دفاعية
يعتبر هيكل حوكمة المخاطر المعتمد لدينا حجر األساس
في إطار عملنا الخاص بإدارة المخاطر.
• •يأتي مجلس اإلدارة في قمة الهرم ،إذ يتولى المسؤولية
الكاملة عن وضع سياسة المجموعة المخصصة إلدارة
المخاطر واإلشراف عليها.
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• •تتولى لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولية
المصادقة على السياسة المتعلقة بمدى االستعداد لتحمل
المخاطر وضمان البقاء في إطار السياسة المتعلقة بمدى
ويقدم المدير
االستعداد لتحمل المخاطر في كل األوقات.
ّ
العام التنفيذي ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة بانتظام
تقارير إلى لجنة إدارة المخاطر ّ
تلخص التطورات في بيئة إدارة
المخاطر ،وتتوافق استراتيجية األعمال مع مدى االستعداد
لتحمل المخاطر ،واتجاهات األداء في المحافظ الرئيسية.
ّ
وتشرف لجنة إدارة المخاطر على إدارة أبرز المخاطر من
خالل المراجعة المنتظمة لمستوى االنكشاف على
المخاطر والضوابط الرئيسية ذات الصلة.
• •تحصل لجنة إدارة المخاطر على الدعم من لجنتين إداريتين
وهما – لجنة المخاطر بالمجموعة « »GRCولجنة األصول
والخصوم « .»G-ALCOوتتمثل مهمة اللجنة األولى في
مراجعة المنهجية المخصصة لمدى االستعداد لتحمل
المخاطر وتقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر وضمان
اإلدارة الفعالة لمخاطر االئتمان ،ومخاطر السوق ،ومخاطر
العمليات ،ومخاطر استمرارية األعمال ومخاطر السمعة.
وتتمثل مهمة اللجنة الثانية في المراجعة وتحمل
المسؤولية أمام لجنة إدارة المخاطر عن هيكل وجودة
الميزانية العمومية وإدارة السيولة وخطط التمويل.
وتتبع المجموعة منهجية مؤلفة من «ثالثة خطوط
دفاعية» ،حيث تلعب دورا ً رئيسي ًا في سياستنا المخصصة
إلدارة المخاطر.
• •خط الدفاع األول :تقوم وحدات األعمال ،بصفتها خط
الدفاع األول ،برصد وإدارة المخاطر في سياق أنشطتها
اليومية من خالل التأكد من أن أنشطتها تتماشى مع
سياسة المجموعة المتعلقة بمدى االستعداد لتقبل
المخاطر وتتوافق مع كافة السياسات والعمليات
الداخلية ذات الصلة.
• •خط الدفاع الثاني :تقوم مجموعة المخاطر (التي تتكون
من المكتب الرئيسي إلدارة المخاطر وأقسام إدارة
المخاطر في وحدات األعمال) وقطاع الشؤون القانونية
واالمتثال ،بصفتهما خط الدفاع الثاني ،بوضع الضوابط
الرقابية للمخاطر من خالل السياسات ،واإلجراءات،
والعمليات واألدوات التحليلية ،مع القيام كذلك بالمهام
اإلشرافية واالختبار المستقل لقدرات خط الدفاع األول.

رقم25

تم تصنيفه في المرتبة الخامسة
والعشرين ضمن قائمة البنوك الـ50
األكثر أمان ًا في العالم من قبل
مجلة «جلوبال فاينانس»
المرموقة

%0.43

تكلفة المخاطر لدى بنك أبوظبي
الوطني ،أي أقل من نصف المعدل
لتكلفة المخاطر في القطاع
المصرفي بدولة اإلمارات

%3.07

نسبة قروضنا المتعثرة إلى إجمالي
القروض ،أي ما يعادل نصف المعدل
في القطاع المصرفي بدولة اإلمارات

تعد ثقافة إدارة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني
عنصرا ً أساسي ًا لتحقيق أهدافنا االستراتيجية

• •خط الدفاع الثالث :تقوم إدارة التدقيق الداخلي ،بصفتها خط
الدفاع الثالث ،بتوفير التأكيدات والضمانات المستقلة إلدارة
البنك ومجلس إدارته حيال تصميم وتشغيل إدارة المخاطر
في بنك أبوظبي الوطني ،والحوكمة وأدوات التحكم.

ثقافة إدارة المخاطر
تعد ثقافة إدارة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني عنصرا ً
أساسي ًا في تحقيق أهدافنا االستراتيجية .وبالنسبة لنا ،يتم
تحديد ثقافة إدارة المخاطر من خالل معايير السلوك ضمن
تحدد القدرة الجماعية على تحديد المخاطر
البنك التي ّ
الحالية والمستقبلية التي قد يواجهها بنك أبوظبي الوطني،
بشكل مفتوح .وتتضمن العناصر
واستيعابها ،ومناقشتها
ٍ
الرئيسية المحددة لثقافة إدارة المخاطر التي تعتبر جزءا ً ال
يتجزأ من المجموعة ما يلي:
• •نشر ثقافة االستعداد لتحمل المخاطر على مستوى
وحدات األعمال :إلى جانب تحديد المنهجية المتعلقة
بمدى االستعداد لتحمل المخاطر على مستوى
المجموعة ،حيث نسعى إلى نشر ثقافة االستعداد لتحمل
المخاطر على مستوى وحدات األعمال من خالل تعزيز
استيعابها للمخاطر ومعايير الضمان.
• •التواصل :نشجع تبادل المعلومات والتواصل بين مجموعة
المخاطر ووحدات األعمال ،ما يقود إلى تعزيز الشفافية على
مستوى إدارة المخاطر والتواصل الفعال .ونشجع ثقافة
تقوم على إبالغ اإلدارة العليا بأي مخاطر محتملة أو ناشئة
بطريقة مناسبة.
ليكون باإلمكان تقييمها والتعامل معها
ٍ
• •المكافأة والتكريم :نقوم بمكافأة وتكريم موظفينا
لتعزيز اإلجراءات التي تتوافق مع السياسة الحكيمة
للتعامل مع المخاطر واالستخدام المناسب لرأس المال.
وال نزال تأخذ باالعتبار أن ممارسات التعويضات لدينا ال
تشجع اإلفراط في اتخاذ المخاطر .وتعتمد المكافآت
الفردية على االمتثال إلى قيم بنك أبوظبي الوطني وتحقيق
األهداف المالية وغير المالية التي تتماشى مع المنهجية
المتعلقة بمدى استعدادنا لتحمل المخاطر واالستراتيجية
العالمية الخاصة بنا.
• •تعزيز مهارات إدارة المخاطر :تسعى برامجنا المخصصة
لالرتقاء بمهارات إدارة المخاطر إلى تعزيز الفهم العميق

• •ألطر عمل بنك أبوظبي الوطني في مجال إدارة رأس المال
والمخاطر في جميع قطاعات المجموعة .ونتعاون مع
أكاديمية بنك أبوظبي الوطني ،وخبراء إدارة المخاطر –
الداخليين والخارجيين ،واألساتذة المتخصصين ،ومزودي
الخدمات التعليمية ،لتطوير وتقديم برامج تدريبية
متخصصة لجميع مستويات الموظفين العاملين في
مختلف وحدات المجموعة.

التكريم واإلنجازات
كدليل على سياستنا المنضبطة والمتكاملة في مجال
إدارة المخاطر:
• •يعتبر بنك أبوظبي الوطني أحد أقوى المؤسسات المالية
في منطقة الشرق األوسط من حيث التصنيفات االئتمانية.
بصورة
• •منذ عام  ،2009تم تصنيف بنك أبوظبي الوطني
ٍ
مستمرة ضمن قائمة البنوك الـ 50األكثر أمان ًا في العالم
من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» المرموقة .وفي عام
 ،2014حصلنا على تصنيف البنك الخامس والعشرين األكثر
أمان ًا في العالم.
• •اختار معهد استمرارية األعمال في الشرق األوسط ،بنك
أبوظبي الوطني ،للفوز بجائزة «أفضل مدير الستمرارية
األعمال لعام  .»2014وتهدف جوائز معهد استمرارية
األعمال لتكريم المساهمات البارزة للمؤسسات
والعاملين في مجال استمرارية األعمال في الشرق األوسط.
• •ما تزال جودة أصول بنك أبوظبي الوطني من بين األفضل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتجدر اإلشارة إلى أن
نسبة قروضنا المتعثرة إلى إجمالي القروض ،تبلغ  ،%3.07أي
نصف المعدل في دولة اإلمارات.
• •ما زالت تكلفة إدارة المخاطر لدى بنك أبوظبي الوطني،
وهي  ،%0.43أقل من نصف المعدل في دولة اإلمارات.
• •لعب نهجنا الحكيم في إدارة المخاطر دورا ً مهم ًا في
نجاحاتنا في الماضي ،وننظر بإيجابية إلى المستقبل ولدينا
ثقة عالية بقدرتنا على مواصلة لعب دور رئيسي في دفع
عجلة تطور القطاع المصرفي في دولة اإلمارات والمضي
قدم ًا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة بأن نكون أفضل بنك
عربي في العالم.
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حوكمة الشركات
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.

تركز ثقافة الحوكمة التي ينتهجها بنك
أبوظبي الوطني على ما يلي:

المبادئ التوجيهية لسياسة وإطار عمل حوكمة الشركات في بنك أبوظبي الوطني

• •مسؤولية مجلس اإلدارة عن إدارة شؤون
المجموعة وتحديد أهدافها.
• •اختيار االستراتيجيات اإلنتاجية وإدارة المخاطر.

مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة
عنه

• •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

االلتزام بالمتطلبات
الرقابية والتنظيمية

معايير قوية في
حوكمة الشركات

• •التفاعل مع المجتمع .

حوكمة الشركات
المخاطر والرقابة

القيادة

الشفافية
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المساءلة

للعام الخامس على التوالي ،حصل بنك أبوظبي
الوطني على المركز الثاني في مؤشر «ستاندرد آند
بورز/حوكمة للعالم العربي» للمعيار االجتماعي
البيئي والحوكمة

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

البلدان التي يمارس فيها البنك نشاطه.

يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضواً ،يتم اختيار
ستة من هؤالء األعضاء ،بمن فيهم رئيس
المجلس من قبل حكومة إمارة أبوظبي ،في حين تم
انتخاب األعضاء الخمسة اآلخرين من قبل بقية
حملة األسهم خالل اجتماع الجمعية العمومية
السنوية للعام  .2012وقد جرت انتخابات مجلس
اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي
انعقد يوم  10مارس .2015

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.

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع األعضاء هم أعضاء غير
تنفيذيين ،واثنين من األعضاء الخمسة المنتخبين
يعتبرون أعضاء مستقلين وفق ًا للمعايير الموضوعة
من قبل هيئة األوراق المالية والسلع.
إن تكوين مجلس اإلدارة يتفق مع األصول المتبعة
للحوكمة المقبولة بصورة عامة والمتعلقة بالفصل
بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
للمجموعة وأن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة
من غير التنفيذيين.
ويضطلع 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 والشؤون 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 محلي ًا وخارجي ًا
للرقابة ورفع التقارير للمجموعة .ويخضع هذا
التخويل ونظام الرقابة أيض ًا لاللتزام بتعليمات
الجهات الرقابية والجهات األخرى ومراقبتها بما في
ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
وهيئة األوراق المالية والسلع والجهات الرقابية في

وتماشي ًا 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.
وقام البنك أيض ًا باستحداث العديد من اإلدارات
واالختصاصات التي تعنى باالتصال بالمتعاملين
الخارجيين بما في ذلك اإلدارات المختصة بعالقات
المستثمرين واالستدامة وأمانة السر ووحدات
االتصال بالشركات والمؤسسات .عالوة على ذلك ،يتم
األخذ باالعتبار معايير الشفافية واإلفصاح الداخلي في
كل من العمليات والمنظور األخالقي والتنظيمي
ويتم التحقق من أن الموظفين على علم بإجراءات
بنك أبوظبي الوطني واستراتيجياته ومخاطره ،وأنهم
يعرفون تمام ًا مسؤولياتهم ومهامهم الشخصية
مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على وحماية
سرية البيانات الشخصية للعمالء والمعلومات
الحساسة واألسرار التجارية المتعلقة بهم.

التي تقع على عاتق مجلس اإلدارة والمتمثلة في
العمل على حماية مصالح البنك .ويعي بنك أبوظبي
الوطني تمام ًا وجود اختالق وتنوع في المصالح
بالنسبة لقاعدة المساهمين وأن عليه أخذ هذا
االختالف والتنوع في االعتبار عند قيامه بوضع وتحديد
أهداف واستراتيجيات المجموعة.
وقم قام المجلس بإنشاء خمس لجان فرعية ،تشمل:
• •لجنة إدارة المخاطر
• •لجنة التدقيق
• •لجنة الموارد البشرية
• •لجنة الحوكمة والتعيينات
• •لجنة االستراتيجية والتحول
تشكل كل واحدة من هذه اللجان جزءا ً ال يتجزأ من
مجلس اإلدارة والتي يتكون أعضاء كل منها من
أعضاء في مجلس اإلدارة .وتتمثل المهمة الرئيسية
لهذه اللجان في التعامل بصورة أكثر تفصي ً
ال مع
الموضوعات المختلفة وإدارة حاالت تعارض المصالح
والتحقق من الوفاء بالمتطلبات الرقابية وغير ذلك
من الموضوعات التي تتعلق بمسؤوليات المجلس
للتأكد من أن عملية الحوكمة داخل المجموعة
تسير بشكل جيد.
وتتم مراجعة الصالحيات والمهام والمسؤوليات
والمواثيق الخاصة بهذه اللجان على أساس سنوي،
لتتماشى بشكل أكبر مع التغييرات التي تطرأ على
الهيكل التنظيمي للمجموعة.

تتضمن حقوق ومصالح المساهمين البنود
المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة واألحكام الواردة في النظام
األساسي لبنك أبوظبي الوطني ،مدفوعة بالواجبات
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للعام الخامس على التوالي ،حصل بنك أبوظبي
الوطني على المركز الثاني في مؤشر «ستاندرد آند
بورز/حوكمة للعالم العربي» للمعيار االجتماعي
البيئي والحوكمة

إطار عمل إدارة ومراقبة المخاطر

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 والبلدان
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 بالدولة والنظام
األساسي لبنك أبوظبي الوطني.

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 بمدى تحمل المخاطرة واالستراتيجيات
الهامة المتعلقة بااللتزام والمخاطر والتعامل مع
نتائجها.
.

قام مجلس اإلدارة بالتصديق على نظام موسع
للرقابة الداخلية والذي يشتمل على:
• •بيئةرقابيةتحكمهاالمعاييروقواعدسلوكأعضاء
مجلساإلدارةوالموظفين
• •إدارةالمخاطر
• •اإلداراتالرقابية
• •نظم معلومات اإلدارة
• •نظمالمراقبةوالحمايةوالوقاية
تشتمل الوظائف المهمة التي تشكل نظام
المراقبة على مهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
وااللتزام واإلدارة القانونية وأمانة سر المجموعة.
ويقوم البنك بتطبيق مجموعة شاملة من
سياسات مكافحة والكشف عن عمليات االحتيال
والفساد والرشوة وغسل األموال وغيرها من الجرائم
الجنائية والمدنية .ولدى البنك سياسة شاملة
لإلبالغ عن المخالفات 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.

التقديرات واإلنجازات ،والتدريب
والتقييم
حصد بنك أبوظبي الوطني خالل العام  2014جائزة
التميز في حوكمة الشركات بمنطقة الشرق
األوسط عن فئة الخدمات المالية من مجلة «إثيكال
بوردروم» (.)Ethical Boardroom
وللعام الخامس على التوالي ،حصل بنك أبوظبي
الوطني على المركز الثاني في مؤشر «ستاندرد آند
بورز/حوكمة للعالم العربي» للمعيار االجتماعي
البيئي والحوكمة .ويوفر هذا المؤشر مقياس ًا لألداء
التنظيمي اإلجمالي من خالل ربط النجاح في سوق
األسهم بمؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة.
كما يولي بنك أبوظبي الوطني أهمية كبيرة
لعمليات قياس األداء هذه ،حيث قام بدمج عملية
تحديد المركز المستمرة على المؤشر في عمليات
قياس أداء اإلدارة العليا.
وبهدف تجديد معرفة ومهارات أعضاء مجلس
اإلدارة في مجال الحوكمة ،قدم معهد «حوكمة»
عرض ًا توضيحي ًا أمام أعضاء مجلس اإلدارة حول
أفضل ممارسات حوكمة الشركات ،وذلك يوم 4
نوفمبر .2014
ويتم تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
عنه سنوي ًا ،حيث يشكل ذلك عنصرا ً رئيسي ًا في
هيكل حوكمة الشركات الخاص بالبنك.
.
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حصد بنك أبوظبي الوطني خالل العام  2014جائزة التميز
في حوكمة الشركات بمنطقة الشرق األوسط عن فئة
الخدمات المالية من مجلة «إثيكال بوردروم

اإلجراءات االستراتيجية للعام 2015
• •تعزيز إطار عمل االلتزام بالمتطلبات الرقابية
والتنظيمية وإعداد التقارير
• •توجيه ومراقبة األنظمة والسياسات واإلجراءات
• •مراجعة وتقييم إطار عمل حوكمة الشركات
الخاص بالبنك
• •توفير التدريب المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي البنك بوجه عام
• •بناء والحفاظ على عالقات متينة مع األطراف
المعنية الداخلية والخارجية
• •تقديم طلب المشاركة في جائزة التميز في
حوكمة الشركات التي يمنحها معهد «حوكمة»
• •تفويض الصالحيات .

تتوفر من خالل الموقع اإللكتروني للبنك ،www.nbad.com ،معلومات أكثر بشأن
التقارير المالية واالستثمارية لبنك أبوظبي الوطني.
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معلومات عن المساهمين

توزيع ملكية بنك أبوظبي الوطني حسب الجنسية

٪26.69

المساهمون الرئيسيون

٪0.35

مساهمون يملكون ما يزيد عن % 5
من أسهم بنك أبوظبي الوطني بتاريخ
 31ديسمبر 2014

٪69.96

٪3.35

ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻮاﻃﻨﻮن إﻣﺎراﺗﻴﻮن )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
أﺟﺎﻧﺐ

% 69.96

1

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ(
ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪25ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﺤﻠﻮل  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2014ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ) ٪3.35ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ٪2.47ﺑﺤﻠﻮل  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .(2013

 %69.77من أسهم رأس المال المصدرة

توزيع ملكية أسهم بنك أبوظبي
الوطني حسب الفئة

٪20.60
٪7.92
٪1.52
٪69.96

ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )(1
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى )(10
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ )(398
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون أﻓﺮاد )(1.927
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يتمثل هدفنا في تمكين كافة المتعاملين من إجراء
تقييمات مدروسة واتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق
بقيمة مجموعة بنك أبوظبي الوطني في السوق

التفاصيل
2010

2011

2012

2013

2014

%4.2

%11.9

%26.9

%48.7

%10.8

%2.6

%2.7

%3.4

%2.9

%2.9

%20
0.30
%19.5
28.700
2.392
8.2
1.4

%35
0.30
%23.2
31.427
2.870
9.0
1.4

%10
0.35
%31.4
39.908
3.875
9.7
1.5

%10
0.40
%36.2
54.422
4.306
13.2
2.0

%10
0.40
%33.9
66.306
4.736
12.3
2.0

6.35
5.03
5.99
257.621

7.29
5.56
6.70
320.169

8.60
6.37
8.50
399.553

12.73
8.51
12.64
646.533

17.25
10.05
14.00
948.979

%5.0

%23.5

%17.4

%14.4-

%5.2

%1.0-

%12.0

%9.1

%19.3-

%3.3-

العائدات للمساهمين:
• •صافي األرباح
•تغيرات األرباح الموزعة

•

توزيعات األسهم (أسهم مجانية)
األرباح النقدية (درهم للسهم)
توزيعات األرباح النقدية
حصة السهم في السوق (مليون درهم)
عدد األسهم المصدرة (مليون درهم)
مكرر ربحية السهم (استنادا ً إلى ربحية السهم األساسية
مضاعف القيمة الدفترية
سعر السهم (درهم للسهم)
• •أعلى سعر
• •أدنى سعر
• •سعر اإلغالق
• •معدل حجم التداول اليومي (عدد األسهم)
العائدات النسبية :
• •مقارنة العائدات بين بنك أبوظبي الوطني
ومؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
• •مقارنة العائدات بين بنك أبوظبي الوطني
ومؤشر بنوك سوق أبوظبي لألوراق المالية

مقارنة مؤشر بنك أبوظبي الوطني ومؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية (األداء على المؤشر منذ 2005
500
ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

400

ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

300
200
100
0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

اﻟﻤﺼﺎدر :ﺑﻠﻮﻣﺒﺮج ،ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
 1بناء على إجمالي عدد األسهم القائمة (األسهم المصدرة مطروح ًا منها أسهم الخزينة(
 2النسبة المئوية للتغير في األسعار خالل العام (سعر اإلغالق -سعر االفتتاح(
 3بناء على سعر اإلغالق غير المعدل
 4كما هو مبين كنسبة مئوية من القيمة االسمية

 5أسعار األسهم المعدلة إلصدارات أسهم المنحة
 6صادقت الجمعية العمومية لـ»بنك أبوظبي الوطني» المنعقدة بتاريخ  10مارس  ،2015على توزيع أرباح نقدية
للمساهمين بنسبة  ،%40وأسهم منحة بنسبة  %10من رأس المال عن عام ،2014
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البيانات الماليـة
الموحـدة
 13ديسمبر 4132

البيانات المالية الموحدة
الصفحة

المحتويات
الفھرس

١

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

٢

بيان المركز المالي الموحد

٣

بيان األرباح أو الخسائر الموحد

٤

بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد

٥

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

٦

بيان التدفقات النقدية الموحد

٧
٨٩ - ٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١

بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر

إيضاح
صافي أرباح السنة

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٫٥٧٨٫٨٦٩
----------------------------

٤٫٧٤٣٫٥٥٥
----------------------------

إيرادات شاملة أخرى
بنود قد يتم إعادة تصنيفھا الحقا ً ضمن بيان األرباح أو
الخسائر الموحد
فروق صرف العمالت األجنبية
للعمليات الخارجية

)(٢٢٫٧٣٠

١٢٫٣١٨

تحوطات التدفقات النقدية:
الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية

٢٣

)(٤٢٫٥٨٤

٣٥٫٨٩٦

إحتياطي القيمة العادلة:
صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة
صافي المبلغ المتراكم المحول إلى األرباح أو الخسائر

٢٣
٢٣

٣٨٠٫٣١٥
)(٨٣٥٫٨٥٢

٣٧١٫٧٣٥
)(٢٨٣٫٨٩٥

بنود لن يتم إعادة تصنيفھا ضمن بيان
األرباح أو الخسائر الموحد
إعادة قياس إلتزام المكافآت المحددة

)(٧٫٧٠٧
---------------------------)(٥٢٨٫٥٥٨
---------------------------٥٫٠٥٠٫٣١١
=============

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

تش ّكل اإليضاحات من رقم  ١إلى  ٤٥جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة .٢

٥

-

---------------------------١٣٦٫٠٥٤
---------------------------٤٫٨٧٩٫٦٠٩
=============

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبـر

رأس المال
ألف درھم
الرصيد كما في  ١يناير ٢٠١٣
إجمالي الدخل الشامل للسنة

٣٫٨٧٤٫٥٥٨
-

الزكاة
إصدار أسھم
أسھم خزينة
أسھم منحة مصدرة )إيضاح (٢٣
توزيعات أرباح مدفوعة عن عام ٢٠١٢

٣٩٫٥٨٤
)(٢٥٫٠٨٦
٣٩١٫٤١٤

المعامالت مع مالك المجموعة

)إيضاح (٢٣
التحويل إلى االحتياطي العام )إيضاح (٢٣
خيارات األسھم مقدمة للموظفين )إيضاح (٢٥

إصدار/انتھاء خيار تحويل السندات
القابلة للتحويل
مدفوعات على سندات الشق األول
الرأسمالية )إيضاح (٢٤
التحويل إلى احتياطي قانوني/خاص )إيضاح (٢٣
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
إجمالي الدخل الشامل للسنة

عالوة
إصدار
ألف درھم
٣٤٠٫٤١٧
)(١٩٦٫٨٠٩
-

االحتياطي
العام
ألف درھم

سندات الشق
األول الرأسمالية  -برنامج خيارات احتياطي
القيمة العادلة
األسھم
حكومة أبوظبي
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم

اإلحتياطي
القانوني
ألف درھم

اإلحتياطي
الخاص
ألف درھم

١٫٩٣٧٫٢٧٩
-

٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٣٫٤٦٩٫٥٥٤ ٢٫١٢٨٫٢٥٣
-

-

-

٢٫٩٨٤
)(٣٩١٫٤١٤

-

-

-

-

-

٢٫١٠٠٫٠٠٠
-

-

-

-

-

-

٢١٫٤٢٠

-

٢١٥٫٤٩٩
--------------------------- ------------------------- ----------------------------٢٫١٥٢٫٧٧٨
١٤٣٫٦٠٨ ٤٫٢٨٠٫٤٧٠
============= ============ ============
-

-

-

٢٤٫٥٢٥
--------------------------- ----------------------------- -------------------------٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٢٠٢٫٥٤٤ ٢٫١٥٢٫٧٧٨
============ ============= =============
-

-

-

٩٥٫٣١٢
١٢٫٣٧٠
-----------------------١٠٧٫٦٨٢
============
-

سندات قابلة
للتحويل -
بند حقوق الملكية
ألف درھم

أرباح
محتجزة
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

٢١٫٤٢٠
-

٥٫٠٠٣٫١٧٩
٤٫٧٤٣٫٥٥٥

٣١٫١٢٧٫١٤١
٤٫٨٧٩٫٦٠٩

-

-

-

)(١٧٫٥٨٠
-

)(١٧٫٥٨٠
٣٨٠٫٠٠١
)(٢١٨٫٩١١
-

-

-

-

)(١٫٣٥٩٫٥٠٤ ) (١٫٣٥٩٫٥٠٤
)(٢٫١٠٠٫٠٠٠
١٢٫٣٧٠
-

-

-

٨٦٫٨٤٥

-

-

-----------------------١٠٨٫٢٦٥
============

٦٩٩٫٣١٧
١٢٣٫٧٣٦

احتياطي تحويل
العمالت األجنبية
ألف درھم
)(١٠١٫٧٣١
١٢٫٣١٨

------------------------٨٢٣٫٠٥٣
============

------------------------)(٨٩٫٤١٣
============

)(٤٩٨٫١٢١

)(٢٢٫٧٣٠

-

-

١٠٨٫٢٦٥

)(٢٤٠٫٠٠٠
)(٢٤٠٫٠٢٤
--------------------------٥٫٧٨٩٫٦٢٦
=============

)(٢٤٠٫٠٠٠
------------------------------٣٤٫٦٧١٫٣٩١
==============

٥٫٥٧١٫١٦٢

٥٫٠٥٠٫٣١١

المعامالت مع مالك المجموعة
الزكاة
خيارات أسھم ممارسة
تسوية أسھم الخزينة
أسھم منحة مصدرة )إيضاح (٢٣
توزيعات أرباح مدفوعة عن عام ٢٠١٣

)إيضاح (٢٣
التحويل إلى احتياطي عام )إيضاح (٢٣
خيارات األسھم مقدمة للموظفين )إيضاح (٢٥

١٤٫٤٩٠
)(٢٫٣٤٤
٤٣٠٫٥٥٦
-

١٠١٫٨٦٥
-

-

-

٢٫٣٤٤
)(٤٣٠٫٥٥٦

-

-

-

٢٫٤٠٠٫٠٠٠
-

-

مدفوعات على سندات الشق األول
الرأسمالية )إيضاح (٢٤
٢١٥٫٢٧٨
تحويل لالحتياطي القانوني/الخاص )إيضاح (٢٣
--------------------------- --------------------------- --------------------------الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
٢٫٣٦٨٫٠٥٦
٢٤٥٫٤٧٣ ٤٫٧٢٣٫١٧٢
============ ============ =============

٢١٥٫٢٧٨
--------------------------- --------------------------- --------------------------٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٧٫١٧٤٫٣٣٢ ٢٫٣٦٨٫٠٥٦
============ ============== =============

تش ّكل اإليضاحات من رقم  ١إلى  ٤٥جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة .٢

٦

٤٣٫٧٤٥

-

-

-

)(١٨٫٠٧٧
-

)(١٨٫٠٧٧
١١٦٫٣٥٥
-

-

-

-

)(١٫٧١٢٫٨٤٨
)(٢٫٤٠٠٫٠٠٠
-

)(١٫٧١٢٫٨٤٨
٤٣٫٧٤٥

--------------------------- --------------------------- --------------------------)(١١٢٫١٤٣
٣٢٤٫٩٣٢
١٥١٫٤٢٧
============= ============= =============

--------------------------١٠٨٫٢٦٥
=============

)(١٨٧٫٤٩٥
)(١٨٧٫٤٩٥
)(٤٣٠٫٥٥٦
--------------------------- --------------------------٣٧،٩٦٣،٣٨٢ ٦٫٦١١٫٨١٢
============== ==============

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر

إيضـاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األرباح قبل الضرائب
تعديالت لـ:
اإلستھالك
فوائد متراكمة
أرباح من بيع استثمارات لغير غرض المتاجرة
أرباح من إعادة شراء سندات ثانوية
أرباح من بيع عقارات استثمارية
صافي مخصصات إنخفاض القيمة
تسويات تحويل العمالت األجنبية
برنامج خيارات األسھم

٣٤
٣٢
٣٥

التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
التغير في األرصدة لدى المصارف المركزية والمصارف
والمؤسسات المالية
التغيرفي عقود إعادة الشراء العكسية
التغير في القروض والسلفيات
التغير في الموجودات األخرى
التغير في األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
التغير في عقود إعادة الشراء
التغير في ودائع العمالء
التغير في األدوات المالية المشتقة
التغير في المطلوبات األخرى
ضرائب دخل خارجية مسددة ،صافية من المستردات
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء استثمارات لغير غرض المتاجرة
متحصالت بيع  /استحقاق إستثمارات لغير غرض المتاجرة
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
شراء ممتلكات ومعدات ،صافية من اإلستبعادات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المتحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم
صافي حركة أوراق يورو تجارية
إصدار قروض ألجل
سداد قروض ألجل
إعادة شراء سندات ثانوية
توزيعات األرباح المدفوعة
مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية

٢٥

٢٣
٢٤

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة)/النقص( في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  ١يناير
النقد وما يعادله في  ٣١ديسمبر

٣٧

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٫٨٥٠٫٥٥٧

٤٫٩٦١٫٦٩٤

٢٢٣٫٠٢٤
٥٢٫٧٦٢
)(٨٣٥٫٨٥٢
)(٥٦٫٣٥٣
١٫٣٤٨٫٦٥٥
)(٣٩٤٫٠٠٩
٤٣٫٧٤٥
---------------------------------٦٫٢٣٢٫٥٢٩
)(١٢٫٧٧٩٫٧٦٩

٢٠٦٫٢٦٥
٣٩٫٣٣١
)(٢٨٣٫٨٩٥
)(٢٦٨٫٩٥٥
١٫٥٣٢٫٧٩٩
)(٣٤٣٫٣٢٩
١٢٫٣٧٠
---------------------------------٥٫٨٥٦٫٢٨٠
٦٢٨٫٠٨٩

٦٫٢١٥٫٦٢٥
٣٫٠٨٧٫٨٢٢
)(١١٫٩٧٠٫٢٩٤
)(١٫٤٣٦٫٨٢٠
٩١٩٫١٢٢
١٢٫٥٢٣٫٧٩٦
٣٢٫٠٨٤٫٧٧٧
٢٫٣٧٧٫٩٣٧
٣٫٦٣٦٫٨٢٨
---------------------------------٤٠٫٨٩١٫٥٥٣
)(٢٥٢٫٣٩٩
---------------------------------٤٠٫٦٣٩٫١٥٤
----------------------------------

)(٤٫٧٤٧٫٤٩٦
)(٤٢٢٫٥٩١
)(٢٠٫٧٢٦٫٨٣٥
)(٥٧٦٫٥٩٤
٢٨٣٫١٠٧
)(٦٦٤٫٩٢٠
٢٠٫٧٩٣٫٦٤٩
)(٣٢٣٫٨٧٩
٢٨٩٫٨٢٨
---------------------------------٣٨٨٫٦٣٨
)(٢١٩٫٣٤٠
---------------------------------١٦٩٫٢٩٨
----------------------------------

)(٧٥٫٩١١٫٤٦٧
٥٩٫٦٤٤٫٧١٨
١٦٥٫٧٨٥
)(٢٧٩٫٢١٠
---------------------------------)(١٦٫٣٨٠٫١٧٤
----------------------------------

)(٣٥٫٤٧٢٫٩٨١
١٧٫٢٨٥٫٥١٤
)(٣٢٨٫٥٨٤
---------------------------------)(١٨٫٥١٦٫٠٥١
----------------------------------

١١٦٫٣٥٥
)(١٫٢٦٧٫٨٣٩
١٫٣٣٠٫٤٤١
)(٤٫٨٩٦٫٧٩١
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تش ّكل اإليضاحات من رقم  ١إلى  ٤٥جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة .٢

٧

-

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

١

تم تأسيس بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع") .البنك"( في أبوظبي سنة  ١٩٦٨بمسؤولية محدودة وھو مسجل كشركة
مساھمة عامة بموجب القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) (٨لسنة ) ١٩٨٤وتـعديالته( الخاص
بالشركات التجارية.
إن العنوان المسجل ھو ص.ب ،٤ .أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة .تتضمن البيانات المالية الموحدة كما في
وللسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤البنك وشركاته التابعة )يشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة"( .وتعمل المجموعة
بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المصرفية الخاصة
واإلستثمارية والخدمات اإلدارية واألنشطة المصرفية اإلسالمية .تباشر المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا المحلية
واألجنبية وشركاتھا التابعة ومكاتبھا التمثيلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،مصر ،فرنسا ،عمان،
الكويت ،البرازيل ،جزر الكيمان ،السودان ،ليبيا ،المملكة المتحدة ،سويسرا ،ھونج كونج ،األردن ،لبنان ،ماليزيا،
الصين والواليات المتحدة األمريكية.
إن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصرفي اإلسالمي متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة
الرقابة الشرعية.
البنك مدرج ضمن قائمة سوق أبوظبي لألوراق المالية )الرمز(NBAD :
إن الشركة األم للبنك ھي مجلس أبوظبي لإلستثمار ،شركة مملوكة من قبل حكومة أبوظبي.
تم إعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  ٢٨يناير .٢٠١٥

أساس اإلعداد

٢
)أ(

بيان التوافق
تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية )التي تتضمن
المعايير المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية وكذلك التفسيرات الصادرة من قبل لجنة تفسيرات
معايير التقارير المالية الدولية( ومتطلبات القوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

)ب( أساس القياس
تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء ما يلي:





يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة؛
يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ يتم قياس اإلستثمارات المحتفظ بھا لغير غرض المتاجرة
والمصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة؛
يتم تعديل قيمة الموجودات والمطلوبات المؤھلة المعترف بھا كمغطاة بموجب عقود التحوط ،حسب التغير في
القيم العادلة المنسوبة للمخاطر التي يتم تغطيتھا؛
ً
يتم قياس الموجودات غير المالية المستحوذة لتسوية القروض والسلفيات بقيمھا العادلة ناقصا تكاليف البيع أو
القيم الدفترية للقروضات والسلفيات ،أيھما أقل.

)ج( العملة التشغيلية وعملة العرض
يتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ،وھي العملة التشغيلية للبنك .ويتم قياس البنود
المدرجة في البيانات المالية للشركات التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي
تعمل بھا .باستثناء ما تم اإلشارة إليه ،تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف درھم.
٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
أساس اإلعداد )تابع(

٢
)د(

استخدام التقديرات واألحكام
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 ھذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات
المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا مراجعة تلك التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.
تم وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية
التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة بااليضاح رقم .٥

السياسات المحاسبية الھامة

٣

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

المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقھا
ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات أصبحت سارية المفعول خالل الفترة ،وتم تطبيقھا
عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة .إن ھذه التعديالت مبينة أدناه.
المعيار المحاسبي الدولي رقم ) ٣٢األدوات المالية :العرض( :يبين معايير المقاصة من خالل توضيح عندما يكون
لمنشأة ما حق قانوني قابل للتطبيق في إجراء مقاصة وعندما يكون إجمالي التسوية مساوي لصافي التسوية ،ومقاصة
مبالغ الضمان ووحدة الحساب لتطبيق متطلبات المقاصة.
المعيار المحاسبي الدولي رقم ) ٣٦انخفاض قيمة الموجودات( :يركز ھذا المعيار على اإلفصاحات عن المبالغ
المستردة للموجودات غير المالية .لقد ألغى ھذا التعديل بعض اإلفصاحات غير المرغوبة حول المبالغ المستردة
للوحدات المنتجة للنقد والتي تم إدراجھا في المعيار المحاسبي الدولي من خالل إصدار المعيار رقم  ١٣من معايير
التقارير المالية الدولية .بموجب التعديالت ،يتم اإلفصاح عن المبالغ المستردة فقط في حال أن تم االعتراف بخسارة
انخفاض القيمة أو عكسھا.
المعيار المحاسبي الدولي رقم ) ٣٩األدوات المالية :االعتراف والقياس( :يوضح ھذا المعيار أنه يمكن استمرار محاسبة
التحوط حتى في حالة تجديد أحد مشتقات التحوط ،شريطة أن يفي ھذا التجديد بمعايير محددة.
ال يوجد تأثير مادي على المجموعة عند تطبيق ھذه التعديالت.
)أ(

أساس التوحيد
يطبق المعيار رقم  ١٠من معايير التقارير المالية الدولية على أساس التوحيد حيث يضع نموذجا ً فرديا ً للسيطرة
ينطبق على جميع المنشآت بما فيھا المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت المنظمة .تعرف السيطرة بأن
المستثمر يسيطر على الجھة المستثمر فيھا عندما يتعرض أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من شراكته
مع الجھة المستثمر فيھا ،ويكون قادراً على التأثير على ھذه العوائد من خالل سلطته على الجھة المستثمر فيھا.

٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

٣
)أ(

أساس التوحيد )تابع(
بغرض تحقيق تعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم  ١٠من معايير التقارير المالية الدولية ،يجب أن يتوفر
للمستثمر ما يلي:
)أ(

يكون للمستثمر السلطة على الجھة المستثمر فيھا؛

)ب(

يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجھة المستثمر فيھا؛

)ج(

يكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على الشركة المستثمر فيھا بغرض التأثير على حجم
العائدات للمستثمر.

) (١الشركات التابعة
إن الشركات التابعة ھي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة .تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بھا إذا استوفت
معايير السيطرة المبينة في اإليضاح ) ٣أ( .تقوم المجموعة بإجراء إعادة التقييم للتحقق ما إذا كان لديھا سيطرة ،في
حالة أن تطرأ تغيرات في أحد عوامل السيطرة .يتضمن ھذا التقييم الظروف التي يمكن خاللھا تحقيق االحتفاظ بحقوق
وقائية والتي ينتج عنھا إمكانية سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بھا .ويتم إدراج البيانات المالية للشركات
التابعة في ھذه البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ انتھاء تلك السيطرة .تضـم ھذه
البيانات المالية الموحدة للمجموعة كالً من البنك وشركاته التابعة كما ھو مبين أدناه:

االسم القانوني
بنك أبوظبي الوطني األمريكتين إن في )سابقا ً بنك
أبوظبي الدولــي إن في(
شركة أبوظبي للخدمات المالية ذ.م.م.
شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.
شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ.
شركة أمانات بنك أبوظبي الوطني
)جيرسي( المحدودة
البنك الخاص ،بنك أبوظبي الوطني
)سويس( أس آيه
شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي ش.م.خ.
أمبل شاينا القابضة المحدودة
أبوظبي للوساطة المالية مصر
بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرھاد
بنك أبوظبي الوطني إلدارة االستثمارات
١
)مركز دبي المالي العالمي( ليمتد
بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسھم
للموظفين المحدود
اس اي اس  ١٠ماجيالن
بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود
بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية
)كيمان( المحدود

بلد التأسيس

األنشطة

نسبة الملكية
٢٠١٤

األعمال المصرفية
كوراساو
اإلمارات العربية المتحدة الوساطة المالية
اإلمارات العربية المتحدة التأجير
اإلمارات العربية المتحدة إدارة العقارات
جزر القناة

إدارة الصناديق

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠

األعمال المصرفية
سويسرا
اإلمارات العربية المتحدة التمويل اإلسالمي
ھونج كونج
التأجير
الوساطة المالية
مصر
األعمال المصرفية
ماليزيا

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٩٦
٪١٠٠

اإلمارات العربية المتحدة إدارة الصناديق

٪١٠٠

اإلمارات العربية المتحدة األسھم واألوراق المالية ٪١٠٠
٪١٠٠
التأجير
فرنسا
٪١٠٠
مكتب تمثيلي
البرازيل
جزر الكيمان

 ١تحت التصفية

١٠

األعمال المصرفية

٪١٠٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

٣
)أ(

)(٢

أساس التوحيد )تابع(
المنشآت المنظمة
المنشآت المنظمة ھي منشآت تم إنشاؤھا من قبل المجموعة ألداء مھمة محددة .تم تصميم المنشآت المنظمة بحيث
ال تكون حقوق التصويت ھي العامل المھيمن في تحديد من يسطر على المنشأة ،تضع المجموعة باالعتبار بعض
العوامل منھا غرض وتصميم الشركة المستثمر فيھا والقدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة في الشركة
المستثمر فيھا وطبيعة عالقتھا مع الجھة المستثمر فيھا وحجم التعرض للتغير في عائدات الجھة المستثمر فيھا.
تعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق االستثمار .يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة تقوم بالسيطرة على صناديق
االستثمار ھذه على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية في الصندوق .عند تقييم السيطرة ،تقوم المجموعة بمراجعة
كافة الوقائع والظروف لتحديد ما إذا كانت المجموعة ،بصفتھا مدير الصندوق ،تعمل كوكيل أو موكل .في حالة
اعتبارھا كموكل ،فإن المجموعة تقوم بالسيطرة على ھذه الصناديق وتقوم بتوحيدھا ،وفي حالة أن كانت كوكيل فإن
المجموعة تقوم باحتسابھا كاستثمارات في الصناديق.
يوضح الجدول أدناه حصة المجموعة في صناديق االستثمار التي تقوم بإدارتھا:

نوع الشركة المنظمة
صناديق استثمار

)(٣

الطبيعة والغرض
تحصيل أتعاب من إدارة موجودات
لصالح مستثمرين آخرين

الحصة التي تملكھا المجموعة
استثمارات في وحدات صادرة من قبل
الصندوق بمبلغ  ٥٧٩٫٩٢٤ألف درھم

) ٣١ديسمبر  ٨١٫٥٢٩ :٢٠١٣ألف درھم(

الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة

الشركة الزميلة ھي الشركة المستثمر بھا التي تمارس المجموعة تأثيراً ھاما ً عليھا .إن التأثير الھام ھو القدرة على
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بھا ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة
على تلك السياسات .يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة وفقا ً لطريقة احتساب حقوق الملكية.
الترتيب المشترك ھو عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وأطراف أخرى ،حيث تتمتع المجموعة وطرف أو أكثر من
األطراف األخرى بالسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي .قد يكون الترتيب المشترك عبارة عن عمليات مشتركة
أو ائتالف مشترك .تمثل العمليات المشتركة ترتيب مشترك يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة في الترتيب
بموجبه حقوق في وتسجيل حصصھم المعنية في الموجودات وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب .أما االئتالف
المشترك فھو عبارة عن ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطرف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق
بصافي موجودات الترتيب ،ومن ثم يتم احتسابه وفقا ً لطريقة احتساب حقوق الملكية.

)(٤

فقدان السيطرة
تقوم المجموعة ،عند فقدان السيطرة ،بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وكذلك أي حصص
غير مسيطرة عليھا والمكونات األخرى لحقوق الملكية المرتبطة بالشركة التابعة .ويتم االعتراف بأي فائض أو عجز
ينتج عن فقد السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة
السابقة ،يتم عندئ ٍذ قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

)(٥

المعامالت المحذوفة عند التوحيد
يتم حذف القيم الدفترية الستثمارات البنك وحقوق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيد .كما يتم حذف كافة
األرصدة البينية الھامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية
للمجموعة عند التوحيد.

١١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)ب(

الموجودات والمطلوبات المالية

) (١االعتراف
تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والسلفيات وودائع العمالء وأدوات الدين والسندات الثانوية في التاريخ
الذي تنشأ فيه .كما يتم االعتراف المبدئي بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في بيان المركز المالي
الموحد عندما تصبح المجموعة طرفا ً لألحكام التعاقدية الخاصة بھذه األدوات .يتم قياس ھذه األدوات مبدئيا ً بالقيمة
العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لعملية االستحواذ أو اإلصدار ،وذلك بالنسبة للبنود التي ليست بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية ،أي في
تاريخ تسليم الموجودات أو استالمھا من الطرف المقابل .إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق
االعتيادية ھي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقا ً لقوانين أو أعراف
السوق.

) (٢التصنيف
)أ( القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
) (١التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وعندما:



)(٢

تتم إدارة الموجودات أوالمطلوبات وتقييمھا وعرضھا داخليا ً على أساس القيمة العادلة ؛ أو
عندما يؤدي التصنيف إلى إنھاء أو تقليل عدم توافق محاسبي ھام قد يحدث إن لم يتم ھذا التصنيف.

المحتفظ بھا للمتاجرة
الموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة ،ھي الموجودات التي تستحوذ عليھا المجموعة بھدف البيع على المدى
القريب ،أو التي يتم االحتفاظ بھا كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بعد االعتراف المبدئي.

)ب( القروض والذمم المدينة
تشتمل القروض والذمم المدينة على النقد واألرصدة المصرفية لدى المصارف المركزية والمستحق من
المصارف والمؤسسات المالية وعقود إعادة الشراء العكسية والقروض والسلفيات .تمثل القروض والذمم المدينة
موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشط والتي ال تنوي المجموعة
بيعھا مباشرة أو على المدى القريب.

)ج( المحتفظ بھا لالستحقاق
إن االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق ھي موجودات غير اشتقاقية ذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد
وتواريخ استحقاق ثابتة بحيث يكون لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بھا حتى تاريخ االستحقاق.

)د(

المتاحة للبيع
لدى المجموعة موجودات مالية غير اشتقاقية تصنف كمتاحة للبيع ،عندما ال يتم تصنيف تلك الموجودات كقروض
وذمم دائنة أو استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
من المقرر أن يتم االحتفاظ بالموجودات المتاحة للبيع ألجل غير مسمى وقد يتم بيعھا مستقبالً إلدارة متطلبات
السيولة استجابة لتقلبات السوق المتعلقة بمعدالت الفائدة أو أسعار الموجودات المالية.

)ھـ( المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتھا المالية ،خالف التزامات القروض والضمانات المالية ،على أنھا مقاسة بالتكلفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

١٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)ب(

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

) (٣إيقاف االعتراف
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند إنتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك الموجودات،
أو عندما تقوم المجموعة بنقل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية وذلك من خالل معاملة يتم بموجبھا
نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوھرية للموجودات المالية.
توقف المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو إلغائھا أو انتھائھا.
تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبھا بتحويل موجودات معترف بھا ضمن بيان المركز المالي الموحد ،ولكنھا
تحتفظ بمخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة بشكل كامل أو جزئي .وفي مثل ھذه المعامالت ،ال يتم إيقاف
االعتراف بالموجودات المحولة في بيان المركز المالي الموحد .تتضمن تحويالت الموجودات التي يتم فيھا االحتفاظ
بالمخاطر واالمتيازات بشكل كامل أو جوھري على معامالت إعادة الشراء.
تقوم المجموعة أيضا ً بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما تقوم بشطب أرصدة تتعلق بموجودات تعتبر غير
قابلة للتحصيل.

) (٤المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٣٢ويتم بيان صافي المبلغ في بيان
المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونيا ً بمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون
لديھا 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.

) (٥قياس التكلفة المطفأة
تتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة التي يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية بھا عند
االعتراف المبدئي ،ناقصا ً سداد دفعات األصل زائداً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلية ألي فروق بين المبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصا ً أي انخفاض يرجع إلى انخفاض القيمة.
يتمثل معدل الفائدة الفعلية بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم مقبوضات أو مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
خالل األعمار المتوقعة لألدوات المالية أو ،حيثما يكون مناسباً ،أو أقصر فترة يتمثل بالقيمة الدفترية للموجودات أو
المطلوبات المالية ،أيھما أقصر .عند احتساب معدل الفائدة الفعلي ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ
في االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية .تشتمل عملية االحتساب على
كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة والتي ُتشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألحد األدوات
المالية ،بما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.

) (٦قياس القيمة العادلة
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 متاحا ً
للمجموعة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
تقوم المجموعة ،حيثما يكون مالئماً ،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.

١٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)ب(

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

) (٦قياس القيمة العادلة )تابع(
عندما ال يكون ھناك 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 العوامل التي كان ليضعھا باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند االعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة ،وھو ما يمثل القيمة
العادلة للثمن المدفوع أو المُستلم .في حالة إرتأت المجموعة أن ھذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن
سعر المعاملة وال 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 مبدئيا ً بالقيمة العادلة،
معدلة الزالة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة .الحقاً ،يتم االعتراف بھذا الفرق ضمن
بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس مناسب على مدى أعمار األدوات .وال يمتد ھذا التقييم بعد تاريخ
الحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من بيانات سوق ملحوظة أو تاريخ انتھاء 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 والغير
مملوكة بسعر الطلب.
يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتھا
من قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى ھذه المخاطر على أساس األسعار التي سيتم قبضھا من بيع
صافي المركز المالي المدين أو يتم دفعھا لتحويل صافي المركز المالي الدائن المعرضة لمخاطر معينة.
تقوم المجموعة باالعتراف باالنتقال بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتباراً من نھاية فترة التقرير التي
يتم التغير فيھا.

)(٧

تحديد وقياس انخفاض القيمة
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة ،لتحديد فيما إذا كان ھنالك 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 الحقا ً لالعتراف المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثيراً
على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن تقديرھا بصورة موثوقة.
يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ،الصعوبات المالية المؤثرة للمقترض أو ال ُمصدر،
أو التوقف أو التأخر في السداد من قبل المقترض ،أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل المجموعة بناءاً
على شروط لم تكن المجموعة لتأخذھا في اإلعتبار في ظل ظروف أخرى ،أو مؤشرات على أن المقترض أو
ال ُمصدر سوف يشھر إفالسه ،أو زوال سوق نشط لألداة ،أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات
مثل التغيرات السلبية في مدفوعات المقترض أو ال ُمصدر في المجموعة ،أو الظروف اإلقتصادية المرتبطة بحاالت
التوقف عن السداد في المجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق باالستثمار في أوراق مالية لحقوق الملكية ،يعتبر
االنخفاض الكبير أو المطول في قيمھا العادلة عن تكلفتھا ،دليل موضوعي على انخفاض القيمة.
تضع المجموعة في االعتبار الدليل على انخفاض القيمة لكل أصل على حدى ولألصول بصورة جماعية .ويتم تقييم
كافة األصول الھامة بشكل منفصل بحيث يتم إجراء تقييم لكل أصل على حدى ،لتحديد انخفاض القيمة لألصول التي
لم يحدد قيمة انخفاض لھا ،يتم تقييمھا بصورة جماعية لتحديد وجود أي انخفاض في القيمة قد يكون حدث ولم يتم
تحديده .يتم تقييم األصول التي ال تكون ھامة بشكل فردي ،لتحديد انخفاض القيمة ،بصورة جماعية عن طريق تجميع
األصول المالية ذات سمات مخاطر مماثلة.

١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

٣

)ب( الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(
)(٧

تحديد وقياس انخفاض القيمة )تابع(
تستخدم المجموعة أثناء تقييم انخفاض القيمة الجماعي  ٪١،٥من األصول المرجحة لمخاطر االئتمان المحتسبة
حسب توجيھات المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة أو النماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاھات
التاريخية الحتمالية التوقف عن السداد ،ووقت تحصيل االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبد والذي يتم تعديله وفقا
لتقدير االدارة حول ما اذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر
أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية ،أيھما أكبر .ويتم مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت الخسائر
وتوقيت االسترداد المستقبلي المتوقع بصورة منتظمة مع النتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المرحلة بالتكلفة المطفأة ،بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي .يتم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد ،وينعكس ذلك في حساب مخصصات انخفاض القيمة لمثل ھذه الموجودات المالية .في حال وقوع
أحداث الحقة تتسبب في خفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح
أو الخسائر 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 األرباح أو الخسائر الموحد .وفي
حال وقوع حدث الحق يتسبب في خفض مبلغ انخفاض قيمة سندات الدين المتاحة للبيع ،يتم عكس خسائر انخفاض
القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر 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 والمسجلة بالتكلفة ،نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتھا
العادلة بصورة موثوقة ،بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية
المستقبلية مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق لموجودات مالية مماثلة نظرا لعدم امكانية قياس قيمتھا العادلة
بصورة موثوقة .إن مثل ھذه الخسائر في انخفاض القيمة ال يتم عكسھا.

)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 أصلية أقل من ثالثة أشھر ،والتي تتعرض لمخاطر غير
ھامة للتغيرات في القيمة العادلة ،و ُتستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا قصيرة األجل.
يمثل النقد وما يعادله موجودات مالية غير مشتقة يتم قيدھا بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد.
)د(

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ھي موجودات مالية مصنفة على أنھا محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو مصنفة بھذا التصنيف عند االعتراف المبدئي.
تشتمل الموجودات المالية المحتفظ بھا لغرض المتاجرة على سندات الدين وأسھم الخزينة وسندات الملكية
واإلستثمارات الدائنة في األوراق المالية والصناديق .تم االستحواذ عليھا أو تكبدھا بصورة أساسية بغرض البيع أو
إعادة الشراء في وقت قريب ،أو أنھا تشكل جز ًءا من محفظة أدوات مالية محددة تديرھا المجموعة معا ً ولديھا دليل
فعلي لنمط أداة مالية تحقق أرباح على المدى القصير .باإلضافة إلى أنه يتم قيد المشتقات التي ال تعد أدوات تحوط
فعالة للمحاسبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
تنطبق الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على مجموعة الموجودات التي تتم
إدارتھا ويقيم أداؤھا على أساس القيمة العادلة وفقا ً الستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر المعتمدة.
يتم االعتراف المبدئي بھذه الموجودات المالية وقياسھا الحقا ً بالقيمة العادلة مع تسجيل تكاليف تلك المعامالت مباشر ًة
إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم إدراج األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة ذات الصلة ضمن صافي
ايرادات االستثمار.
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)ھـ(

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
تتمثل بالموجودات المالية غير المشتقة المبينة بالتكلفة المطفأة ناقصا ً أي مخصص النخفاض القيمة.

)و(

عقود إعادة شراء عكسية
ال يتم االعتراف بالموجودات التي يتم شرائھا بشكل متزامن مع االلتزام باعادة بيعھا في وقت محدد في المستقبل .يتم
عرض المبالغ المدفوعة إلى الطرف المقابل في ھذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز المالي
الموحد .ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء،
ويتم تحميلھا على بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

)ز(

القروض والسلفيات
تتمثل القروض والسلفيات بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط
والتي ال تنوي المجموعة بيعھا مباشرة أو على المدى القريب.
تشتمل القروض والسلفيات على القروض والسلفيات الناشئة من قبل البنك والتي لم يتم تصنيفھا كمحتفظ بھا لغرض
المتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بالقروض والسلفيات عند تقديم المبلغ النقدي للمقترض .ويتم
االعتراف بھا إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عند بيع القروض أو شطبھا .ھذا ويتم االعتراف بھا مبدئيا ً
بالقيمة العادلة )وھو السعر المبدئي عند تنفيذ العملية( زائداً التكاليف المباشرة للمعاملة ،ويتم قياسھا الحقا ً بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،المعدل لتحوطات القيمة العادلة الفعالة إلدارة المخاطرة التي يتم التحوط
منھا ،صافي من الفوائد المعلقة ومخصصات انخفاض القيمة.
تتضمن القروض والسلفيات عمليات التمويل المباشر المقدم للعمالء مثل السحب على المكشوف وبطاقات االئتمان
والقروض ألجل ومديونيات عقود اإليجار التمويلي والسندات التجارية.
عندما تكون المجموعة طرف مؤجر في عقد إيجار يتم بموجبه بصورة فعلية نقل كافة مخاطر وامتيازات ملكية
األصل للمستأجر ،يتم تصنيف ھذه الترتيبات كعقود تأجير تمويلية ويتم االعتراف بالذمم المدينة التي تساوي صافي
االستثمار في اإليجارات ويتم عرضھا ضمن القروض والسلفيات .عند تحديد إذا ما كانت العقود إيجارية أم ال ،تقوم
المجموعة بالتحقق من جوھر العقد ،كما تقوم بتقييم إذا ما كان استيفاء شروط العقد معتمداً على استخدام األصول أو
األصل المحدد وتضمن العقد على حق استخدام ھذه األصول.

)ح(

التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية
يقوم البنك بمزاولة أعمال مصرفية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة
مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة .يتم احتساب ھذه األعمال وفقا ً للمعيار المحاسببي الدولي رقم ٣٩
"األدوات المالية :االعتراف والقياس"

) (١التعريفات
اإلجارة
تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتھية بالتمليك.
تتمثل اإلجارة المنتھية 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 ھذا االتفاق بشراء أو
تشييد األصل وتأجيره للعمالء .يحدد العقد الطرف المستأجر وقيمة وموعد الدفعات اإليجارية ومسؤوليات كال الطرفين
خالل فترة اإلجارة .يتعھد العميل للمجموعة بتسوية القيمة اإليجارية وفقا ً لمواعيد السداد المتفق عليھا.
تحتفظ المجموعة بملكية األصل على مدار فترة اإليجار .وفي نھاية فترة اإليجار تقوم المجموعة ببيع األصل المستأجر
إلى العميل بقيمة إسمية محددة بناءاً على عملية البيع المتعھد بھا من قبل المجموعة.
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)ح(

التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية

) (١التعريفات )تابع(
المرابحة
المرابحة ھي اتفاق تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة ما أو أصل إلى عميل ،تكون المجموعة قد قامت بشرائھا
واالستحواذ عليھا ،بنا ًء على وعد من العميل بشراء ھذه السلعة أو األصل وفقا ً لبنود وشروط محددة .يشتمل سعر
البيع على تكلفة السلعة أو األصل وھامش الربح المتفق عليه.

المضاربة
المضاربة ھى عقد بين المجموعة والعميل حيث يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم أموال )رب المال( ويقوم الطرف
األخر )المضارب( باستثمار ھذه المبالغ في مشروع ما أو نشاط معين ،ويتم توزيع األرباح الناتجة بينھم وفقا ً لحصة
األرباح المتفق عليھا بينھم مسبقا ً في العقد .يتحمل المضارب كافة الخسائر الناتجة عن سوء إدارته ،أو إھماله ،أو
مخالفة شروط وبنود المضاربة ،فيما عدا ذلك يكون رب المال مسؤوالً عن الخسائر.

الوكالة
الوكالة ھي اتفاق تقوم المجموعة بموجبه بتقديم مبلغ محدد من المال إلى عميل )الوكيل( ،الذي يقوم باستثمار ھذا
المبلغ بمعامالت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ووفقا ً لشروط محددة مقابل أتعاب محددة )مبلغ مقطوع من المال أو
نسبة من المبلغ المستثمر(.

)(٢

االعتراف باإليرادات
اإلجارة
يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة ،لحين الشك بدرجة معقولة في مدى تحصيلھا.

المرابحة
يتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة ،لحين الشك بدرجة معقولة في مدى تحصيلھا.

المضاربة
يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق ،إذا أمكن تقديرھا بشكل موثوق ،في ماعدا
ذلك ،يتم االعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب ،بينما يتم تحميل الخسائر على بيان األرباح أو الخسائر
الموحد عند اإلعالن عنھا من قبل المضارب.

الوكالة
يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة ،مع تعديلھا باإليرادات الفعلية
عند استالمھا .يتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.
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)ط(

االستثمارات لغير غرض المتاجرة
تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة أصول متاحة للبيع ،ويتم االعتراف بھا مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف
اإلضافية للمعامالت المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ.
الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم قياس ھذه االستثمارات بالقيمة العادلة .في حالة االستثمارات التي ال تشكل جزءاً من
عالقة تحوط فعالة ،يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن يتم إيقاف
االعتراف باالستثمارات ،أو إلى أن تعتبر ھذه االستثمارات منخفضة القيمة ويتم عند ذلك إدراج األرباح أو الخسائر
المتراكمة المعترف بھا سابقا ً في ايرادات شاملة أخرى ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة .بالنسبة
لالستثمارات التي تشكل جزءاً من عالقة تحوط فعالة للقيمة العادلة ،يتم االعتراف مباشرة باألرباح أو الخسائر غير
المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى حد التغيرات في القيمة
العادلة التي يتم التحوط لھا.
يتم االعتراف بإيرادات الفائدة على سندات الدين المتاحة للبيع باستخدام معدل الفائدة الفعلية ،ويتم احتسابھا على مدى
األعمار المتوقعة للموجودات المعنية .إن العالوات و/أو الخصومات الناتجة عن شراء سندات دين استثمارية تضمن
في علمية احتساب معدالت الفائدة الفعلية الخاصة بھا .يتم االعتراف بتوزيعات أرباح أدوات حقوق الملكية ضمن بيان
األرباح أو الخسائر عند ثبوت الحق في استالم الدفعات.
لغرض االعتراف بأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ،يتم معاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كما لو أنھا
مسجلة بالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية .وبنا ًء على ذلك ،يتم بيان فروقات الصرف لھذه الموجودات المالية في بيان
األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم بيان االستثمارات في األسھم الغير المدرجة ،عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ،بالتكلفة ناقصا ً
مخصص انخفاض القيمة .عند إيقاف االعتراف بھا الحقا ً ،يتم االعتراف بأرباح أو خسائر البيع ضمن بيان األرباح
أو الخسائر الموحد للسنة.
تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة على االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق وھي أصول غير
مشتقة ذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق ثابتة والتي لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بھا حتى
تاريخ االستحقاق .ويتم قيد ھذه االستثمارات مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعامالت ،ويتم
قياسھا الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ،ناقصا ً أي خسائر من انخفاض القيمة.
قد تؤدي عملية بيع أو إعادة تصنيف قيمة استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق غير ھامة بشكل كبير إلى إعادة تصنيف
كافة االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق كمتاحة للبيع ،كما أنھا تعوق المجموعة من تصنيف األوراق المالية
االستثمارية كمحتفظ بھا لالستحقاق خالل السنة المالية الحالية والسنيتن التاليتين .مع ذلك ،لن يؤدي إجراء البيع أو
إعادة التصنيف في حالة من الحاالت التالية إلى إعادة التصنيف:
 عمليات البيع أو إعادة التصنيف في وقت قريب جداً من موعد االستحقاق والتي لن يكن للتغيرات في معدالت
السوق تأثير ھام على القيمة العادلة للموجودات المالية؛
 عمليات البيع أو إعادة التصنيف التي تتم بعد أن قامت المجموعة بتحصيل المبالغ األصلية للموجودات بصورة
فعلية؛
 عمليات البيع أو إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث فردية غير متكررة تقع خارج سيطرة المجموعة وال يمكن
توقعھا بصورة معقولة.
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العقارات االستثمارية

)(١

االعتراف والقياس
تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجاريه أو لتحقيق مكاسب زيادة
القيمة أو لكال الغرضين ،ولكن ليس بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية ،أو استخدامھا في إنتاج أو توريد
بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة كما في نموذج التكلفة للمعيار المحاسي
الدولي " ٤٠العقارات االستثمارية" .تشتمل التكلفة على النفقات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات.
عندما يتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات ،تظل تكلفته األصلية وقيمته الدفترية الحالية
في تاريخ إعادة التصنيف ھي التكلفة والقيمة الدفترية لألصل المستخدمة ألغراض القياس واإلفصاح.
يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم اسبتعادھا أو عندما يتم إيقاف استخدامھا بصورة دائمة وال يتوقع
الحصول على أية منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادھا.
يتم االعتراف بأي إيرادات أو مصروفات خاصة بالعقارات االستثمارية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن
بند اإليرادات التشغيلية األخرى أو المصروفات التشغيلية األخرى على التوالي.

)(٢

االستھالك
يتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
المقدرة لكافة العقارات االستثمارية .فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية للفترة الحالية:
 ٢٠إلى  ٥٠سنة

المباني والفيالت
يتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة في تاريخ كل تقرير.

) (٣انخفاض القيمة
تتم مراجعة القيم الدفترية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھنالك مؤشر على انخفاض القيمة .في حال وجود ھذا
المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد .تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد
بالقيمة الحالية المستخدمة أوقيمته العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيھما أكبر .عند تقييم قيمة اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية إلى قيمھا الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال
والمخاطر الخاصة بھذا األصل .ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى
الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية ألصل قيمته القابلة لالسترداد.
)ك( الممتلكات والمعدات

) (١االعتراف والقياس

يتم قياس جميع بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .يتم
بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز مبدئيا ً بالتكلفة ويتم اختبارھا لتحديد انخفاض القيمة بشكل دوري .يتم تحويل ھذه
األعمال عند إنجازھا إلى البند المناسب من الممتلكات والمعدات ثم يبدأ احتساب اإلستھالك عليھا.
تتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل .ويتم االعتراف في البرامج الحاسوبية المشتراة التي
تمثل جزءاً رئيسيا ً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.

يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات
االستبعاد مع القيمة الدفترية للمباني والمعدات ويتم االعتراف بھا صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان
األرباح أو الخسائر الموحد.
تتم رسملة النفقات الالحقة من ضمن الممتلكات والمعدات فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية
لتلك النفقات ستتدفق للمجموعة .يتم إدراج النفقات الجارية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدھا.

١٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

٣

)ك( الممتلكات والمعدات )تابع(
) (٢االستھالك
يتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
المقدرة لكافة الممتلكات والمعدات .بينما ال يتم احتساب استھالك على األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد
اإلنجاز.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترة المقارنة:
 ٢٠إلى  ٥٠سنة
 ١إلى  ٥سنوات
 ٤سنوات
 ١٠إلى  ٢٠سنة
 ٣إلى  ٧سنوات
 ٣سنوات

مباني وفيالت
أثاث ومعدات مكتبية
تعديالت على المباني
الخزائن اآلمنة
أنظمة حاسب آلي ومعدات
سيارات
يتم إعادة النظر في طرق االستھالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة في تاريخ كل تقرير.

) (٣األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
تتمثل موجودات األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على الموجودات قيد االنشاء بغرض استخدامھا في إنتاج أو توريد
بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية ويتم احتسابھا بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا .تتضمن
التكلفة كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات المرسملة وفقا ً للسياسات المحاسبية للمجموعة.
عندما تصبح الموجودات جاھزة لالستخدام ،يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة الممتلكات والمعدات
المناسبة ويتم احتساب استھالكھا وفقا ً لسياسات المجموعة.

) (٤انخفاض القيمة
تتم مراجعة القيم الدفترية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھنالك مؤشر على انخفاض القيمة .في حال وجود ھذا
المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد .تتمثل القيمة القابلة لالستراداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد
بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيھما أكبر .عند تقييم قيمة اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية إلى قيمھا الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال
والمخاطر الخاصة بھذا األصل .ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى
الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية ألصل قيمته القابلة لالسترداد.
)ل(

ضمانات عمليات البيع المعلقة
قد يتم الحصول على ضمانات عقارية وضمانات أخرى لتسوية بعض القروض والسلفيات ويتم قيدھا كموجودات
محتفظ بھا للبيع ويتم بيانھا ضمن "الموجودات األخرى" .ھذا ويتم تسجيل الموجودات المستحوذة بقيمھا العادلة ناقصا ً
تكاليف البيع أو بالقيمة الدفترية للقرض )صافية من مخصص انخفاض القيمة( ،أيھما أقل ،في تاريخ المقايضة .ال يتم
احتساب االستھالك على الموجودات المحتفظ بھا للبيع .يتم قيد أي انخفاض الحق للموجودات المستحوذ عليھا إلى
القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع كخسائر انخفاض قيمة الموجودات ،ويدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
ويتم االعتراف بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه ھذه الزيادة خسائر
انخفاض القيمة المتراكمة ،ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .تتماشى سياسة المجموعة والمتعلقة بحذف
الضمانات مع المتطلبات القانونية ذات العالقة والخاصة بالمناطق التي تعمل ضمنھا المجموعة.

)م(

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأوراق يورو تجارية
تعتبر األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأوراق يورو التجارية مطلوبات مالية ويتم االعتراف
المبدئي بھا بالقيم العادلة ناقصا تكاليف المعامالت ،ويتم قياسھم الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)ن(

اتفاقيات إعادة الشراء
ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائھا في تاريخ مستقبلي محدد ويتم إدراج
المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب ھذه العقود كاتفاقيات إعادة شراء ضمن بيان المركز المالي الموحد .ويتم
معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدھا على مدى فترة عقد إعادة الشراء ،ويتم
تحميلھا على بيان األرباح أو الخسائر الموحد بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

)س( القروض ألجل والسندات الثانوية
تشتمل القروض ألجل والسندات الثانوية على سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسھم رأس المال بنا ًء على رغبة حاملھا،
ال يتغير عدد األسھم مع التغيرات في القيمة العادلة لألسھم ،ويتم تسجيلھا كأدوات مالية مركبة .تحدد قيمة بند حقوق
الملكية من السندات القابلة للتحويل بفائض متحصالت اإلصدار على القيمة الحالية لدفعات األصل والفائدة المستقبلية
مخصومة باستخدام سعر فائدة السوق المتداولة على مطلوبات مشابھة ال تحمل خيار التحويل.
إن القروض ألجل والسندات الثانوية التي ال تنطوي على خيار التحويل ھي التزامات مالية ويتم االعتراف بھا مبدئيا ً
بقيمتھا العادلة ناقصا ً تكاليف المعاملة ،ويتم قياسھا الحقا ً بتكلفتھا المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ويتم
تعديلھا إلى مدى مخاطر تغيرات القيمة العادلة المتحوط بشأنھا.
)ع(

برنامج خيارات األسھم
يتم تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة ويتم االعتراف بالتكلفة في تاريخ منح الخيارات للموظفين ضمن تكاليف
الموظفين ،مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية على مدار الفترة الالزمة ليصبح الموظفون مخولون الستخدام ھذه
الخيارات بشكل غير مشروط .ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد خيارات األسھم التي يتوقع إيفاء
الخدمات المشروطة بھا .وبذلك يتم االعتراف بتلك المصروفات بشكل نھائي بنا ًء على عدد خيارات األسھم التي تم
الوفاء بالخدمات المشروطة بھا وبنا ًء على شروط أداء غير متعلقة بالسوق عند تاريخ انتھاء الصالحية .قد تساھم ھذه
األسھم في احتساب ربحية السھم المخفضة بمجرد اعتبارھا كأسھم عادية محتملة.

)ف(

الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي .يتمثل معدل الفائدة الفعلية بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات أوالمدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة،
خالل األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألدوات المالية أو ،حيثما يكون مناسباً ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية
أوالمطلوبات المالية ،أيھما أقصر .عند احتساب معدل الفائدة الفعلية ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ
باالعتبار كافة الشروط التعاقدية الخاصة باألدوات المالية باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية .تتضمن علمية
االحتساب كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية
لألداة المالية ،بما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.
تتمثل تكاليف المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ أواإلصدار للموجودات أو
المطلوبات المالية.
تتضمن إيرادات ومصاريف الفوائد المبينة في بيان األرباح أو الخسائر 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 بھا لغرض المتاجرة واألدوات المالية المشتقة على أساس معدل الفائدة الفعلي.

٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

٣

)ص( حصة المودعين من األرباح
تتمثل حصة المودعين من األرباح باألرباح المستحقة على اإليداعات المقبولة من قبل البنوك والعمالء في شكل ودائع
وكالة والمعترف بھا كمصروفات ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم احتساب ھذه المبالغ وفقا ً لشروط وأحكام
ودائع الوكالة وطبقا ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
)ق(

الرسوم والعموالت
تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمھا إلى عمالئھا .المعالجة
المحاسبية للرسوم والعموالت تعتمد على األغراض التي يتم من أجلھا تحصيل الرسوم .ووفقا ُ لذلك يتم االعتراف
باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم احتساب إيرادات الرسوم والعموالت كما يلي:




يتم االعتراف باإليرادات التي يتم الحصول عليھا من تقديم الخدمات أثناء تقديم ھذه الخدمات؛
يتم االعتراف بالفوائد التي يتم الحصول عليھا نتيجة تنفيذ أعمال ھامة ،كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل؛
يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لألداة المالية كتعديل لمعدل الفائدة
الفعلي ويتم قيدھا ضمن إيرادات فوائد.

تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلھا كمصاريف خالل
فترة تسلم الخدمات.
)ر(

الزكاة
تمثل الزكاة ،زكاة مستحقة عن األعمال المصرفية اإلسالمية التي تزاولھا المجموعة بالنيابة عن مساھميھا وفقا ً ألحكام
الشريعة اإلسالمية والمعتمدة من قبل لجنة الرقابة الشرعية .قامت المجموعة بتفويض لجنة الزكاة لتقديم توصيات
بشأن توزيع الزكاة.

)ش( صافي إيرادات االستثمار والمشتقات
يشتمل صافي إيرادات االستثمار والمشتقات المتعلقة باألرباح والخسائر المحققة وغير المحققة لالستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر ،والمشتقات واألرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المحتقظ بھا لغير غرض
المتاجرة وإيرادات توزيعات األرباح.
إن صافي أرباح أو خسائر االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات يتضمن صافي
إيرادات المتاجرة وصافي اإليرادات الناتجة من االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة .يتألف صافي إيرادات المتاجرة
من األرباح والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة.
تتضمن االستثمارات المحتفظ بھا لغير غير المتاجرة األدوات المحتفظ بھا للبيع والمحتفظ بھا لالستحقاق.
يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المتاحة للبيع ضمن بيان
اإليرادات الشاملة األخرى الموحد ويتم قيدھا في احتياطي القيمة العادلة باستثناء خسائر انخفاض القيمة والفوائد
المحتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية التي
يتم االعتراف بھا مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد .عندما يتم بيع أو تحقيق االستثمار ،فإنه يتم إعادة
تصنيف األرباح أو الخسائر المعترف بھا في وقت سابق ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة إلى
بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
ال يتم بيع االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق التي اقترب موعد استحقاقھا بطريقة إعتيادية .ومع ذلك إذا تم بيعھا أو
تحقيقھا ،يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عنھا ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق بالحصول على تلك التوزيعات.
٢٢
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٣
)ت(

العمالت األجنبية

) (١المعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية المعتمدة لدى منشآت المجموعة ،وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة بتاريخ تلك المعامالت.

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية وفقا ً
ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 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 نھاية الفترة .ويتم بيان فروق العمالت الناتجة عن إعادة التحويل
ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

) (٢العمليات الخارجية

ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز
الرئيسي ،حيث أنھا مستقلة ماليا ً وتشغيليا ً عن المركز الرئيسي .ويتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة
والفروع الخارجية للمجموعة إلى الدرھم اإلماراتي ،وفقا ً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير .ويتم تحويل بنود
اإليرادات والمصروفات وفقا ً لمتوسط أسعار الصرف ،كما ھو مناسب ،بتاريخ المعامالت .ويتم بيان فروق الصرف
)بما في ذلك معامالت تحوط ھذه االستثمارات( الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات االفتتاحية بصورة مباشرة
ضمن بند احتياطي تحويل العمالت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى.

)ث(

مصروفات ضرائب إيرادات خارجية
يتم احتساب مصروفات ضريبة اإليرادات وفقا ً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيھا المجموعة أعمالھا ،ويتم
االعتراف بھا ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .وتتمثل مصروفات ضريبة اإليرادات بالضريبة المتوقعة
المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للسنة ،وذلك باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوھري
بتاريخ التقرير ،وأي تعديالت على الضريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة.
يتم ادراج الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة للقيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية .وال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة
في حالة الفروقات المؤقتة التالية :االعتراف المبدئي للشھرة التجارية واالعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات
في معاملة غير تلك التي لھا عالقة بدمج األعمال والتي ليس لھا 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 وفقا ً لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقھا على الفترة عندما يتم
تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات ،وذلك على أساس القوانين المعمول بھا 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 الدفترية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ التقرير ،ويتم
تخفيضھا إلى الحد الذي ال يحتمل أن يكون ھنالك أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات الضرائب
المؤجلة.
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)خ( األدوات المالية المشتقة والتحوط
يتم االعتراف مبدئيا ً بالمشتقات ويتم قياسھا الحقا ً بالقيمة العادلة مع تسجيل تكلفة المعامالت مباشرة في بيان األرباح
أو الخسائر الموحد .تتمثل القيمة العادلة لألداة المشتقة بالقيمة العادلة لألرباح أو الخسائر 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 بھا
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 بھا للمتاجرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
عندما يتم تصنيف األدوات المشتقة كعقود تحوط ،تقوم المجموعة بتصنيفھا إما (١) :كعقود تحوط للقيمة العادلة لتغطية
التعرض إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بھا ) (٢عقود تحوط تدفقات نقدية
لتغطية التعرض إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية التي تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو
مطلوبات معترف بھا أو معاملة مرجحة الحدوث ) (٣عقود تحوط صافي االستثمار التي يتم احتسابھما 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 وسماتھا االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية ومخاطر العقد األساسي .يتم
احتساب المشتقات الضمنية المنفصلة على أساس تصنيفھا ويتم عرضھا بصورة منفصلة عن العقد األساسي ضمن
بيان المركز المالي الموحد.

المحاسبة الخاصة بالتحوط
تھدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط ،بما في ذلك أھداف 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
بشأنھا خالل الفترة التي تم فيھا تصنيف التحوط ،أو ما إذا كانت النتائج الفعلية للتحوط تتراوح ما بين  ٪٨٠إلى
 .٪١٢٥تقوم 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 والتي قد تؤثر في النھاية على األرباح
أو الخسائر.

تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ،يتم على الفور االعتراف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد أية أرباح أو
خسائر من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة ،والتغيرات 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 تنتھي أداة التحوط أو يتم بيعھا أو يتم انھاؤھا أو االستفادة منھا أو أنھا لم تعد مؤھلة لمحاسبة التحوط.
فيما يتعلق بأية تسوية حتى ھذه الفترة للبند المحوط ،الذي تم استخدام معدل الفائدة الفعلية له ،يتم إطفاؤھا في بيان
األرباح أو الخسائر الموحد كجزء من إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلية للبند المحوط على مدى عمره المتبقي.
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)خ(

األدوات المالية المشتقة والتحوط )تابع(
تحوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالتحوطات الفعالة للتدفقات النقدية ،يتم االعتراف المبدئي بأرباح أو خسائر أدوات التحوط ضمن إيرادات
شاملة أخرى ،ويتم تحويلھا إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي تؤثر فيھا معامالت التحوط على بيان
األرباح أو الخسائر الموحد .ويتم االعتراف مباشرة باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال ضمن بيان
األرباح أو الخسائر الموحد ،في حال عدم حدوث معامالت التحوط المتوقعة ،يتم تحويل صافي األرباح أو الخسائر
المتراكمة المعترف بھا في إيرادات شاملة أخرى إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

صافي تحوطات االستثمارات
عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو التزام مالي غير مشتق كأداة تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية ،يتم
االعتراف بالجزء 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 فوراً في
بيان األرباح أو الخسائر الموحد .يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى في بيان األرباح أو
الخسائر عند استبعاد العملية األجنبية.

مشتقات أخرى
يتم االعتراف بطريقة فورية بجميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات الغير المؤھلة
لمحاسبة التحوط أو التي ال يتم تصنيفھا كذلك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد كأحد بنود صافي إيرادات
االستثمار أو صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية.
)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 جوھريا ً ،يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل
ماقبل الضربية والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ ،عندما يكون مناسبا ً ،والمخاطر المتعلقة
بالمطلوبات.

)ض( مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

خطة المساھمات المحددة
تتمثل خطة المساھمة المحددة بخطة المكافآت التقاعدية التي تدفع بموجبھا المنشأة مساھمات محددة إلى مؤسسة
منفصلة ولن يكون لھا أية التزامات قانونية أو إنشائية لدفع مبالغ إضافية .يتم االعتراف بالتزامات مساھمات خطط
المعاشات المحددة على أنھا مصروفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترات التي يتم
تقديم خدمة الموظفين خاللھا.
يتم دفع المعاشات والتأمينات االجتماعية لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من
قبل البنك لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي وفقا ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

خطة التعويضات المحددة
تمثل خطة التعويضات المحددة خطة مكافآت ما بعد الخدمة خالف خطة المساھمات المحددة .إن االلتزام المعترف به
ضمن بيان المركز المالي المتعلق بخطط منح المكافآت المحددة تمثل القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نھاية
فترة التقرير باإلضافة إلى تعديالت تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بھا .ھذا ويتم احتساب التزام التعويضات
المحددة بصورة رئيسية من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعة .كما يتم تحديد القيمة
الحالية اللتزام المكافآت المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الفائدة
على السندات التجارية عالية الجودة السائدة بالعملة المستخدمة في دفع المكافآت ،والتي تقارب فترات استحقاقھا
الفترات الخاصة بالتزام المعاشات ذات الصلة.
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)ض(

مكافأة نھاية الخدمة للموظفين )تابع(
إن عمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت المحددة ،التي تتألف من األرباح أو الخسائر االكتوارية ،والعائد على
موجودات الخطة )باستثناء الفوائد( وتأثير الحد األقصى للموجودات )باستثناء الفوائد ،إن وجدت( ،يتم االعتراف بھا
في الحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .كما يتم االعترف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى
المتعلقة بخطط المكافآت المحددة ضمن تكاليف الموظفين في األرباح أو الخسائر .عندما يتم تغيير االمتيازات التي
تنطوي عليھا خطة ما أو عندما تتعرض خطة من الخطط للتقليص ،يتم االعتراف بالتغير الحاصل في االمتيازات
المتعلقة بخدمة سابقة أو األرباح أو الخسائر من التقليص في الحال ضمن األرباح أوالخسائر .تقوم المجموعة
باالعتراف باألرباح أو الخسائر من تسوية خطة مكافآت محددة عندما يتم إجراء التسوية.

)ظ(

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وفقا ً للمادة  ١١٨من قانون الشركات التجارية رقم  ٨لسنة  ،١٩٨٤والنظام األساسي للبنك ،يحق ألعضاء مجلس
اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال يزيد عن  ٪١٠من صافي األرباح بعد اقتطاع االستھالك واالحتياطيات وتوزيعات
أرباح بما ال يقل عن  ٪٥من رأس المال للمساھمين.

)غ(

أنشطة ائتمانية
إن الموجودات المحتفظ بھا على سبيل األمانة ال يتم التعامل معھا على أنھا موجودات خاصة بالمجموعة حيث يتم
االحتفاظ بھا بصفة ائتمانية فقط وتعمل المجموعة بالنيابة عن العميل بمثابة حافظ أمين .ال تتحمل المجموعة أي
مسؤولية أو التزام للعميل بما يخص ھذه االصول وعليه لم يتم إدراجھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة.

)أأ(

ربحية السھم
تقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األسھم األساسية والمخفضة ألسھمھا العادية .يتم احتساب ربحية األسھم
األساسية بتقسيم األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين لدى البنك على المـتوسط الـمرجح لعدد األسھم
العادية القائمة خالل السنة .بينما يتم تحديد ربحية األسھم المخـفضة عن طريق تعديل األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى
المساھمين العاديين وتعديل المـتوسط الـمرجح لعدد األسھم العادية القائمة ،بالتأثير المخ ّفض لألسھم العادية المحتملة
والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل وخيارات األسھم الممنوحة للموظفين.

)أب( 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 استحقاقھا وفقا ً للبنود التعاقدية.
إن بعض عقود الضمانات المالية المتمثلة بضمانات التخلف عن سداد اإلئتمان ال تتم ألغراض المتاجرة ويتم معاملتھا
محاسبيا ً على أنھا عقود تأمين وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ).(٤
فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية األخرى ،يتم االعتراف مبدئيا ً بالضمانات المالية بقيمھا العادلة )المتمثلة بالمبلغ
المستلم عند اإلصدار( .يتم إطفاء المبالغ المستلمة على مدى فترة الضمان المالي .يتم الحقا ً ترحيل االلتزامات الخاصة
بالضمانات بقيمتھا المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة )عندما تصبح سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة(،
أيھما أكبر .يتم إدراج المبالغ المستلمة بموجب ھذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.

٢٦
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٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)أج(

التقرير القطاعي
يتمثل القطاع التش غيلي بأحد عناص ر المجموعة التي تزاول أنش طة 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 التش غيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة
بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه ،والذي ُتتاح معلومات مالية منفصلة بشأنه.
تتضمن نتائج القطاع المعلنة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع ،باإلضافة إلى
البنود التي يمكن تخصيصھا على أساس مالئم.

)أد(

الدفعات اإليجارية
يتم االعتراف بالدفعات الخاصة باإليجارات التشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار .يتم االعتراف بمحفزات اإليجار المستلمة كجزء من إجمالي مصاريف اإليجار ،على مدى
فترة اإليجار.

)أھـ( المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية
فيما يلي عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة والتفسيرات الغير سارية للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٤والتي
لم يتم تطبيقھا في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة:
المعيار رقم ١٥
معايير
من
التقارير المالية
الدولية

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء :يضع ھذا المعيار إطاراً شامالً لتحديد ما إذا كان تم
االعتراف باإليرادات وحجم ھذه اإليرادات وموعد االعتراف بھا .يحل ھذا المعيار محل
اإلرشادات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات ،بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨
"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ١١عقود اإلنشاء" وبرامج والء العمالء الخاصة
بلجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية .يسري المعيار رقم  ١٥من معايير التقارير المالية
الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في  ١يناير  ٢٠١٧أو بعد ذلك التاريخ ،ويسمح بالتطبيق
المبكر .إن المجموعة بصدد تقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار على البيانات المالية الموحدة الخاصة
بھا.

المعيار رقم  ٩من
معايير التقارير
المالية الدولية

تم نشر المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية في يوليو  ،٢٠١٤ليحل محل اإلرشادات
الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣٩األدوات المالية :االعتراف والقياس" يتضمن ھذا
المعيار اإلرشادات المعدلة بشأن تصنيف وقياس األدوات المالية ،بما في ذلك نمط جديد لخسائر
االئتمان المتوقعة الخاص باحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات احتساب التحوط
الجديدة بصورة عامة .ويعمل ھذا المعيار أيضاً على ترحيل اإلرشادات الخاصة باالعتراف
وإيقاف االعتراف باألدوات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم  .٣٩يسري المعيار رقم ٩
من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في  ١يناير  ٢٠١٨أو بعد ذلك
التاريخ .ويسمح بتطبيق ھذا المعيار في وقت مبكر.
بدأت المجموعة تقييم التأثير المحتمل لتطبيق ھذا المعيار .نظراً لطبيعة عمليات المجموعة ،سوف
يكون لھذا المعيار تأثير واسع النطاق على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

٢٧
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إدارة المخاطر المالية
مقدمة ونظرة عامة
تتعرض المجموعة لمخاطر عدة تكمن في مزاولة أعمالھا .تتضمن المخاطر الرئيسية مخاطر االئتمان ومخاطر
السوق )معدالت الفائدة المتداولة وغير المتداولة والمخاطر المتعلقة بالعمالت األجنبية( ومخاطر السيولة والتمويل
والمخاطر الرأسمالية باإلضافة إلى مخاطر التشغيل واستمرارية األعمال .وضعت المجموعة إطار عام إلدارة
المخاطر حرصا ً على إدارة ھذه المخاطر بفعالية.
يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من المخاطر الموضحة أعاله ،كما يوضح إطارات
العمل الموضوعة وسياسات المجموعة واإلجراءات المتبعة لقياس وإدارة ھذه المخاطر.

إطار إدارة المخاطر
يتولى مجلس اإلدارة )"المجلس"( المسؤولية الكاملة عن تأسيس واإلشراف 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 ھذا الشأن.
 تتولى لجنة إدارة المخاطر المكونة من أعضاء في مجلس اإلدارة ،مسؤولية اقتراح وإعداد اإلرشادات الخاصة
بسياسة واستراتيجية إدارة مخاطر المجموعة ،ثم تقوم اللجنة بمراقبة االلتزام بھذه اإلرشادات .ھذا وتتخذ لجنة
إدارة المخاطر القرارات المعنية باالئتمان وتفوق سلطة اإلدارة التقديرية ،كما تقوم بوضع حدود المخاطر التي
يمكن للمجموعة العمل في إطارھا ،فضالً عن أنھا تقوم بمراقبة المخاطر بشكل عام على مستوى المجموعة.
 تقوم لجنة التدقيق ،لجنة على مستوى مجلس اإلدارة ،باإلشراف على ومراقبة الاللتزام بالتوجيھات التنظيمية
وإجراءات وسياسات البنك الداخلية.
تكون لجان اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ إطار إدارة المخاطر .إن المھام الرئيسية التي تقع على عاتق ھاتين اللجنتين
مبينة على النحو التالي:
 إن لجنة المخاطر للمجموعة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن كافة أوجه إدارة المخاطر بالمجموعة .تتمثل وظيفة
اللجنة الرئيسية في ضمان أن سياسات وإجراءات البنك تشكل ممارسات سليمة إلدارة المخاطر و أنه يتم تطبيق
ھذه السياسات واإلجراءات .كما تقوم اللجنة بمراجعة طرق تخفيف المخاطر وحدود المخاطر وسمات مخاطر
تخطيط واستراتيجية األعمال وترفع توصيات بشأنھا لمجلس اإلدارة وتقوم كذلك باعتماد النماذج التحليلية
وسياسات المخاطر لضمان وجود إدارة مخاطر فعالة.
 إن لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة ھي الجھة التوجيھية وھي من أھم صانعي القرارات الھامة المتعلقة
بھيكل وجودة الميزانية العمومية .إن ھذه اللجنة مسؤولة أمام لجنة إدارة المخاطر بصورة مباشرة عن ضمان
إدارة المخاطر التي يتعرض لھا مركز الموجودات والمطلوبات بالمجموعة على نحو مالئم من خالل انتھاج
طريقة يتوفر بھا سياسات وإجراءات حازمة للبنك وإطار مخاطر مناسب .يجب أن تكون اللجنة دائما ً على علم
بالمخاطر وتأثيرھا المحتمل على أعمال البنك وأھدافه االستراتيجية ومن ثم تقوم بإدارتھا بشكل فعال.
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر باستخدام ثالث خطوط دفاعية تتألف من وحدات األعمال ووحدات المراقبة والتدقيق
الداخلي .تعمل وحدات األعمال بدورھا أولى الخطوط الدفاعية على تحديد وإدارة المخاطر في األنشطة اليومية من
خالل ضمان تنفيذ األنشطة في نطاق المخاطر التي يمكن أن تتحملھا المجموعة ،وأنھا تلتزم بكافة السياسات
واإلجراءات الداخلية ذات الصلة .مجموعة المخاطر )تتألف من مخاطر المركز الرئيسي والمخاطر الكامنة في
األقسام( وقسم الشؤون القانونية وقسم االلتزام ،تعمل بدورھا ثاني الخطوط الدفاعية على وضع نظم مراقبة المخاطر
بما في ذلك السياسات واإلجراءات ،وذلك أيضا ً أثناء اإلشراف على دور خط الدفاع األول .يتوفر لرئيس قسم المخاطر
بالمجموعة خط تقرير مباشر للجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لضمان استقاللية مخاطر المجموعة عن
األعمال .تعمل وحدة التدقيق الداخلي بدورھا ثالث الخطوط الدفاعية على تقديم تأكيدات لإلدارة والمجلس حول مدى
فاعلية ممارسات إدارة المخاطر التي يتم تنفيذھا من قبل خطي الدفاع األولين .يتوفر لرئيس قسم التدقيق بالمجموعة
خط تقرير مباشر للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤

مخاطر االئتمان

)أ(

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام عميل أو طرف مقابل بالموجودات المالية بالوفاء باإللتزامات التعاقدية مما يؤدي
الى تكبد المجموعة لخسائـر مالية .وتنشأ 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 واألدوات المالية المشتقة وموجودات أخرى معينة.
ألغراض إدارة المخاطر ،يتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن االستثمارات لغرض المتاجرة بصورة مستقلة ويتم
بيانھا كأحد عناصر التعرض لمخاطر السوق.
إدارة مخاطر االئتمان
تستخدم المجموعة نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الجدارة اإلئتمانية للشركات المقترضة واألطراف المقابلة.
يحدد لكل شركة مقترضة تصنيف بما فيھا الحسابات المصنفة .يشتمل نظام تصنيف المخاطر على  ١١مستوى ،تم
تقسيمھا إلى  ٢٤قسم .المستويات من  ٨-١تتعلق بالقروض العاملة والمستويات من  ١١-٩ھي قروض غير عاملة.
يتم تصنيف المستويات غير العاملة وفقا ً لمعايير التالية:
الدرجة
٩
١٠
١١

المعايير
الفئة
قروض ألفراد
قروض لشركات
قروض متأخرة السداد ألكثر من  ٩٠يوما ً متأخرة السداد ألكثر من  ٩٠يوما ً
قروض دون
المستوى
وتظھر بعض الخسائر نتيجه لعوامل سلبية قد
تعوق السداد.
قروض مشكوك في وفقا للمعطيات ،تحصيل كامل المبلغ مشكوك متأخرة السداد ألكثر من  ١٢٠يوما ً
فيه مما يؤدي لخسارة جزء من القرض
تحصيلھا
تم استنفاذ كافة اإلجراءات ،قد ال يتم استرداد متأخرة السداد ألكثر من  ١٨٠يوما ً
قروض بخسارة
أي مبلغ

فيما يلي محفظة القروض العاملة للمجموعة على أساس تصنيفات االئتمان الداخلية:
درجة التصنيف
٢٠١٤
ألف درھم
٤–١
٦–٥
٧
٨
برنامج اإلقراض لألفراد

السلفيات والقروض العاملة
٢٠١٣
ألف درھم

١٢٦٫٤٧٧٫٦٣٨
٢٣٫٩٣٠٫٠٩٨
٢٤٫٦١١٫٠٢٥
١٫٤٦٥٫٦٢٢
١٨٫٣٠٢٫٥٨٧
--------------------------١٩٤٫٧٨٦٫٩٧٠
============

١١٨٫٠٧٢٫٩٢٣
٢٣٫٥٤٠٫٢٠١
٢٦٫٤١١٫٠٧٠
٢٫٢٧٦٫٨٤٤
١٣٫٨٢٤٫٤٣٣
--------------------------١٨٤٫١٢٥٫٤٧١
============

باإلضافة إلى ذلك ،تدير المجموعة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل الحصول على ضمانات عندما يكون مالئما ً
وتقصير فترة التعرض .في بعض الحاالت تقوم المجموعة بإنھاء المعامالت أو تحويلھا إلى أطراف مقابلة أخرى
لتقليل مخاطر اإلئتمان .إن مخاطر اإلئتمان لمشتقات األدوات المالية محدودة بتلك التي لھا 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.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
انخفاض القيمة:
تقوم المجموعة بقياس تعرضھا للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا ً المبالغ
المقاصة والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرضات
لمخاطر االئتمان.
٢٠١٤
ألف درھم

خاضع النخفاض
القيمة بصورة فردية
تسھيالت غير قياسية
مشكوك في تحصيلھا
خسائر
القيمة اإلجمالية
فوائد معلقة

٧١٨
--------------------------٧١٨
-

مخصص محدد النخفاض القيمة
القيم الدفترية

)(٧١٨
-----------------------------------------------------

أرصدة لدى البنوك
و المؤسسات المالية
٢٠١٣
ألف درھم

٧١٨
--------------------------٧١٨
)(٧١٨
-----------------------------------------------------

٢٠١٤
ألف درھم

قروض وسلفيات
٢٠١٣
ألف درھم

٢٫٢٧١٫٣٣٣
١٫٦٤٩٫٢٧١
٣٫٣٦٤٫٧٥١
-----------------------------٧٫٢٨٥٫٣٥٥

١٫٨٦٩٫٣٣٧
١٫٨٣٤٫٦٨٤
٣٫٢٠٩٫٩٢١
-----------------------------٦٫٩١٣٫٩٤٢

)(١٫١٢٤٫٨٨٩

)(٩٠٠٫٨٩٣

)(٣٫١٢٢٫٧٧٠
-----------------------------٣٫٠٣٧٫٦٩٦
------------------------------

)(٣٫٣٥٢٫٠٨٣
-----------------------------٢٫٦٦٠٫٩٦٦
------------------------------

٢٠١٤
ألف درھم

استثمارات
لغير غرض المتاجرة
٢٠١٣
ألف درھم

٣٫٣٤٢
----------------------------٣٫٣٤٢
----------------------------٣٫٣٤٢
-----------------------------

٢٠٫٠٥٥
----------------------------٢٠٫٠٥٥
)(١٧٫٠٤٣
----------------------------٣٫٠١٢
-----------------------------

متأخرة السداد ولم
تخضع النخفاض قيمھا

تشتمل المبالغ المتأخرة
السداد على:
أقل من  ٣٠يوما ً
من  ٣١إلى  ٦٠يوماً
من  ٦١إلى  ٩٠يوماً
أكثر من  ٩٠يوما ً
القيمة الدفترية
لم يتأخر سدادھا ولم
تخضغ النخفاض قيمھا
مخصص إجمالي
النخفاض القيمة

القيم الدفترية

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

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

١٥٣٫٤٣٦
١٥١٫٣١٣
١٧٧٫٤٤٨
١٫١٦١٫٧٦٦
-----------------------------١٫٦٤٣٫٩٦٣
------------------------------

٤٨٣٫٧٨٠
٧٩٫٦٢٧
٧٦٫٤٣٣
١٫٦٤٧٫١٦٧
-----------------------------٢٫٢٨٧٫٠٠٧
------------------------------

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

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

١١٫١٣٤٫٢٦٢
---------------------------

٢٠٫١٠٠٫٣٧١
---------------------------

١٩٣٫١٤٣٫٠٠٧
------------------------------

١٨١٫٨٣٨٫٤٦٤
------------------------------

٦٧٫٤٨٩٫٧٨٠
-----------------------------

٥٠٫٨٤٣٫٠٤٧
-----------------------------

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

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

)(٣٫٥٤٥٫٣١٤
------------------------------

)(٢٫٩٧٤٫٩٤٣
------------------------------

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

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

--------------------------١١٫١٣٤٫٢٦٢
===========

--------------------------٢٠٫١٠٠٫٣٧١
===========

-----------------------------١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢
=============

-----------------------------١٨٣٫٨١١٫٤٩٤
=============

----------------------------٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
============

----------------------------٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩
============

تتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة استثمارات في ادوات الحقوق الملكية والتي ال تحمل مخاطر ائتمان.

يتضمن بند القروض التي لم يتأخر سدادھا ولم تخضع النخفاض قيمتھا قروض معاد جدولتھا بقيمة  ١٫٣٠٢مليون درھم
) ١٫٩٢٢ :٢٠١٣مليون درھم(.

٣٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
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 وفقا ً للبنود
التعاقدية لالتفاقيات.

متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة
تتمثل الذمم المتأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة بالحسابات التي يكون فيھا تأخير في المبلغ األصلي أو الفائدة
أو تظھر ضعف محتمل في المركز المالي للمقترض وجدارته االئتمانية وتتطلب انتباه أكثر من اعتيادي .وتتم مراقبة
ھذا الضعف المحتمل للتأكد من عدم تدھور جودة األصل .فيما يتعلق بھذه الفئة من الموجودات ،ترى المجموعة أن
انخفاض القيمة ذات الصلة غير مناسب في ظل الوضع الراھن.

قروض وفق شروط معاد جدولتھا
تتمثل القروض وفق شروط معاد جدولتھا بالقروض التي تم إعادة جدولتھا بسبب تدھور المركز المالي للمقترض
حيث أن المجموعة قد تكون قدمت تنازالت ھامة لم تكن لتقدمھا في ظروف أخرى .بمجرد إعادة جدولة القرض ،فإنه
يبقى في ھذه الفئة لفترة إثني عشر شھراً 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 شھراً.
فيما يتعلق بھذه الفئة من الموجودات ،ترى المجموعة أنه قد ال يلزم مخصص خاص بانخفاض القيمة .خالل اإلثنى
عشر شھراً األخيرة ،قامت المجموعة بإعادة جدولة القروض التالية:

القروض المعاد جدولتھا

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٫٣٠١٫٧٨٧
==========

١٫٩٢٥٫٩١٤
==========

فيما يلي الحركة في القروض المعاد جدولتھا خالل السنة:

الرصيد في بداية السنة
ترقية التصنيف إلى لم يتأخر سدادھا
ولم تخضع النخفاض القيمة خالل السنة
خفض التصنيف إلى خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
أو متأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة خالل السنة
اإلضافات خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

٣١

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٫٩٢٥٫٩١٤

٢٫٤٧٨٫٢٧٠

)(١٫٦٧٢٫٧٦١

)(٢٫١٧٣٫٠٩٩

)(٣٫٩٤٦
١٫٠٥٢٫٥٨٠
-------------------------١٫٣٠١٫٧٨٧
============

)(٩٢٫١٠٠
١٫٧١٢٫٨٤٣
-------------------------١٫٩٢٥٫٩١٤
============

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
مخصصات انخفاض القيمة
تقوم المجموعة برصد مخصص لخسائر انخفاض القيمة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة والذي يمثل تقديرھا
للخسائر المتكبدة في محفظة القروض .تتمثل المكونات الرئيسية لھذا المخصص بعناصر الخسارة المحددة المتعلقة
بالتعرضات الھامة بصورة فردية والمخصص الجماعي للخسائر .عند تقييم المخصص الجماعي للخسائر ،تستخدم
المجموعة أيھما أكبر من اآلخر ،إما نسبة  ٪١،٥من الموجودات المرجحة للمخاطر االئتمانية المحتسبة وفقا ً لتوجيھات
مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو وفقا ً لنموذج الخسائر المتكبدة غير المحددة المطبق على
مجموعات متجانسة من الموجودات ذات سمات مخاطر إئتمانية متشابھة ،وتشير ھذه 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 والموقع الجغرافي 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 مشابھة للموجودات ضمن المجموعة.
يتطلب تصنيف القروض التي يتم تقييمھا 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 وصعوبات 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 الجھود الممكنة لتحصيل
المبالغ.

الضمانات
تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل القروض والسلفيات وعقود إعادة الشراء العكسية في شكل رھونات على الممتلكات
وضمانات أخرى وودائع نقدية وخطابات الضمان .تقبل المجموعة الضمانات المقدمة من الحكومات والبنوك المحلية
والدولية ذات السمعة الجيدة ومن المؤسسات الكبرى المحلية أو متعددة الجنسيات ومن األفراد ذوي الثراء يتم اعتماد
االقتطاعات المحددة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة ويتم تطبيقھا على القيمة السوقية للضمانات عند
احتساب المخصصات .ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية ،ولم يتم االحتفاظ
بھذه الضمانات في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤و .٢٠١٣
فيما يلي تقدير لقيمة الضمانات المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفيات غير العاملة )بما في ذلك التمويل اإلسالمي(:
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

نسبة تغطية قيمة الضمانات
٪٥٠ - ٠
٣٫٤٤٧٫٦٢١
٢٫٩٩٦٫٣٨٨
٪١٠٠ - ٥٠
١٫٤٦٩٫٣٦٦
١٫٥٨٥٫٠٤٤
أكثر من ٪١٠٠
١٫٩٩٦٫٩٥٥
٢٫٧٠٣٫٩٢٣
------------------------------------------٦٫٩١٣٫٩٤٢
٧٫٢٨٥٫٣٥٥
إجمالي القروض غير العاملة
===========
===========
خالل سنة  ٢٠١٤وسنة  ٢٠١٣قامت المجموعة باستعادة جزء غير ھام من الضمانات المحتجزة كضمانات مقابل
القروض والسلفيات.
تقوم المجموعة بمراقبة تركزات مخاطر االئتمان حسب كل القطاعات الصناعية واألطراف المقابلة والمناطق
الجغرافية .إن تحليل تركز مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير مبين في الجدول التالي:
٣٢

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
التركزات حسب القطاع الصناعي
القروض والسلفيات

التركزات حسب القطاع الصناعي
الزراعة
الطاقة
الصناعة
اإلنشاءات
العقارات
التجارة
المواصالت
المصارف
المؤسسات المالية األخرى
الخدمات
الحكومة
مؤسسات دولية كبرى
قروض شخصية لالستھالك
قروض شخصية أخرى
أخرى

االستثمارات
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٧٧٫٦٩٠
١٦٫٤٥٨٫٥١٥
١٤٫٠٠٨٫٨٩٢
١٠٫١٨٥٫٢٨٥
٣٥٫٢٩١٫١٩٧
٩٫٠٧٨٫٤٥٣
١٥٫٦٧٧٫٦١٨
٢٤٫١٠٨٫٧٣٩
١٤٫٤٥٤٫٥٦٤
٦٫٨٧٥٫١٦٣
٢٣٫٤٣٥٫٢١٤
٢٢٫٨٢٢٫٤٢٥
٩٫٤٠٢٫٢٥٨
٩٦٫٣١٢
-----------------------------٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥
------------------------------

١٤٩٫٦٣٣
١١٫٤٥٣٫٠٩٣
٢٣٫١٥٢٫٧٦٠
٢٩٦٫٩٩٤
١٢٫٤٧١٫٦٢٧
٤٤٧٫٧٣٦
٨٫٩٤٤٫٥٦٠
١١٫٤٢٥
٣٢٫٥٣٢٫٦٥٦
٥٫٩٢٥
٤٫٩٠٦٫١٠٦
٢٫٧٣٣٫٩٢٩
٩٫١٧١٫٩٨٥
٢٦٫٢٩٢٫٥٨٢
٢٩٫٤٦٩٫٧٩٢
١١٫٨٩٨٫٩٧٦
١٢٫٩٣٨٫١٨٣
٦٧٫٩١٠
٥٫٨٢٨٫٧٦٤
٢٧٫٦٣٢٫٦٣٢
٢٢٫٨٩١٫٩٠١
٢٫٠٧٧٫٥٨٢
١٨٫٠٤٧٫٧١٧
١٠٫٥٠٩٫٦٧٥
٢٤٫٠٥٤
---------------------------- -----------------------------٨٢٫٩١٨٫٧٨٤
١٩١٫٠٣٩٫٤١٣
---------------------------- ------------------------------

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٧٫١٩٨٫٤٩٩
٢٦٩٫٤٦٢
٤٤٨٫٢٩٥
١٠٤٫٧٢٤
٦٫٨٧٤
٩١٩٫٥٢٤
١٧٫٨٦٢٫٢٤٨
٨٫٠٨٩٫٣١٨
٧٢١٫٦٦٦
١٧٫٤٢٤٫١١٧
٤٦٤٫٢٦٨
---------------------------٥٣٫٥٠٨٫٩٩٥
----------------------------

١٥٫٠٩٧٫٨١٨
٧٤٦٫٥٥٩
-------------------------١٥٫٨٤٤٫٣٧٧
--------------------------

١٦٫٧٥٣٫١٨٥
٢٫١٧٩٫٠١٤
-------------------------١٨٫٩٣٢٫١٩٩
--------------------------

٢٤٣٫٨٧٨
٣٫٦٩٥٫٣٢٦
٣٫٦٩١٫١٢٧
١٫٨٥٤٫٤٥٤
٤٫٧٤٠٫٨٨٥
١٫٣٢٢٫٣٦١
١٫١٧٦٫٤٥١
٨٤٫٤٧٨
٢٫٤٤٩٫٣٩٥
٢٫٣٣٦٫٠٠٢
١٧٫٢٠٠
١٥٢٫٤٢٧
١٦٦٫٦٢١
١٦٩٫٤٥٩
-------------------------٢٢٫١٠٠٫٠٦٤
--------------------------

١٩٥٫٠٩٨
٤٫٨٩٢٫٩٧٣
٢٫٦٥٥٫٩٤٨
٢٫٨٠٣٫٣٦٣
٣٫٨٩٨٫٤٥٠
٨٩١٫٠٠٤
٢٫٥٠٨٫٩٢٦
٣٦٠٫٤٩٩
٨٤٥٫٣٧٤
٣٨٧٫٨٥٥
٤٫٣١١٫٤٦١
٢٨١٫٠٥٣
٩١٫٤٥٢
٥١٣٫٠٢١
-------------------------٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧
--------------------------

تشتمل االستثمارات على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات لغير غرض المتاجرة.
يتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلھا بالنسبة للمخصصات أو الفائدة في حال تعلق أي من ھذه المبالغ.

٣٣

عقود إعادة الشراء العكسية

التزامات تقديم قروض غير مسحوبة

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
التركزات حسب المنطقة:

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

اإلمارات العربية المتحدة
ألف درھم

٢٥٫٩٢٣٫٦٣٢
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٤٫٥٠٣٫٥٤٧
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
١٫٨٩٠٫٦٦٩
عقود إعادة شراء عكسية
١٫٦٥٣٫٤٠٩
األدوات المالية المشتقة
٢٫٣٣٢٫٦٤٦
القروض والسلفيات
١١٧٫٥٨٩٫٨٣٢
استثمارات لغير غرض المتاجرة
١٧٫١٦٠٫٥٧٨
-----------------------------١٧١٫٠٥٤٫٣١٣
=============

الدول العربية
ألف درھم

أوروبا
ألف درھم

٦٫٩٠١٫٣٣٧
١٫٩٤٠٫٣٥٦
٢٫٦١٤٫٦٨٧
٣٫٩٣٥٫٠٩٠
١٫٠١٨٫٦٣٣
٧٫٢٦١٫٢٥٣
١٠٫٥٦٣٫٦٢١
٣٫٦١٩٫١٨٠
١٫٠٣٧٫٨٠٠
٣٫٩٤٩٫٣٢٤
١٧٫٤٧٨٫٧٩٥ ٣٧٫٥٤٥٫٠٨٣
١٢٫٥٠٤٫٩٨٣ ١٤٫٤٨٢٫٨٥٧
---------------------------- --------------------------٥٢٫١١٩٫٨٥٦ ٧٢٫٧٣٣٫١٤٣
============ ============

األمريكيتان
ألف درھم

أسيا
ألف درھم

أخرى
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

٢٠٫٦٨٢٫٠٧٥
١٫٩٥٤٫٢٩٤
١٤٩٫٢٠٢
٦١٫٦٥٤
١٠٫٩٧٨٫٦٤٤
١٤٫٤٧٥٫٧٣٦
-------------------------٤٨٫٣٠١٫٦٠٥
===========

٤٫٩٤١
١٫٤٥٣٫٤٤٨
٧٩٦٫٧٢٩
٨٫١٦٧
١٧٫١٤٧
١٧٫١٢٣٫٥٦٥
٨٫٥٠٩٫٦١٩
-------------------------٢٧٫٩١٣٫٦١٦
============

٩٦٤٫٥٩٦
١٧٫٧٧٦
٢٤٫٢٥٧
١٫٣٥٦٫٤٠٦
٣٥٩٫٣٤٩
-------------------------٢٫٧٢٢٫٣٨٤
============

٥٥٫٤٥٢٫٣٤١
١٥٫٤٢٥٫٦٦٢
١١٫١٣٤٫٢٦٢
١٥٫٨٤٤٫٣٧٧
٧٫٤٢٢٫٨٢٨
٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥
٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
-------------------------٣٧٤٫٨٤٤٫٩١٧
===========

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
١٥٫٨٠٤٫٧٧٦
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ١٫٤٢١٫٧٣٤
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
٥٫٧٢٣٫٦٦٥
عقود إعادة شراء عكسية
١٫١٥١٫٣٦١
األدوات المالية المشتقة
١٫٥٢٠٫٧٨٠
القروض والسلفيات
١١٩٫٦٦٦٫٠٩٦
استثمارات لغير غرض المتاجرة
١٩٫٠٦١٫٧٢٤
-----------------------------١٦٤٫٣٥٠٫١٣٦
=============

٣٫٢٥٥٫٤٠٥
٤٠٣٫٢٤٩
٤٣٦٫٣٤٠
٢٧٠٫٣١٩
٣٫٢٥٨٫٥١٦
٨٫٦٩١٫٥٦٥
١٢٫١٢٣٫٨٥٦
٥٫٠٦٣٫٩٣٧
٤٢٢٫٨٥٢
٣٫٨٩٣٫٣١٩
١٤٫٠٤٩٫٥٦٢
٣٩٫٤٤٤٫٦٦٤
١٤٫٦٦٣٫١٧٢
١٢٫٥٦٨٫٠٥١
---------------------------- --------------------------٤٨٫٢٠٩٫٧٠٣
٧٠٫٣٣٥٫١٠٤
============ ============

٨٥٫٩٣٦ ١٥٫٥١١٫٦٨٨
٢٢٫٥٧٦
٤٩٤٫٩٢٤
١٫٠٠٥٫٤٩٥
١٫٣٩٦٫٢٧١
٣٦٩٫٠٠٧
٢٢٤٫٠٣٨
٢٣٫٤٥٩
٢١٩٫٥٨٣
١٢٫٥٣٤٫٧٨٤
٥٫٢٢٦٫٤١٥
٢٫٤٨١٫٩٩٧
١٫٠٦١٫٧٦٣
-------------------------- -------------------------١٦٫٥٢٣٫٢٥٤ ٢٤٫١٣٤٫٦٨٢
=========== ============

٢٤٫٨٥٩
٦٦٫٠١٣
١١٧٫٨٩٢
١٫٠٢٦٫٣٩٥
-------------------------١٫٢٣٥٫١٥٩
============

٣٥٫٠٦١٫٠٥٤
٢٫٦٤٥٫٨٩٣
٢٠٫١٠٠٫٣٧١
١٨٫٩٣٢٫١٩٩
٦٫١٤٦٫٠٠٦
١٩١٫٠٣٩٫٤١٣
٥٠٫٨٦٣٫١٠٢
-------------------------٣٢٤٫٧٨٨٫٠٣٨
===========

يتم قياس التركيز حسب المنطقة لالستثمارات وفقا ً لموقع الجھة المصدرة لألوراق المالية .بالنسبة للتركيز حسب المنطقة لجميع األماكن األخرى يتم قياسه بنا ًء على حالة منطقة إقامة المقترض.
يتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلھا بالنسبة للمخصصات أو الفائدة في حال تعلق أي من ھذه المبالغ.
٣٤

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤
)أ(

إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(
تصنيف األوراق المالية المتداولة واالسثمارات لغير غرض المتاجرة وفقا لتصنيفاتھا الخارجية:
استثمارات لغير
غرض المتاجرة

أأأ
أأ إلى أ
ب ب ب إلى ب
غير مصنفة

استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٦٫٨٨٢٫٩٥٣
٤١٫٢٠٦٫٧٨٣
٦٫٦٦٩٫٨١٩
٢٫٧٣٣٫٥٦٧

٥٫٣٣٨٫٠٥٢
٣٦٫٧٤٣٫٦٥٥
٥٫٣٤٩٫٠٢٧
٣٫٤٣٢٫٣٦٨

٤٣٫٦٤٥
١١٫٠٦٧٫٤٧٠
٢٫٢٠٢٫٩١٠
٢٫١١١٫٦٣٧

٦٫٥٠٢
١٫٠٧٥٫٥٣٥
٣١٢٫١٢٣
١٫٢٥١٫٧٣٣

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

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

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

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

٦٧٫٤٩٣٫١٢٢

٥٠٫٨٦٣٫١٠٢

١٥٫٤٢٥٫٦٦٢

٢٫٦٤٥٫٨٩٣

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

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

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

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

االستثمارات غير المصنفة تتكون بصورة أساسية من استثمارات لشركات تابعة للحكومة واستثمارات أسھم وصناديق.
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ليست متأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة.
تصنيف األوراق المالية المتداولة واالسثمارات لغير غرض المتاجرة وفقا لألطراف المقابلة:
استثمارات لغير
غرض المتاجرة

القطاع الحكومي
مؤسسات دولية كبرى
القطاع العام
القطاع المصرفي
قطاع الشركات /الخاص

استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٦٫٢٥٥٫٢١٧
٢٣٧٫٠٧٣
١٨٫٨٣٣٫١٠٢
١٨٫٣٠٣٫٥٨٥
٣٫٨٦٤٫١٤٥

١٧٫٠٥٧٫٦٧٥
٤٥٧٫٧٦٦
١٤٫٢٧٠٫١٦٦
١٧٫٤٣٨٫٧١٥
١٫٦٣٨٫٧٨٠

١٫٣٧٧٫٤١٥
١٫٨٤٠٫٥١٠
٢٫٠١٥٫١١٢
٧٫٩٨٨٫٩٩٧
٢٫٢٠٣٫٦٢٨

٣٦٦٫٤٤٢
٦٫٥٠٢
٨١٤٫٦٩٢
٤٢٣٫٥٣٣
١٫٠٣٤٫٧٢٤

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

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

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

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

٦٧٫٤٩٣٫١٢٢

٥٠٫٨٦٣٫١٠٢

١٥٫٤٢٥٫٦٦٢

٢٫٦٤٥٫٨٩٣

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

===========

===========

===========

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 ھو 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 ،وھي ال
تزيد عن القيمة السوقية اإليجابية لألدوات التي تكون في صالح المجموعة .ويتم االشارة ايضا الى القيـمة السوقية
اإليجابيـة بـ "تكلفة االستبدال" وذلك العتبارھا تقديراً لتكلفة استبدال المعامالت بأسعار السوق السائدة في حالة تخلف
الطرف المقابل .إن معظم عقود المشتقات المالية التي تقوم المجموعة بإبرامھا تكون مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى.

٣٥

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤
)ب(

إدارة المخاطر المالية )تابع(
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 بالتزاماتھا عند استحقاقھا أو عن
قدرة المجموعة على الوفاء بھذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.

إدراة مخاطر السيولة
قامت المجموعة بتحديد مدى قابلية تحمل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك للتأكد من أن المجموعة لديھا القدرة
على التحكم في مخاطر السيولة مع االحتفاظ بالنقد الكافي أو ما يعادله وذلك للوفاء بالتزاماتھا المالية في ظل كافة
الظروف المستقبلية دون تكبد أي خسائر إضافية محتملة لفترة متداولة مدتھا ثالثة أشھر.
يتم تعريف مدى قابلية تحمل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك لضمان االلتزام المستمر بمتطلبات السيولة الحالية
والمقترحة من المراقبين المحلين والدوليين والموضوعة لدعم أھداف التصنيف االئتماني الخارجي الخاص بالمجموعة.
تم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة وتم تعميم ھذه الحدود على مستوى المؤسسة لضمان أن المجموعة تلتزم
بنطاق قابلية تحمل مخاطر السيولة المحددة .يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات محلية إضافية عند
إدارة السيولة.
تم تحديد  ١٠مستويات من مقاييس السيولة على مستوى المجموعة والذي يجب االلتزام به بصورة دائمة .يتضمن ذلك
المتطلبات التنظيمية لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلضافة إلى نسب السيولة المدرجة في قاعدة بازل
).(٣
تخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة.

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

٣٦

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(
٤
)ب(

مخاطر السيولة )تابع(
كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤كما يلي:

الموجــودات
نقد وأرصده لدى المصارف المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة شراء عكسية
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير غرض المتاجرة
موجودات أخرى
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات

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

التزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة
ضمانات مالية

اإلجمالي
ألف درھم

حتى
ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

إستحقاق
غير محدد
ألف درھم

٥٥٫٤٥٢٫٣٤١
١٥٫٤٢٥٫٦٦٢
١١٫١٣٤٫٢٦٢
١٥٫٨٤٤٫٣٧٧
٧٫٤٢٢٫٨٢٨
١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢
٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
٦٫٣٧٠٫٩٨١
١٧٧٫٥٣٣
٢٫٤٩٨٫٢٥٤
------------------------------------------٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢
===============

٥١٫٩١٤٫٤٩٥
٢٫٥٤٦٫٨٥٩
١٠٫٤٧٥٫٤٦٤
١٤٫٥٢٥٫٣١٩
١٫٥٤٦٫٢٩٧
٤٤٫٥٤٤٫١٧٤
٢٫٨٩٣٫٢٢٧
٤٫٧٧٨٫٢٣٦
------------------------------------------١٣٣٫٢٢٤٫٠٧١
===============

٣٫٥٣٧٫٨٤٦
٣٫٦٤٣٫٨٣١
٦٥٨٫٧٩٨
١٫٣١٩٫٠٥٨
٩٤١٫٩٤٣
١٨٫٧٥٦٫٥٧٣
٤٫٨٧١٫٧٤٨
١٫٥٩٢٫٧٤٥
---------------------------------------٣٥٫٣٢٢٫٥٤٢
==============

٦٫٠٩٧٫٠٢٥
١٫٣٩٣٫٠٨٠
٢٧٫٦٨٦٫١٦٨
١٥٫٧٢٠٫٢٨٦
---------------------------------------٥٠٫٨٩٦٫٥٥٩
==============

٥٧٢٫١٨٢
١٫٠٩٩٫٧٩٩
٤٤٫٣١٩٫٧٤١
٩٫٧١٣٫٦٢٧
---------------------------------------٥٥٫٧٠٥٫٣٤٩
==============

٢٫٥٦٥٫٧٦٥
٢٫٤٤١٫٧٠٩
٥٨٫٩٧٢٫٦٩٦
٣٤٫٢٩٤٫٢٣٤
---------------------------------------٩٨٫٢٧٤٫٤٠٤
==============

١٧٧٫٥٣٣
٢٫٤٩٨٫٢٥٤
------------------------------------٢٫٦٧٥٫٧٨٧
=============

٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٥٫٤٨٤٫١٧٦
١٠٫٩٥٣٫١٢٤
٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
١٤٫٩٩٨٫٧١٦
١١٫٤٤٢٫٦٠٠
١٫٥١٦٫٦٤١
٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢
-------------------------------------------٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢
===============
٢٢٫١٠٠٫٠٦٤
١٫٠٣١٫٧٩٩
==============

٣٥٫٨٦٥٫١٢٥
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٣٫٥٤٠٫٠٧٣
١٫٤٥٥٫٨١٩
٢٢٩٫١٤٧٫٧٣٣
٢٫٧٦٨٫٨٥١
٨٫٥٨١٫٩٥٠
-------------------------------------------٢٩٥٫٢٣٥٫٤٦٨
===============
٣٫٢٠٣٫٤٠٠
٤٦٢٫٤٨٤
==============

٧٩٦٫٠٢٨
١٫٩٤٤٫١٠٣
١٫١٥٤٫٢٢٤
١١٫٦٣٤٫١٩٢
٥٠٢٫٦٢٨
٢٫٨٦٠٫٦٥٠
---------------------------------------١٨٫٨٩١٫٨٢٥
==============
٤٫٢٤٥٫٨١٢
٧٣٫٤٦٠
==============

١٨٫٣٥١
١٫١٢٤٫٤٩١
١٫٤٠٠٫٣٦٨
٣٫١٩٢٫٠٠٧
١٫٠٣٧٫٠٤٧
---------------------------------------٦٫٧٧٢٫٢٦٤
==============
٥٫٢٧٢٫٦٦٧
٢٥٧٫١١٠
==============

١٫٦٢٢٫٥٩٤
٧٨٥٫٩٠٦
٦٫٧٤٥٫٧٥١
---------------------------------------٩٫١٥٤٫٢٥١
==============
٥٫١٤٥٫٦١٩
٢٣٨٫٧٤٥
==============

٥٫٥٩٥٫٩٩٦
٢١٦٫٤٥٣
١٫٧٨٩٫٤٧٩
٤٧٩٫٥٩٤
---------------------------------------٨٫٠٨١٫٥٢٢
==============
٤٫٢٣٢٫٥٦٦
==============

٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢
---------------------------------------٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢
==============
==============

٣٧

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(
٤
)ب(

مخاطر السيولة )تابع(
كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٣كما يلي:

الموجــودات
نقد وأرصده لدى المصارف المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة شراء عكسية
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير غرض المتاجرة
موجودات أخرى
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات

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

التزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة
ضمانات مالية

اإلجمالي
ألف درھم

حتى
ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

إستحقاق
غير محدد
ألف درھم

٣٥٫٠٦١٫٠٥٤
٢٫٦٤٥٫٨٩٣
٢٠٫١٠٠٫٣٧١
١٨٫٩٣٢٫١٩٩
٦٫١٤٦٫٠٠٦
١٨٣٫٨١١٫٤٩٤
٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩
٤٫٩٠٩٫٧١٢
١٣٥٫٢٦٠
٢٫٤٧٣٫٦٠٨
------------------------------------------٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦
===============

٢٨٫٨٧١٫٤٤٦
١٥٫١٠١٫٠١٢
١٦٫٥٠٦٫٦١٧
١،٠٤٩،٩٤٤
٤٨٫٨٧٠،١٩٨
٤٫٦٠٢٫٤٦٥
٣٫٦٨٢٫٢٨٥
------------------------------------------١١٨٫٦٨٣٫٩٦٧
===============

٦٫١٨٩٫٣٧٠
٢٢٩٫٢٦٠
٤٫٩٩٩٫٣٥٩
٢٫٢٥٥٫٨٠١
٥٤٢٫٩٦٣
٢٥،٨٣١٫٥٩١
١١٫١٦٦٫٠٨١
١٫٢٢٧٫٤٢٧
---------------------------------------٥٢٫٤٤١٫٨٥٢
==============

٢٣٨
٥٠٢٫٤٢٩
١٦٩٫٧٨١
١٫٠٤٦٫٠٨٣
٢٠،٢٠٤،٥٠٠
٣٫٥٠٣٫٦٣٨
---------------------------------------٢٥٫٤٢٦٫٦٦٩
==============

٢٧٥٫٠٤٠
١٫٠٩٦٫١٤٥
٣٠،٤٧٢،٢١٣
٥٫٤٩٧٫٢٢٢
---------------------------------------٣٧٫٣٤٠٫٦٢٠
==============

١٫٦٣٩٫١٦٤
٢٫٤١٠٫٨٧١
٥٨٫٤٣٢٫٩٩٢
٢٦٫٠٧٦٫٦٥٣
---------------------------------------٨٨٫٥٥٩٫٦٨٠
==============

١٣٥٫٢٦٠
٢٫٤٧٣٫٦٠٨
------------------------------------٢٫٦٠٨٫٨٦٨
=============

٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫٧٥٢٫٠١٥
٧٫٤٥٤٫٠١٦
٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
١٨٫٦٩٠٫١٦٨
٧٫٧٧٢٫٠١٨
١٫٥١٢٫٣٢٣
٣٤٫٦٧١٫٣٩١
-------------------------------------------٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦
===============
٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧
٤٫٧٨٥٫٥١٤
==============

٣٤٫١١١٫٩٧٨
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫١١٩٫١٧٠
١٫١٥٨٫٣٠٠
١٩٢٫٧١٠٫٦٤٥
٥٫٨٣٠٫٨٠٢
-------------------------------------------٢٤١٫٢٨٣٫٠١٦
===============
٣٫٢٤٠٫٤٣١
٩٫٠٩١
==============

١٫٦٤٨٫٤٠٤
٦٣٢٫٨٤٥
٦٦٣٫٦١٥
١٥٫٦٢١٫٨٥٧
٣٫٤٨٠٫٦٨٨
١٫٩٤١٫٢١٦
---------------------------------------٢٣،٩٨٨٫٦٢٥
==============
٣٫٦٥٥٫٩٠٤
٤٤٠٫٧٦٠
==============

٧٣٤٫٨٥٩
١٫٨٣٤٫١١١
٤٫٨٣٤٫٢٩٩
١٫٠٣٤٫٩٣٥
---------------------------------------٨،٤٣٨،٢٠٤
==============
٢٫٨٣٥٫٧٧١
٣٫٨٢٢٫٨٥٧
==============

١٫٠١٠٫٥٥٤
٧٦٠٫٩٧٦
٥٫٨٥٧٫٢٨٤
---------------------------------------٧٫٦٢٨٫٨١٤
==============
٣٫٤٤٠٫٠٨٧
٥١٢٫٨٠٦
==============

٣٫٨٨٦٫٦٨٨
١٦٩٫٦٣٣
٤٫٥١٧٫٨٩٧
٤٧٧٫٣٨٨
---------------------------------------٩٫٠٥١٫٦٠٦
==============
١١٫٤٦٤٫٢٨٤
==============

٣٤٫٦٧١٫٣٩١
---------------------------------------٣٤٫٦٧١٫٣٩١
==============
==============

٣٨

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤
)ب(

إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(
يوضح الجدول أدناه بيان استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.
اإلجمالي
ألف درھم

المطلوبات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
ودائع العمالء
قروض ألجل
سندات ثانوية

التزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة
ضمانات مالية
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
ودائع العمالء
قروض ألجل
سندات ثانوية

التزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة
ضمانات مالية

إجمالي التدفقات
النقدية االسمية
ألف درھم

حتى
ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٥٫٤٨٤٫١٧٦
٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
١٤٫٩٩٨٫٧١٦
١٫٥١٦٫٦٤١
------------------------------------------٣١٥٫٧٣٩٫٦٠٦
===============
٢٢٫١٠٠٫٠٦٤
١٫٠٣١٫٧٩٩
===============

٣٦٫٦٩٤٫٨٢٣
١٣٫٨٧٩٫٢٥١
٥٫٤٩٠٫٣٠٨
٢٤٤٫١٣٥٫٧٧١
١٧٫٣٤٢٫٧٣٤
١٫٩٠٢٫٨٢٥
-----------------------------------------٣١٩٫٤٤٥٫٧١٢
===============
٢٢٫١٠٠٫٠٦٤
١٫٠٣١٫٧٩٩
===============

٧٩٩٫٣٨٥
٣٥٫٨٧٦٫٩٩٥
١٣٫٨٧٩٫٢٥١
١٫٩٤٨٫٥٧٢
٣٫٥٤١٫٧٣٦
١١٫٨٦٩٫٦٣٤ ٢٢٩٫٣١٥٫٩٨٣
٧٦٧٫٨٤٦
٢٫٩٧١٫٠٩٩
٣٣٫٢١٨
٢٫٤٢٨
--------------------------------------- -----------------------------------------١٥٫٤١٨٫٦٥٥ ٢٨٥٫٥٨٧٫٤٩٢
=============== ==============
١٫٤٣٢٫٥٨١
١٩٫٩٠٦٫٥٦٤
١٫٠٣١٫٧٩٩
=============== ==============

١٨٫٤٤٣
١٫٧١٢٫٢٣٦
٣٫٨٨٩٫١٤٨
١٫٠٩٣٫٢٢٥
--------------------------------------٦٫٧١٣٫٠٥٢
=============
٤٥٩٫٩٠٥
=============

٩٤٣٫٨٥٣
٧٫٢٩٥٫٩٧٧
٤٩٫٧٨٠
--------------------------------------٨٫٢٨٩٫٦١٠
=============
٣٠١٫٠١٤
=============

٢٩٤٫٠٦٥
٢٫٤١٨٫٦٦٤
٧٢٤٫١٧٤
--------------------------------------٣٫٤٣٦٫٩٠٣
=============
=============

٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫٧٥٢٫٠١٥
٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
١٨٫٦٩٠٫١٦٨
١٫٥١٢٫٣٢٣
------------------------------------------٢٧٥٫١٦٤٫٢٣١
===============
٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧
٤٫٧٨٥٫٥١٤
===============

٣٥٫٧٧٩٫٥٠٣
١٫٣٥٢٫٤٤٤
٦٫٧٥٤٫٩١٧
٢١٢٫٠٩٨٫١١١
٢٠٫١٨٩٫٥٢٠
٢٫٠٠١٫٧٣٤
-----------------------------------------٢٧٨٫١٧٦٫٢٢٩
===============
٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧
٤٫٧٨٥٫٥١٤
===============

١٫٦٥٥٫٩٨١
٣٤٫١٢٣٫٥٢٢
١٫٣٥٢٫٤٤٤
٦٣٣٫٥٠١
٦٫١٢١٫٤١٦
١٦٫٠٢٤٫٠٥٦ ١٩٢٫٩٩٨٫٥٧٣
٣٫٨٠٢٫٥٧٤
٢٥٩٫١٠٣
٣٤٫٧٦٣
٢٫٧٦١
--------------------------------------- -----------------------------------------٢٢٫١٥٠٫٨٧٥ ٢٣٤٫٨٥٧٫٨١٩
=============== ==============
١٫٢٣٢٫٣٧٤
٢٢٫٩٠٣٫٣٣٤
٤٫٧٨٥٫٥١٤
=============== ==============

١٫٩١٦٫٦٩٩
٤٫٠٦٣٫٤٢٣
١٫١١١٫٥٠٥
--------------------------------------٧٫٠٩١٫٦٢٧
==============
٢٦٥٫٨١١
==============

٩٢١٫٩٢١
٦٫٤٧١٫٢١٣
٥٢٫٩٩٧
--------------------------------------٧٫٤٤٦٫١٣١
=============
=============

٢٣٦٫٨٦٢
٥٫٥٩٣٫٢٠٧
٧٩٩٫٧٠٨
--------------------------------------٦٫٦٢٩٫٧٧٧
=============
٢٣٤٫٩٥٨
=============

٣٩

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)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 والھوامش الدائنة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسھم
السوقية وأسعار السلع.
إدارة مخاطر السوق
تقوم المجموعة بتقسيم تعرضاتھا لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية والغير تجارية .تحتفظ ادارة األسواق المالية
بالمحافظ التجارية باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم إدارتھا على أساس القيم العادلة.
إن كافة الصالحيات الخاصة بمخاطر السوق ممنوحة للجنة إدارة المخاطر بالمجموعة ،والتي تقوم بوضع حدود لكل
نوع من أنواع المخاطر بصورة جماعية وللمحافظ المحددة .تتحمل مجموعة إدارة المخاطر مسؤولية وضع السياسات
التفصيلية إلدارة المخاطر )بنا ًء على مراجعة وموافقة لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة(.
التعرض لمخاطر السوق – المحافظ التجارية
تعد القيمة المعرضة للمخاطر ھي 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 لھا 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  ٪٩٩وبافتراض أن فترة االحتفاظ يوما ً واحداً .من خالل استخدام
بيانات السوق من السنتين السابقتين والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة ،يقوم األسلوب باستحضار
عدد من السيناريوھات المستقبلية المقبولة حسب التغيرات في معدالت السوق.
تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وھامش
االئتمان .يخضع الھيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراجعة و موافقة لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة.
ويتم وضع ھذه الحدود للمحافظ التجارية.
يتم التعامل مع القيمة المعرضة للمخاطر حسب المالحظات التاريخية الفعلية ،ومن ثم فھي ال تمثل تقديراً للحد األقصى
من الخسائر التي قد تتعرض لھا المجموعة في ظروف السوق الحرجة .ونتيجة لھذه القيود ،تعد القيمة المعرضة
للمخاطر إضافة تكميلية إلى جانب ھياكل حدود المراكز والحساسية ،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.
نظراً لعدم إمكانية التطبيق العملية ،لم تقم المجموعة بتقييم التعرض للمخاطر لفترة المقارنة وبالتالي لم تقم بعرضھا
في ھذه البيانات المالية الموحدة.
فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر في  ٣١ديسمبر :٢٠١٤

القيمة المعرضة للمخاطر
– السجل التجاري
صرف العمالت األجنبية
معدل الفائدة
االئتمان
امتيازات التنويع

كما في
ألف درھم

المتوسط
ألف درھم

الحد األدنى
ألف درھم

الحد األقصى
ألف درھم

٨٫٣١٥
١٫٨٠٩
٧٫٥٦٠
٤٫١٩١
٥٫٢٤٤
-------------------------

١٢٫١١٥
٢٫٣٨٨
٩٫٧٤٩
٥٫٣٤٦
٥٫٣٦٨
-------------------------

٥٫٣٣٢
٢٤٧
٤٫٦٥٦
١٫٤٣٠
١٫٠٠٠
-------------------------

٢٥٫١٢٣
٧٫١٧٤
١٨٫٨٥٦
١٤٫٧١٩
١٥٫٦٢٦
-------------------------

لم يتم استخدام مخاطر السلع وحقوق الملكية في نموذج القيمة المعرضة للمخاطر في الوقت الحالي .كما أنھا تخضع
لمراقبة مجموعة المخاطر بصورة منتظمة.

٤٠

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(

)ج(

مخاطر السوق )تابع(
التعرض لمخاطر السوق – المحافظ المصرفية
إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ المصرفية التي تتألف من استثمارات غير تجارية ،وعقود إعادة شراء عكسية
وبعض األدوات المشتقة التي تم تحديدھا على أنھا 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 ھي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار لدى
المجموعة .إن أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر ھو 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 وھامش االئتمان .يخضع الھيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر لمراجعة موافقة لجنة إدارة
المخاطر بالمجموعة .ويتم وضع ھذه الحدود لمختلف المحافظ االستثمارية.
فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر في  ٣١ديسمبر :٢٠١٤

القيمة المعرضة للمخاطر
– السجل المصرفي
صرف العمالت األجنبية
معدل الفائدة
االئتمان
امتيازات التنويع

كما في
ألف درھم

المتوسط
ألف درھم

الحد األدنى
ألف درھم

الحد األقصى
ألف درھم

٨١٫٩٤٣
١٫٤٥٥
٢٧٫٧٧٩
٨٢٫٠١٢
٢٩٫٣٠٣

٨٩٫٧٣٦
٢٫٨١٢
١٨٫٥٤٠
٩٣٫٦٣٩
٢٥٫٢٥٦

٧٢٫٩٥٨
١٫٠٥٨
١٠٫٨٩٦
٧٩٫٩٩٨
١٨٫٩٩٥

١١٧٫٤٣٥
٦٫٩٥٣
٤١٫٨٥٣
١١٨٫٠٠٤
٤٩٫٣٧٥

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 ھذه المخاطر بصورة رئيسية من
خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة عملية إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات .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 .٣٩
يخضع جزء كبير من موجودات ومطلوبات المجموعة إلعادة التسعير في السنة الواحدة .وبالتالي فإن التعرض
لمخاطر أسعار الفائدة محدود.
يتم تقييم مخاطر الفائدة أيضا ً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل وقوعه في التغيرات في معدالت الفائدة.
تفترض المجموعة أن التغير في معدل الفائدة يكون بمقدار  ٥٠نقطة أساس ) ٥٠ :٢٠١٣نقطة أساس( وتقوم بتقييم
التأثير على صافي األرباح للسنة وحقوق الملكية في نفس التاريخ على النحو التالي:

التغير في اإليرادات

صافي أرباح السنة
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درھم
ألف درھم
١٨٤٫١٢٥
٢١٥٫٧٦٢
==============

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

حقوق الملكية
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درھم
ألف درھم
٨٩٫٠٧١
٧٩٫٤٣٤
==============

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

إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة ألغراض توضيحية فقط وتستخدم نماذج مبسطة مبنية على أساس
موجودات تخضع لفائدة بمبلغ  ٢٧٨٫٢٢٩مليون درھم ) ٢٥٨٫٤٩٩ : ٢٠١٣مليون درھم( ومطلوبات تخضع لفائدة
بمبلغ  ٢٤٧٫٧٧٩مليون درھم ) ٢١٢٫٩٤٩ :٢٠١٣مليون درھم( وذات إعادة تسعير للفائدة أقل من سنة ،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 تتخذھا اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.

٤١

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ج(

مخاطر السوق )تابع(
فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقا ً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٤

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

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

فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
فجوات في البنود خارج بيان المركز المالي
اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة
حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

اإلجمالي
ألف درھم

حتى ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة
إلى ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

بنود ال تحمل
الفائدة
ألف درھم

٥٥٫٤٥٢٫٣٤١
١٥٫٤٢٥٫٦٦٢
١١٫١٣٤٫٢٦٢
١٥٫٨٤٤٫٣٧٧
٧٫٤٢٢٫٨٢٨
١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢
٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
٦٫٣٧٠٫٩٨١
١٧٧٫٥٣٣
٢٫٤٩٨٫٢٥٤
---------------------------------٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢
==============

٣٧٫٩٤٠٫٥٨٤
٥٫٣٢٠٫٢٨٢
١٠٫٠١٣٫٣٢٦
١٤٫٥٢٥٫٣١٩
١٧٩٫٢٦٣٫٨٧٣
٦٫٩٩٤٫٣٥٦
---------------------------------٢٥٤٫٠٥٧٫٧٤٠
==============

٣٫٥٣٧٫٨٤٦
٣٫٥٤٤٫٢٣٠
٦٥٩٫٥١٦
١٫٣١٩٫٠٥٨
١٠٫٦٢٦٫٢٧١
٤٫٤٨٤٫١٠٨
------------------------------٢٤٫١٧١٫٠٢٩
=============

٣٫٥٠٠٫٢١٦
٧٨٥٫٦٦٠
١٣٫٦١٢٫٣٦٩
---------------------------------١٧،٨٩٨٫٢٤٥
==============

٥٧٢٫١٨٢
١٫٩٦٤٫٣٩٩
٨٫٨٩٧٫١٤٨
---------------------------------١١٫٤٣٣٫٧٢٩
==============

٩٣٩٫٧٤٢
١٫١٧٦٫٧٢٧
٣٢٫٨٨٢٫٢٠١
---------------------------------٣٤٫٩٩٨٫٦٧٠
==============

١٣٫٩٧٣٫٩١١
١٫٥٤٩٫٠١٠
٤٦١٫٤٢٠
٧٫٤٢٢٫٨٢٨
٤٦٢٫٤٢٢
٦٢٢٫٩٤٠
٦٫٣٧٠،٩٨١
١٧٧٫٥٣٣
٢٫٤٩٨٫٢٥٤
---------------------------------٣٣٫٥٣٩٫٢٩٩
==============

٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٥٫٤٨٤٫١٧٦
١٠٫٩٥٣٫١٢٤
٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
١٤٫٩٩٨٫٧١٦
١١٫٤٤٢٫٦٠٠
١٫٥١٦٫٦٤١
٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢
---------------------------------٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢
==============

٣٤٫٠٨٧٫٣٨٨
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٣٫٥٤٠٫٠٧٣
١٧٩٫٨٤٨٫٥٦٠
٢٫٧٦٨٫٨٥١
---------------------------------٢٣٤٫١٢٠٫٧٨٩
==============
١٩٫٩٣٦٫٩٥١
٢٦٫٦٢٤٫٦٣٦
---------------------------------٤٦٫٥٦١٫٥٨٧
---------------------------------٤٦٫٥٦١٫٥٨٧
==============

٧٩٦٫٠٢٨
١٫٩٤٤٫١٠٣
١٠٫٤١٥٫٥٢٧
٥٠٢٫٦٢٨
---------------------------------١٣٫٦٥٨٫٢٨٦
=============
١٠٫٥١٢٫٧٤٣
)(٤٫٠٨٣٫٣٢٦
---------------------------------٦٫٤٢٩٫٤١٧
---------------------------------٥٢٫٩٩١٫٠٠٤
=============

١٨٫٣٥١
١٫٣٩١٫٥٠٧
٣٫١٩٢٫٠٠٧
١٫٠٣٧٫٠٤٧
---------------------------------٥٫٦٣٨٫٩١٢
==============
١٢٫٢٥٩٫٣٣٣
٤٫٣٢٤٫٨٣٦
---------------------------------١٦٫٥٨٤٫١٦٩
---------------------------------٦٩٫٥٧٥٫١٧٣
==============

٧٤٤٫٠٣٠
٦٫٧٤٥٫٧٥١
---------------------------------٧٫٤٨٩٫٧٨١
==============
٣٫٩٤٣٫٩٤٨
)(٧٥٩٫١٥٤
---------------------------------٣٫١٨٤٫٧٩٤
---------------------------------٧٢٫٧٥٩٫٩٦٧
==============

١٦٢٫٣٥٦
١٫٧٨٩٫٤٧٩
٤٧٩٫٥٩٤
---------------------------------٢٫٤٣١٫٤٢٩
==============
٣٢٫٥٦٧٫٢٤١
)(٢٦٫١٠٦٫٩٩٢
---------------------------------٦٫٤٦٠٫٢٤٩
---------------------------------٧٩٫٢٢٠٫٢١٦
==============

١٫٧٧٧٫٧٣٧
١٠٫٩٥٣٫١٢٤
٥٠٫٦٢٢٫٦٧٢
١١٫٤٤٢٫٦٠٠
٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢
---------------------------------١١٢٫٧٥٩٫٥١٥
==============
)(٧٩٫٢٢٠٫٢١٦
---------------------------------)(٧٩٫٢٢٠٫٢١٦
---------------------------------==============

٤٢

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(
٤
)ج(

مخاطر السوق )تابع(
فيما يلي أوضاع فجوات أسعار الفائدة وأوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقا ً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

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

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

فجوات في البنود المدرجة في بيان المركز المالي
فجوات في البنود خارج بيان المركز المالي
اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة
حساسية اسعار الفائدة المتراكمة

:

اإلجمالي
ألف درھم

حتى ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة
إلى ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

بنود ال تحمل
الفائدة
ألف درھم

٣٥٫٠٦١٫٠٥٤
٢٫٦٤٥٫٨٩٣
٢٠٫١٠٠٫٣٧١
١٨٫٩٣٢٫١٩٩
٦٫١٤٦٫٠٠٦
١٨٣٫٨١١٫٤٩٤
٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩
٤٫٩٠٩٫٧١٢
١٣٥٫٢٦٠
٢٫٤٧٣٫٦٠٨
---------------------------------٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦
==============

١٦٫٤٨٢٫٦٨٤
٦٢٫٧٠٢
١٧٫٦٢٩٫٤٩٥
١٦٫٥٠٦٫٦١٧
١٦٢٫٢٠٩٫٢٠٩
٩٫٨١٨٫١٣٨
---------------------------------٢٢٢٫٧٠٨٫٨٤٥
==============

٦٫١٨٩٫٣٧٠
٣١٧٫٧٩٠
٨١٩٫٠٥٩
٢٫٢٥٥٫٨٠١
١٦،٩٩٧٫٦٢٢
٩٫٢١٠٫٣٦٩
---------------------------------٣٥،٧٩٠،٠١١
==============

٢٣٨
٤١٤٫٠٨٥
١٦٩٫٧٨١
٩١٩،٢٥٧
١٫٩٢٠٫١٧٣
---------------------------------٣،٤٢٣،٥٣٤
==============

٢٦٧٫٦٨٧
٢،٣٥٥،٨٥٥
٤٫٦٧١٫٥٧٣
---------------------------------٧،٢٩٥،١١٥
==============

٦٩١٫٣١٣
١٫٠١٦٫٨٧٨
٢٥٫٠٥٤٫٤٥٩
---------------------------------٢٦٫٧٦٢٫٦٥٠
==============

١٢٫٣٨٨٫٧٦٢
٨٩٢٫٣١٦
١٫٦٥١٫٨١٧
٦٫١٤٦٫٠٠٦
٣١٢٫٦٧٣
١٧١٫٣٤٧
٤٫٩٠٩٫٧١٢
١٣٥٫٢٦٠
٢٫٤٧٣٫٦٠٨
---------------------------------٢٩٫٠٨١٫٥٠١
==============

٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫٧٥٢٫٠١٥
٧٫٤٥٤٫٠١٦
٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
١٨٫٦٩٠٫١٦٨
٧٫٧٧٢٫٠١٨
١٫٥١٢٫٣٢٣
٣٤٫٦٧١٫٣٩١
---------------------------------٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦
==============

٣١٫٨٠٠٫٧٦٩
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫١١٩٫١٧٠
١٥٠٫٢٠١٫٠٦٣
١٫٤٦٩٫٢٠٠
---------------------------------١٩٠٫٩٤٢٫٣٢٣
==============
٣١٫٧٦٦٫٥٢٢
٣٫٩٧١٫٨٨٨
---------------------------------٣٥٫٧٣٨٫٤١٠
---------------------------------٣٥٫٧٣٨٫٤١٠
==============

١٫٦٤٨٫٤٠٤
٦٣٢٫٨٤٥
١٥٫٢٠٩٫٧١٩
٣٫٤٨٠٫٦٨٨
١٫٠٣٤٫٩٣٥
---------------------------------٢٢٫٠٠٦٫٥٩١
==============
١٣٫٧٨٣٫٤٢٠
١٫٠٢٦٫٨٠٨
---------------------------------١٤٫٨١٠٫٢٢٨
---------------------------------٥٠٫٥٤٨٫٦٣٨
==============

٢٫٢٤٦٫٢٥١
٣٫٣٦٥٫٠٩٩
---------------------------------٥٫٦١١٫٣٥٠
==============
)(٢٫١٨٧٫٨١٦
١١٫٤٠٣٫١١٦
---------------------------------٩٫٢١٥٫٣٠٠
---------------------------------٥٩٫٧٦٣٫٩٣٨
==============

٧٦٠٫٩٧٥
٥٫٨٥٧٫٢٨٤
---------------------------------٦٫٦١٨٫٢٥٩
==============
٦٧٦٫٨٥٦
١٫١٥٦٫٥٠١
---------------------------------١٫٨٣٣٫٣٥٧
---------------------------------٦١٫٥٩٧٫٢٩٥
==============

١٦٨٫٣٤٣
٤٫٥١٧٫٨٩٧
٤٧٧٫٣٨٨
---------------------------------٥٫١٦٣٫٦٢٨
==============
٢١٫٥٩٩٫٠٢٢
)(١٧٫٥٥٨٫٣١٣
---------------------------------٤٫٠٤٠٫٧٠٩
---------------------------------٦٥٫٦٣٨٫٠٠٤
==============

٢٫٣١١٫٢٠٩
٧٫٤٥٤٫٠١٦
٤٢٫٥١٠٫٨٧١
٧٫٧٧٢٫٠١٨
٣٤٫٦٧١٫٣٩١
---------------------------------٩٤٫٧١٩٫٥٠٥
==============
)(٦٥٫٦٣٨٫٠٠٤
---------------------------------)(٦٥٫٦٣٨٫٠٠٤
---------------------------------==============

٤٣

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ج( مخاطر السوق )تابع(
مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ
من األدوات المالية المقومة بالعمالت األجنبية .إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة ھي الدرھم 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 ھذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة .بلغت صافي مخاطر العمالت األجنبية
الرئيسية للمجموعة كما في  ٣١ديسمبر:

العملة
دوالر امريكي
جنيه استرليني
يورو
دينار كويتي
﷼ عماني
﷼ سعودي
ين ياباني
فرنك سويسري
﷼ قطري
دينار بحريني
جنيه مصري
دينار أردني
رانجيت مارليزي

صافي المركز
الفوري
)دائن(  /مدين
ألف درھم

المركز
اآلجل
)دائن(  /مدين
ألف درھم

اإلجمالي
٢٠١٤
)دائن(  /مدين
ألف درھم

اإلجمالي
٢٠١٣
)دائن(  /مدين
ألف درھم

١٧٫٨٧٢٫٩٥٢
١٫٦١١٫٤٧٠
٧٫٤٥٦٫٣٤٨
)(٢٧١٫١٣١
١٫٢٧٠٫٢٣٩
٣٣٫٨٤٠
٩٥٫٠٤٣
٧٧١٫٠٤٩
٢٥٢٫٣٠٩
٣٧٫٦٦٥
١٨٥٫٠٢٩
٩٣٤٫٨٠٦
)(٢٣٢٫١١٩
===========

)(٧٫٨٥٢٫٧١٥
)(١٫٣٩٩٫٠٣٦
)(٧٫٢٦٧٫١٦٧
)(٢٥٥٫١٢٠
)(١٫٢١٢٫٧٣٢
)(٢٫٣٦١٫٤٣١
)(٥٤٫٦٠٢
)(٣٠٠٫٥٨٣
١٫١٠٨٫٧٦٠
٤٢٫١٧٨
١٩٠٫٨٤٨
)(٦٦٨٫٣٨٤
٣٦٥٫٥٧٥
============

١٠٫٠٢٠٫٢٣٧
٢١٢٫٤٣٤
١٨٩٫١٨١
)(٥٢٦٫٢٥١
٥٧٫٥٠٧
)(٢٫٣٢٧٫٥٩١
٤٠٫٤٤١
٤٧٠٫٤٦٦
١٫٣٦١٫٠٦٩
٧٩٫٨٤٣
٣٧٥٫٨٧٧
٢٦٦٫٤٢٢
١٣٣٫٤٥٦
===========

)(٢٫٩١٧٫٢٥٩
١٨١٫٥٧٩
٤٠٫٤٠٢
٣٨٠٫٥١٢
٥١٥٫٢٣١
١٫٢٢٨٫٥٧٤
)(١٠٫٠٤٠
)(٩٫٧٠٥
١٫٧٩٥٫٨١٠
٤٧٩٫٦٣٥
٣٠٫٦١٢
٢٧٧٫٧٣٧
)(٩٫٢١٥
==========

تم تثبيت سعر صرف الدرھم اإلماراتي وال﷼ السعودي وال﷼ القطري أمام الدوالر األمريكي وبذلك تكون تعرضات
المجموعة لمخاطر ھذه العمالت محدودة لھذا التعرض .إن التعرضات لباقي العمالت األجنبية غير ھامة.
مخاطـر أسعار األسھم
تنشأ مخاطر أسعار األسھم عن تغير القيمة العادلة الستثمارات بأدوات حقوق الملكية .تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من
خالل تنويع االستثمارات من حيث توزيعھا الجغرافي وتركزھا القطاعي.

٤٤

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)د(

المخاطر التشغيلية
تعرف المخاطر التشغيلية بأنھا مخاطر خسائر ناتجة عن اإلخفاق في عدم مالئمة العمليات أو الموظفين أو األنظمة أو
غير ذلك من األحداث الخارجية ،وتتضمن المخاطر القانونية والمتعلقة بالتكنولوجيا ،بينما يستثنى من ذلك المخاطر
االستراتيجية واألخرى المتعلقة بالسمعة.
تنشأ المخاطر التشغيلية على مستوى قطاعات أعمال المجموعة .تقع مسؤولية ضمان إدارة ومراقبة المخاطر بصورة
رئيسية على عاتق قطاعات األعمال بالمجموعة .يدعم قطاعات أعمال المجموعة في ذلك أقسام المخاطر الضمنية وإدارة
المخاطر التشغيلية "كخط دفاع ثاني" لضمان وجود إدارة مخاطر فعالة.
عالوة على ذلك ،تتم إجراء مراجعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة "كخط دفاع ثالث" .وتتم مناقشة نتائج ھذه
المراجعة مع إدارة وحدة أعمال معنية مع تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق.
لقد قامت المجموعة بوضع إطار مخاطر تشغيلية يتألف من سياسات وإجراءات تتعلق بتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة
المخاطر والتقرير بشأنھا ويھدف أيضا ً إلى تصحيح األوضاع .ھذا ويقدم إطار المخاطر التشغيلية كذلك ترابط مع فئات
المخاطر األخرى .يتم تخفيف المخاطر عن طريق الضمان ،حيثما كان ذلك مناسبا ً.
تصنف األحداث المتعلقة بالمخاطر التشغيلية إلى الفئات التالية:








االحتيال الداخلي :مخاطر القيام بأنشطة غير مصرح بھا أو أعمال احتيال من قبل الموظفين.
االحتيال الخارجي :مخاطر االحتيال أو خرق أمن النظام من قبل طرف خارجي.
أمن بيئة العمل وسالمة الموظفين :مخاطر اإلخفاق في عالقة الموظفين واالختالف والتمييز ومخاطر صحة وسالمة
الموظفين على مستوى المجموعة.
تلف الموجودات المادية :مخاطر تأثر المجموعة نتيجة للكوارث الطبيعية.
الممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجات واألعمال :مخاطر اإلخفاق في مساعدة العمالء من حيث االستدامة ومسؤولية
األمانة وممارسات األعمال غير المالئمة واألنشطة االستشارية والمنتجات المعيبة.
تعطيل العمل وإخفاقات األنظمة :مخاطر عدم تخطيط واختبار استمرار األعمال واسترجاع بيانات األنظمة في حالة
الكوارث.
التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات :مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت وبيانات ووثائق العمالء وإدارة البائعين
ومراقبتھم والتقرير بشأنھم.

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة .يتم تفويض ھذه المسؤوليات
إلى وممارستھا من قبل لجنة مخاطر المجموعة ،وھي مجموعة اإلدارة العليا المسؤولة عن اإلشراف على المخاطر
التشغيلية.
تكمن مسؤوليات لجنة مخاطر المجموعة فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية لضمان ما يلي:
 اعتماد إطار إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة واإلشراف على تطبيقه.
 اعتماد نطاق واسع من األحداث وفقا ً لمصفوفة اعتماد إدارة المخاطر التشغيلية
 اعتماد االستراتيجية والتوجيھات المعنية بالمخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة.
)ھـ( إدارة رأس المال
إن المجموعة ملتزمة بمنھجية منضبطة ومتكاملة إلدارة رأس المال والتي تعد منھجية مركزية بالنسبة للطريقة التي
تسخدمھا المجموعة في إدارة المخاطر الرأسمالية .تتمثل المخاطر الرأسمالية بالمخاطر التي تنتج عن عدم توفر المصادر
الرأسمالية الكافية لدى المجموعة الالزمة للوفاء بالحد األدنى من المتطلبات التنظيمية في القطاعات التي تعمل بھا
المجموعة ،ولدعم تصنيفاتھا االئتمانية وتطبيق خططھا االستراتيجية بنجاح.
٤٥

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ھـ( إدارة رأس المال )تابع(
إن المبادئ والعناصر الرئيسية التي يتضمنھا إطار إدارة رأس المال للمجموعة موضحة في سياسة إدارة رأس المال.
يتمثل جوھر ھذا اإلطار في تخفيف المخاطر الرأسمالية للمجموعة ،والذي يعد بعداً ھاما ً لتخفيف مخاطر المجموعة
بصورة عامة .يعرف تخفيف المخاطر الرأسمالية بطريقة المعايير مثل تصنيفات االئتمان الخارجية المستھدفة
والموجودات المرجحة بالمخاطر وإجمالي كفاية رأس المال ومعدالت كفاية الشق األول من رأس المال ومعدل االقتراض.
يضمن اإلطار استمرارية توفر رأسم المال الكافي لدى المجموعة من خالل إدارة مراكز الميزاينة العمومية ومستويات
المخاطر ومتطلبات رأس المال بشكل فعال على مستوى المجموعة بالكامل وعلى مستويات قطاعات األعمال .ھذا وتشكل
عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية واختبار الظروف الحرجة ذات الصلة جزءاً ال يتجزأ من إطار إدارة رأس المال
للمجموعة.
تقوم لجنة إدراة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة باإلشراف التام على إدارة رأس المال واعتمادھا ،بما في ذلك سياسة
إدارة رأس المال ،والخطط الخاصة برأس المال وتقييم مدى كفاية رأس المال .أما بالنسبة للجنة الموجودات والمطلوبات
بالمجموعة فإنھا تقدم علمية اإلشراف لإلدارة العليا ،متضمنة على مراجعة ومناقشة أمور وأنشطة وسياسات إدارة رأس
المال إلى جانب لجنة مخاطر المجموعة ،يتطلب رأس المال دعم تنفيذ استراتيجيتنا على كل من مستوى المجموعة
وقطاعات األعمال .يقوم قسم الخزينة بالمجموعة بإدارة االلتزام بأھداف إدارة رأسمال المجموعة ،كما يقوم بمراجعة
موارد وطلب رأس المال الفعلي أو المتوقع بصورة دورية ،آخذاً في االعتبار البيئة التنظيمية واالقتصادية والتجارية.
يتم احتساب قاعدة رأس المال النظامية للمجموعة وفقا ً للتوجيھات الواردة في اتفاقية بازل  ٢الموضوعة من قبل مصرف
دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،والتي تتألف من الشق األول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال
واالقتطاعات .خالل السنة ،قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتعديل توجيھاته بشأن احتساب مخاطر السوق
والمخاطر التشغيلية .وبالتالي ،ازدادت موجودات المجموعة المرجحة بمخاطر للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
بنحو  ٦٫٧٥٧مليون درھم بالنسبة لمخاطر السوق ومبلغ  ٥٫٢٧٠مليون درھم بالنسبة للمخاطر التشغيلية.
يتألف الشق األول من رأس المال على رأسمال األسھم المدفوع بالكامل واالحتياطي العام والقانوني وأدوات مركبة للشق
األول معتمدة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يتضمن الشق األول من رأس المال على
التعديالت الھامة التالية:
 احتياطيات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة
 األسھم الخاصة المحتفظ بھا
بينما يتألف الشق الثاني من رأس المال بصورة رئيسية مما يلي:
 مخصص انخفاض القيمة الجماعي إلى ما تبلغ نسبته  ٪١،٢٥من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان
 احتياطي التحوط واحتياطيات التقييم ألدوات مالية تخضع لسقف تنظيمي
 سندات دين ثانوية تتوافق مع الشروط التنظيمية ،وفقا ً لتنظيمات نسبة رأس المال من المساھمين في خالل الخمس
سنوات األخيرة إلى االستحقاق.
إن االقتطاعات من قاعدة رأس المال تم خصمھا من الشق األول والشق الثاني من رأس المال ) (٥٠:٥٠وفقا ً للتنظيمات.
تتألف االقتطاعات من الشق األول والشق الثاني من رأس المال مما يلي:
 استثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة غير موحدة
 استثمارات في أوراق مالية بدون تصنيف ائتماني من جھة تصنيف معترف بھا في اإلطار التنظيمي.

٤٦

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ھـ( إدارة رأس المال )تابع(
يتم تحليل المعدالت النظامية لكفاية رأسمال المجموعة الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة بحد أدنى  (٪١٢: ٢٠١٣) ٪١٢على أن يكون الشق األول منھا بنسبة  ،(٪٨ :٢٠١٣) ٪٨وذلك في شقين على
النحو التالي:

رأسمال الشق األول
رأس المال المُصدر العادي
األرباح المحتجزة
االحتياطي القانوني والخاص
االحتياطي العام وبرنامج خيارات األسھم
احتياطي تحويالت العمالت األجنبية
سندات قابلة للتحويل – بند حقوق الملكية
سندات الشق األول الرأسمالية – حكومة أبوظبي
اقتطاعات من رأسمال الشق األول
اإلجمالي
رأس مال الشق الثاني
احتياطي القيمة العادلة
المطلوبات الثانوية المؤھلة
مخصص انخفاض القيمة الجماعي

بازل ٢
٢٠١٤
ألف درھم

بازل ٢
٢٠١٣
ألف درھم

٤٫٩٦٨٫٦٤٥
٦٫٦١١٫٨١٢
٤٫٧٣٦٫١١٢
١٧٫٣٢٥٫٧٥٩
)(١١٢٫١٤٣
١٠٨٫٢٦٥
٤٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٤٢٤٫٠٧٨
٥٫٧٨٩٫٦٢٦
٤٫٣٠٥٫٥٥٦
١٥٫٣١٠٫٢٢٦
)(٨٩٫٤١٣
١٠٨٫٢٦٥
٤٫٠٠٠٫٠٠٠

)(١٧٫٦٤٧
-------------------------٣٧٫٦٢٠٫٨٠٣
--------------------------

)(٢٢٫٢٤٤
-------------------------٣٣٫٨٢٦٫٠٩٤
--------------------------

١٤٦٫٢٢٠
٦٨٧٫٠٠٤
٢٫٥٨٢٫٦١٩

٣٧٠٫٣٧٤
٨٩١٫٣٦١
٢٫٢٣٦٫٣٢٦

اقتطاعات من رأسمال الشق الثاني

)(١٧٫٦٤٧
-------------------------٣٫٣٩٨٫١٩٦
--------------------------

)(٢٢٫٢٤٤
-------------------------٣٫٤٧٥٫٨١٧
--------------------------

إجمالي قاعدة رأس المال النظامية

٤١٫٠١٨٫٩٩٩
============

٣٧٫٣٠١٫٩١١
============

٢٠٩٫٦٦٥٫٢٧٢
٢٣٫٦١١٫٢٨١
١٦٫٩٣٦٫٧٣٠
-------------------------٢٥٠٫٢١٣٫٢٨٣
============
٪١٥،٠٤
٪١٦،٣٩
============
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اإلجمالي

الموجودات ذات المخاطر المرجحة:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية
الموجودات ذات المخاطر المرجحة
معدل رأسمال الشق األول
المعدل القانوني لكفاية رأس المال

التزم البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة بكافة متطلبات رأس المال الخارجية لجميع الفترات الموضحة.
٤٧

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
استخدام التقديرات واألحكام

٥

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقتضي معايير التقارير المالية الدولية أن تقوم اإلدارة باختيار السياسات
المحاسبية المناسبة وتطبيقھا بصورة متسقة ووضع التقديرات واألحكام المعقولة والمالئمة والتي ينتج عنھا معلومات
موثوقة ذات صلة .استناداً إلى توجيھات إطار معايير التقارير المالية ومجلس المعايير المحاسبية الدولية الخاص بإعداد
وعرض البيانات المالية ،قامت اإلدرة بوضع ھذه األحكام والتقديرات المبينة أدناه والتي لھا التأثير األھم على المبالغ
المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك
) (١خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير غرض المتاجرة
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما ھو موضح في السياسة المحاسبية رقم )٣ب( ) (٧و )٤أ(.
تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير غرض المتاجرة بصفة مستمرة ووفقا ً لمراجعة
شاملة بشكل ربع سنوي لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعتراف بانخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
وبصورة خاصة ،يتطلب من اإلدارة قدر كبير من األحكام لتقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد مستوى
مخصصات انخفاض القيمة المطلوبة .عند تقدير ھذه التدفقات النقدية ،تقوم اإلدارة بوضع أحكام حول الموقف المالي
للطرف المقابل والطرق األخرى للتسوية وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمانات ذات الصلة .ترتكز ھذه 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.
)(٢

مخصصات انخفاض جماعية
يتم تقييم مخصصات انخفاض القيمة الجماعية كما ھو موضح في السياسة المحاسبية رقم )٣ب( ) (٧و )٤أ(.
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 تحديدھا كأرصدة تتطلب
مخصصات انخفاض خاصة .عند تقييم الحاجة لرصد مخصص انخفاض جماعي ،تأخذ االدارة في اعتبارھا التركزات
ونوعية االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية .من أجل تقدير المخصصات المطلوبة ،يتم وضع افتراضات لتحديد
الطريقة التي يتم بموجبھا بيان الخسائر الكامنة وتحديد نطاق المدخالت المطلوبة وفقا ً للظروف االقتصادية التاريخية
والحالية.

)(٣

مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما ھو موضح في إيضاح السياسة المحاسبية ) ٣ي( ) (٣و) ٣ك( ).(٤
عند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق ،تستخدم المجموعة أسعار بيع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية ،تتمتع
بمؤھالت مھنية مناسبة معترف بھا ولديھا خبرة حالية في موقع وفئة الممتلكات المطلوب تقييمھا .تحدد أسعار البيع على
أساس القيمة السوقية ،وھي القيمة المقدرة التي يمكن في مقابلھا استبدال أحد الممتلكات في تاريخ التقييم فيما بين مشتري
وبائع يرغبان في إتمام المعاملة وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.

)(٤

االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة
نظراً لطبيعة عملياتھا ،قد تكون المجموعة طرفا ً في دعاوي قضائية قد تنشأ في سياق أعمالھا االعتيادية .يرتكز مخصص
االلتزامات الطارئة التي قد تنشأ عن المقاضاة على احتمالية التدفق الخارجي للموارد االقتصادية وإمكانية الوثوق من
تقدير ھذه التدفقات الخارجة .تخضع مثل ھذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائجھا بدقة.

٤٨

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٥

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(
المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(

)(٥

برنامج خيارت األسھم
يتم تحديد القيمة العادلة لبرنامج خيارات األسھم بإستخدام نموذج بالك سكولز .وتشتمل مدخالت النموذج على سعرالسھم
وسعر ممارسة الخيار وتقلبات أسعار األسھم والفترات التعاقدية للخيارات ومردود أرباح األسھم ومعدالت الفائدة الخالية
من المخاطر.

)(٦

تقييم األدوات المالية
قد تتطلب نماذج تقييم االدوات المالية تقديرات االدارة لبعض المدخالت غير الملحوظة .يتم مناقشتھا بالتفصيل في االيضاح
.٦

)(٧

خطة التعويضات المحددة
إن القيمة الحالية اللتزام خطة التعويضات المحددة تستند إلى بعض العوامل التي يتم تحديدھا على أساس اكتواري باستخدام
عدد من من االفتراضات .إن معدل الخصم متضمن في صافي التكلفة )اإليرادات( الخاصة بااللتزام معدل الخصم .إن
أي تغييرات تطرأ على ھذه االفتراضات سيكون لھا تأثير على القيمة الدفترية اللتزام التعويضات المحددة.
تحدد المجموعة معدل الخصم المناسب في نھاية كل سنة .من المتوقع أن يلزم معدل الفائدة المستخدم لتحديد القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتسوية االلتزامات المستقبلية .عند تحديد معدل الخصم المناسب ،تضع المجموعة في
اعتبارھا معدل الفائدة على السندات التجارية عالية الجودة التي يتم تحديدھا بالعملة التي سيتم دفع االمتيازات بھا والتي
لھا فترات استحقاق تقارب فترات التزام االمتيازات ذات الصلة.
تعتمد االفتراضات األخرى الخاصة بالتزامات التعويضات المحددة ،بصورة جزئية ،على أوضاع السوق الحالية.
يتضمن اإليضاح  ٢١مزيد من المعلومات حول ھذه االفتراضات.

تشتمل األحكام المحاسبية الھامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:
أ(

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفھا المبدئي ضمن الفئات المحاسبية
المختلفة في حاالت معينة.
عند تصنيف الموجودات المالية "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو "كمحتفظ بھا حتى االستحقاق" أو "متاحة
للبيع" ،تحققت المجموعة بأنھا تلتزم بالوصف المبين في السياسة المحاسبية )٣ب( ).(٢

ب(

عالقات التحوط المؤھلة
ً
عند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤھلة ،حددت المجموعة بأنھا تتوقع أن يكون التحوط فعاال بصورة كبيرة
على مدى فترة عالقة التحوط.

ج(

تقييم األدوات المالية
تم مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة حول طرق قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح .٦

د(

الشركات المنظمة
بالنسبة لكافة الصناديق التي تتم إدارتھا من قبل المجموعة ،يمكن للمستثمرين سحب إدارة الصناديق من المجموعة وذلك
عن طريق التصويت باألغلبية ،كما أن إجمالي الحصة االقتصادية التي تملكھا المجموعة االقتصادية في كل صندوق
ليست كبيرة .وبالتالي ،خلصت المجموعة إلى أن تعمل بدورھا كوكيل للمستثمرين في ھذه الصناديق ،وعليه لم يتم دمجھا
ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة.

ھـ(

القطاعات التشغيلية
عند إعداد اإلفصاح عن معلومات القطاعات ،قامت المجموعة بوضع بعض االفتراضات للوصول إلى التقرير حول
القطاعات .سوف يتم إعادة تقييم ھذه االفتراضات بصورة دورية من قبل اإلدارة .القطاعات التشغيلية مبينة في االيضاح
.٤١
٤٩

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٦

الموجودات والمطلوبات المالية

)أ(

إطار رقابة التقييم
قامت المجموعة بوضع إطار مراقبة يتعلق لقياس القيم العادلة .يتضمن ذلك اإلطار لجنة التقييم التي تقوم برفع التقارير
إلى لجنة المخاطر لدى المجموعة .كما يوجد لدى المجموعة أقسام رقابية لدعم ھذا اإلطار العام )الرقابة على المنتجات
والتحقق من التسعير المستقل وتقييم النماذج ومخاطر السوق للمجموعة( والتي تكون مستقلة عن إدارة المكتب التنفيذي.
تشتمل الضوابط الرقابة المحددة على ما يلي:







التحقق من استقاللية عملية التقييم بين وحدات تحمل المخاطر ووحدات الرقابة؛
نظام التقييم؛
التحقق من األسعار القابلة للمالحظة؛
مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغيرات على النماذج؛
تحليل وفحص حركات التقييم اليومية الھامة؛ و
مراجعة المدخالت الھامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الھامة في قياس القيمة العادلة
للمستوى  ٣لألدوات.

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 قيمھا الدفترية.
تقدر المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلفيات ال تختلف بشكل مادي عن القيمة الدفترية حيث أن معظم
القروض والسلفيات تحمل أسعار فائدة السوق المتغيرة ويتم إعادة تسعيرھا بصورة دورية .بالنسبة للقروض التي انخفضت
قيمھا فقد تم خصم التدفقـات النقدية المتوقعـة بما في ذلك مبالغ الضمانات المتوقع تحقيقھا باستخدام المعدالت المالئمة مع
الوضع في االعتبار وقت التحصيل ،وال يختلف صافي الناتج عن القيم الدفترية بشكل مادي.
)ب(

تحديد القيم العادلة
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 المساھمة بھا في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة للمطلوبات مخاطر عدم األداء الخاصة بھا .ولھذا 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 أھمية المدخالت
المستخدمة في وضع القياسات:
المستوى  :١سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مطابقة.
المستوى  :٢أساليب التقييم المبنية على المدخالت القابلة للمالحظة ،سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير
مباشرة )مثل المشتقة من األسعار( .تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام :أسعار السوق المدرجة في
أسواق نشطة ألدوات مماثلة ،أو أساليب تقييم أخرى بحيث تكون جميع المدخالت الھامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة من بيانات السوق.
المستوى  :٣أساليب التقييم باستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة .تشتمل ھذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب
تقييمھا على مدخالت غير قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة أثراً كبيراً في تقييم األداة .تتضمن
ھذه الفئة األدوات التي يتم تقييمھا بنا ًء على أسعار مدرجة ألدوات مماثلة بعد إجراء تسويات تقوم على أساس مدخال غير
قابلة للمالحظة والتي تعد ضرورية لتعكس القيمة العادلة لألداة المعنية.
٥٠

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٦

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

)ج(

أساليب 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 قياسھا بالقيمة العادلة ،وذلك بالرجوع إلى األسعار
المتداولة في سوق نشط أو باألسعار المحددة من قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام أساليب التقييم.
تقوم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولھا 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 نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،ومقارنتھا مع أدوات مماثلة توجد
لھا أسعار سوق قابلة للمالحظة ،ونموذج بالك سكولز للتسعير ونماذج تقييم أخرى .يضع كل أسلوب من أساليب التقييم
نموذجا ً لطرق العوامل السوقية التي ينطوي عليھا .تشتمل العوامل السوقية على معدالت الفائدة والھوامش الدائنة
ً
ضافة الى أسعار السندات وأسعار صرف العمالت
والمدخالت األخرى التي يتم استخدامھا في تقدير معدالت الخصم ،إ
األجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشراتھا والقابلية لتغير القيمة وارتباطات األسعار.
إن الھدف من أساليب التقييم يتمثل بالتوصل إلى تحديد للقيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير،
والتي كان ليتم تحديدھا من قبل مشاركي السوق وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.
تقوم المجموعة باستخدام نماذج تقييم معترف بھا على نطاق واسع بغرض تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المعتادة
مثل معدالت الفائدة ومبادلة العمالت ،والتي تستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط .تكون األسعار القابلة للمالحظة
ومدخالت النماذج متاحة عاد ًة في سوق لسندات الدين واوراق مالية لحقوق الملكية ،ومشتقات أسعار الصرف المتاجر بھا
والمشتقات البسيطة في سوق البيع المباشر مثل أدوات 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 بنا ًء على المنتجات واألسواق وتتعرض للتغيير بنا ًء على أحداث
محددة وظروف عامة في األسواق المالية.
بالنسبة لألدوات المعقدة ،تستخدم المجموعة أساليب تقييم معدة من أطراف اخرى ،والتي يتم تطويرھا عادة من نماذج
التقييم المعترف بھا .تتطلب نماذج التقييم ھذه أحكام من قبل خبير لتحديد أسلوب التقييم المناسب الذي يتم استخدامه وتحديد
التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي يتم تقييمھا وكذلك تحديد معدالت الخصم المناسبة وتحديد قابلية األداة لتغير
القيمة.
يتم تعديل قيم ومدخالت نماذج التقييم بالرجوع الى البيانات التاريخية وأسعار أسواق لألدوات والتوقعات المنشورة
بالرجوع الى المعامالت التي جرت مؤخرا ألدوات مماثلة .إن عملية المعايرة ھذه تعتمد على تقدير الخبير وينتج عنھا
نطاق واسع من المدخالت والتقديرات المحتملة للقيمة العادلة ،ويكون تقدير اإلدارة مطلوبا لتحديد النقطة األكثر مالئمة
في ذلك النطاق.

)د(

تعديالت القيمة العادلة

تعديالت تقييم االئتمان
قامت المجموعة بوضع نماذج تعديل تقييم االئتمان خالل سنة  ٢٠١٤مع مراعاة المعامالت التي تخضع لضمانات
واتفاقيات السداد الصافي .تعتمد طريقة احتساب ھذه التعديالت على ثالثة عناصر :يتم استخدام خسائر قياسية ناتجة عن
تأخر السداد بنسبة  ٪٦٠لبيان حاالت التعرض ،تنبعث احتمالية عجز الطرف المقابل عن السداد عن توزيعات االئتمان
أو التصنيف االئتماني ،يتم احتساب التعرض اإليجابي المتوقع باستخدام طريقة المحاكاة أو طريقة مضمنة مبسطة .ال
تحتسب ھذه المنھجية مخاطر الطرق غير الصحيحة.

التعديالت ذات الصلة بالنماذج
تطبق التعديالت ذات الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة أكثر من الالزم أو أن يكون للنموذج قيود
تحدد القيمة العادلة لوضع ما .يلزم إجراء ھذه التعديالت لتصحيح أوجه ضعف أو عيوب النموذج المستخدم التي تم
إبرازھا خالل عملية مراجعة النموذج.
٥١

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٦
)ھـ(

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(
القيمة العادلة لألدوات المالية
يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا الدفترية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٤
مصنفة
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
ألف درھم
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 وسلفيات
استثمارات لغير غرض المتاجرة
موجودات أخرى

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
األدوات المالية المشتقة
ودائع العمالء
قروض ألجل
مطلوبات أخرى١
سندات ثانوية

-

محتفظ
بھا لغرض
المتاجرة
ألف درھم
-

١٦٫٦٣٠

١٥٫٤٠٩٫٠٣٢

محتفظ بھا
حتى تاريخ
االستحقاق
ألف درھم

متاحة
للبيع
ألف درھم
-

-

-

-

قروض
وسلفيات
ألف درھم
٥٥٫٤٥٢٫٣٤١
-

تكلفة مطفأة
ألف درھم

القيمة
الدفترية
ألف درھم

-

٥٥٫٤٥٢٫٣٤١

-

١٥٫٤٢٥٫٦٦٢

٢٤٠٫٣٠٠
----------------------------٢٥٦٫٩٣٠
=============

٧٫١٨٢٫٥٢٨
----------------------------٢٢٫٥٩١٫٥٦٠
=============

٦١٫٩٥٧٫٥١٤
----------------------------٦١٫٩٥٧٫٥١٤
=============

٥٫٥٣٥٫٦٠٨
----------------------------٥٫٥٣٥٫٦٠٨
=============

١١٫١٣٤٫٢٦٢
١٥٫٨٤٤٫٣٧٧
١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢
٦٫٢٢٠٫٥٦٤
----------------------------٢٨٢٫٩٣٠٫٨٩٦
=============

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

١١٫١٣٤٫٢٦٢
١٥٫٨٤٤٫٣٧٧
٧٫٤٢٢٫٨٢٨
١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢
٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
٦٫٢٢٠٫٥٦٤
------------------------------٣٧٣٫٢٧٢٫٥٠٨
=============

٤٫١٥٣٫٣٣٦
----------------------------٤٫١٥٣٫٣٣٦
=============

٦٫٧٩٩٫٧٨٨
٢٫٢٧٠٫٠٥٣
----------------------------٩٫٠٦٩٫٨٤١
=============

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

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

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

٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٥٫٤٨٤٫١٧٦
٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
١٤٫٩٩٨٫٧١٦
٨٫٣٢٥٫٨٦١
١٫٥١٦٫٦٤١
----------------------------٣٢٤٫٠٦٥٫٤٦٧
=============

٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤
١٣٫٨٧٥٫٩١٧
٥٫٤٨٤٫١٧٦
١٠٫٩٥٣٫١٢٤
٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
١٤٫٩٩٨٫٧١٦
١٠٫٥٩٥٫٩١٤
١٫٥١٦٫٦٤١
------------------------------٣٣٧٫٢٨٨٫٦٤٤
=============

 ١تصنف المطلوبات األخرى لغير غرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة.
٥٢

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٦

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

)ھـ( القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(
يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا الدفترية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٣
مصنفة
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
ألف درھم
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 وسلفيات
استثمارات لغير غرض المتاجرة
موجودات أخرى

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
األدوات المالية المشتقة
ودائع العمالء
قروض ألجل
مطلوبات أخرى١
سندات ثانوية

-

محتفظ
بھا لغرض
المتاجرة
ألف درھم
-

محتفظ بھا
حتى تاريخ
االستحقاق
ألف درھم

متاحة
للبيع
ألف درھم

-

-

قروض
وسلفيات
ألف درھم
٣٥٫٠٦١٫٠٥٤

تكلفة مطفأة
ألف درھم
-

القيمة
الدفترية
ألف درھم
٣٥٫٠٦١٫٠٥٤

١٨٫٨٩٢
٣٩٥٫٠٥٤
----------------------------٤١٣٫٩٤٦
=============

٢٫٦٢٧٫٠٠١
٥٫٧٥٠٫٩٥٢
----------------------------٨٫٣٧٧٫٩٥٣
=============

٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥
----------------------------٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥
=============

٣٫٣٠٦٫٢٢٤
----------------------------٣٫٣٠٦٫٢٢٤
=============

٢٠٫١٠٠٫٣٧١
١٨٫٩٣٢٫١٩٩
١٨٣٫٨١١٫٤٩٤
٤٫٧٦٦٫٦٧٦
----------------------------٢٦٢٫٦٧١٫٧٩٤
=============

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

٢٫٦٤٥٫٨٩٣
٢٠٫١٠٠٫٣٧١
١٨٫٩٣٢٫١٩٩
٦٫١٤٦٫٠٠٦
١٨٣٫٨١١٫٤٩٤
٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩
٤٫٧٦٦٫٦٧٦
------------------------------٣٢٢٫٣٠٩٫٧٥٢
=============

٢٫٩٩٠٫٨٦٣
----------------------------٢٫٩٩٠٫٨٦٣
=============

٤٫٤٦٣٫١٥٣
٨٢٦٫٠٧٦
----------------------------٥٫٢٨٩٫٢٢٩
=============

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

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

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

٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫٧٥٢٫٠١٥
٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
١٨٫٦٩٠٫١٦٨
٦٫١٦٢٫٨١٢
١٫٥١٢٫٣٢٣
----------------------------٢٨١٫٣٢٧٫٠٤٣
=============

٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢
١٫٣٥٢٫١٢١
٦٫٧٥٢٫٠١٥
٧٫٤٥٤٫٠١٦
٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
١٨٫٦٩٠٫١٦٨
٦٫٩٨٨٫٨٨٨
١٫٥١٢٫٣٢٣
------------------------------٢٨٩٫٦٠٧٫١٣٥
=============

 ١تصنف المطلوبات األخرى لغير غرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة.
٥٣

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦

)ھـ( القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(
إن الموجودات والمطوبات المالية الخاصة بالمجموعة المصنفة كقروض وسلفيات وبالتكلفة المطفأة ،مدرجة تحت
المستوى  ٣من النظام المتدرج للقيمة العادلة ،حيث ال يوجد سوق نشط لھذه الموجودات والمطلوبات .يرى البنك أن
القيمة العادلة لھذه الموجودات والمطلوبات تقارب صافي قيمتھا الدفترية حيث أن معظم ھذه األدوات المالية تحمل
معدالت فائدة متغيرة وفترات استحقاق أقصر نسبيا ً.
)و(

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة – النظام المتدرج
يبين الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة عند نھاية فترة التقرير ،من خالل المستوى في
النظام المتدرج للقيمة العادلة ،والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة:
المستوى ١
ألف درھم

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
الموجودات المالية المحتفظ بھا
لغرض المتاجرة
المُصنفة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر
الموجودات المالية المتاحة للبيع
األدوات المالية المشتقة )الموجودات(
األدوات المالية المشتقة )المطلوبات(

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
الموجودات المالية المحتفظ بھا
لغرض المتاجرة
المُصنفة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر
الموجودات المالية المتاحة للبيع
األدوات المالية المشتقة )الموجودات(
األدوات المالية المشتقة )المطلوبات(

المستوى ٢
ألف درھم

المستوى ٣
ألف درھم

-

١٢٫٥٠٦٫٦٩٣

٢٫٩٠٢٫٣٣٩

٥٧٫٢٩٠٫٨٩٦
١٫٧٨٥
)(٦٫٥٢٠
-----------------------٦٩٫٧٩٢٫٨٥٤
===========

١٦٫٦٣٠
١٣٫٨٧١
٤٫٦٥٢٫٧٤٧
٧٫٤٢١٫٠٤٣
)(١٠٫٩٤٦٫٦٠٤
------------------- --------------------------١٣٫٨٧١
٤٫٠٤٦٫١٥٥
============ ========

-

٢٫٥٠٣٫٠٥١

١٢٣٫٩٥٠

٤١٫٧٨٨٫٧٦٥
٨٫٥١٨
)(٣٫٦١٦
-----------------------٤٤٫٢٩٦٫٧١٨
===========

١٨٫٨٩٢
١٣٫٥٩٣
٥٫٧٣٧٫٤٧٧
٦٫١٣٧٫٤٨٨
)(٧٫٤٥٠٫٤٠٠
------------------- -----------------------١٣٫٥٩٣ ٤٫٥٦٧٫٤٠٧
=========== ========

اإلجمالي
ألف درھم

١٥٫٤٠٩٫٠٣٢
١٦٫٦٣٠
٦١٫٩٥٧٫٥١٤
٧٫٤٢٢٫٨٢٨
)(١٠٫٩٥٣٫١٢٤
--------------------------٧٣٫٨٥٢٫٨٨٠
============

٢٫٦٢٧٫٠٠١
١٨٫٨٩٢
٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥
٦٫١٤٦٫٠٠٦
)(٧٫٤٥٤٫٠١٦
-----------------------٤٨٫٨٧٧٫٧١٨
===========

تم اإلفصاح عن بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن المستوى  ٣من النظام المتدرج للقيمة العادلة حيث قامت
اإلدارة بقيدھا بالتكلفة في ظل غياب البيانات السوقية القابلة للمالحظة .رأت اإلدارة أن التكلفة تتقارب بشكل كبير من قيمھا
العادلة.

٥٤

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦
)و(

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة – النظام المتدرج )تابع(
لم يكن ھناك انتقاالت ضمن ھرمية القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات مالية فيما عدا اثنين من السندات التجارية
تبلغ قيمتھما  ٢٤مليون درھم ) :٢٠١٣ال شيء( والذين تم نقلھما من المستوى  ١إلى المستوى  ٢نظراً لغياب مدخالت
تسعير مباشرة.
يبين الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية ألدوات مقاسة بالقيمة العادلة ومصنفة ضمن
المستوى :٣
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درھم
ألف درھم
الموجودات المالية المتاحة للبيع
الرصيد كما في  ١يناير
مشتريات
تسويات وتعديالت أخرى

١٣٫٥٩٣
٢٧٨
-------------------------١٣٫٨٧١
============

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

٧

النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية

نقد في الصندوق
أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة
ودائع احتياطي نقدي
شھادات إيداع
أرصدة أخرى
أرصدة لدى مصارف مركزية أخرى
ودائع احتياطي نقدي
ودائع وأرصدة أخرى

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٫٤٨٨٫٤١٠

١٫٣٦٢٫٠٤٠

١١٫٢٦٩٫٣٥٥
٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٫٩٠٣٫٩٦٩

٩٫٦٤٢٫٧٧٦
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
-

٢٫٤٦٦٫٥٠٧
٢٦٫٨٢٤٫١٠٠
--------------------------٥٥٫٤٥٢٫٣٤١
============
إن ودائع االحتياطي النقدي غير متوفرة للعمليات اليومية للمجموعة.

٨

٢٠٫٠٢٧
)(٦٫٤٣٤
-------------------------١٣٫٥٩٣
============

٨٦٢٫٦٤٤
١٨٫١٩٣،٥٩٤
--------------------------٣٥٫٠٦١٫٠٥٤
============

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٢٠١٤
ألف درھم
المحافظ المدارة
١٫٣٥٤٫٩٣٩
أدوات الدين
١٣٫٨٧٦٫٦٥٢
أدوات حقوق الملكية
١٩٤٫٠٧١
--------------------------١٥٫٤٢٥٫٦٦٢
============
تتضمن أدوات حقوق الملكية استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
بقيمة  ١٦٫٦٣٠ألف درھم ) ١٨٫٨٩٢ :٢٠١٣ألف درھم(.
٥٥

٢٠١٣
ألف درھم
٧٦٠٫٧٦٦
١٫٧٥٣٫٥٧٧
١٣١٫٥٥٠
--------------------------٢٫٦٤٥٫٨٩٣
============
من خالل األرباح والخسائر

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٩

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

حسابات جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار
ودائع ھامشية
ودائع ثابتة
ايداعات الوكالة

١٠

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٩٦٥٫٦٦٧
٧٫١٠٧٫٨٧٥
٣٫٠٣٤٫٩٢٧
٢٥٫٧٩٣
-------------------------١١٫١٣٤٫٢٦٢
============

٢٫٦١٥٫٠٨٢
٣٫٥٧٨٫٠٤٨
١٣٫٨٢٦٫٠٢١
٨١٫٢٢٠
-------------------------٢٠٫١٠٠٫٣٧١
============

عقود إعادة شراء عكسية
تقوم المجموعة في س ياق األعمال اإلعتيادية بالدخول في عقود إعادة ش راء عكس ية تقوم فيھا األطراف األخرى
بتحوي ل الموجودات المالية إلى المجموعة لغرض التمويل القص ير األجل .بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية
كما في تاريخ التقرير  ١٥٫٨٤٤مليون درھم ) ١٨٫٩٣٢ : ٢٠١٣مليون درھم(.

لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل عقود إعادة الشراء العكسية خالل السنة ) :٢٠١٣الشيء(.
في  ٣١دس يمبر  ،٢٠١٤بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كض مان والتي يس مح للمجموعة ببيعھا أو
إعادة رھنھا حتى في حالة عدم وجود عجز عن السداد  ١٦٫٥٦٤مليون درھم ) ١٩٫٤٩٤ :٢٠١٣مليون درھم(.
في  ٣١ديس مبر  ،٢٠١٤بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كض مان والتي تم بيعھا أو إعادة ض مانھا
 ٣٫٧٧٤مليون درھم ) ٨٣٢ :٢٠١٣مليون درھم( .المجموعة ملزمة بإعادة أدوات مماثلة.
يتم إجراء المعامالت بموجب شروط اعتيادية متعلقة باإلقراض العادي وأنشطة اقتراض وإقراض األوراق المالية.

١١

قروض وسلفيات

إجمالي القروض والسلفيات
ناقصا ً :الفوائد المعلقة
ناقصأ :مخصص انخفاض القيمة
صافي القروض والسلفيات

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥
)(١٫١٢٤٫٨٨٩
)(٦٫٦٦٨٫٠٨٤
-------------------------١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢
============

١٩١٫٠٣٩٫٤١٣
)(٩٠٠٫٨٩٣
)(٦٫٣٢٧٫٠٢٦
-------------------------١٨٣٫٨١١٫٤٩٤
============

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

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

٥٦

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٣٫٤٣٥٫٢١٥
٤١٫٢٨٤٫٦٨٤
٢٤٫١٠٨٫٧٣٩
٨١٫٠١٩٫٠٠٤
٣٢٫٢٢٤٫٦٨٣
-------------------------٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥
=============

٢٢٫٨٩١٫٩٠١
٤٥٫١٥٢٫٣٢١
٢٩٫٤٦٩٫٧٩٢
٦٤٫٩٦٨٫٠٠٨
٢٨،٥٥٧٫٣٩١
-------------------------١٩١٫٠٣٩٫٤١٣
=============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
١١

قروض وسلفيات )تابع(
فيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات بحسب المنتج في تاريخ التقرير:

سحوبات على المكشوف
قروض ألجل
قروض متعلقة بالتمويل التجاري
قروض عقارات ورھن
قروض شخصية
بطاقات ائتمان
قروض تمويل المركبات
إجمالي القروض والسلفيات

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٤٫١٠١٫٣٢٦
١١٧٫٠٦١٫٤٦٤
٢٤٫٤٠٩٫٣٠٤
٣٠٫٩٥٧٫٠٤٩
١٢٫١٦٥٫٩٧٨
١٫٨١١٫٦٦٢
١٫٥٦٥٫٥٤٢
---------------------------٢٠٠٫٠٧٢٫٣٢٥
=============

١٥٫٥٦٨٫٤٠٨
١١٢٫٧٤٩٫٧٥٠
٢٥٫٤٤٥٫٩٠٧
٢٥٫٢٠٦٫٤١٩
٩٫٤٨٩٫٢٠٣
١٫٣٣٩٫٦١٨
١٫٢٤٠٫١٠٨
-------------------------١٩١٫٠٣٩٫٤١٣
=============

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:

في  ١يناير
المحمل على السنة
مخصص جماعي
مخصص محدد
مبالغ مستردة
مرتجع خالل السنة
مبالغ تم حذفھا
في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٦٫٣٢٧٫٠٢٦

٥٫٥١٧٫٧٢٣

٥٧٤٫٤٣٣
١٫١٥٢٫٤٨٤
)(٤٧٣٫٩٠١
)(٤١١٫١٥٨
)(٥٠٠٫٨٠٠
-------------------------٦٫٦٦٨٫٠٨٤
============

٥٤٧٫٣٠٥
١٫٢٨٩٫٧٧٥
)(٣٢٠٫٨٤٧
)(٣٤٩٫٣٦٦
)(٣٥٧٫٥٦٤
-------------------------٦٫٣٢٧٫٠٢٦
============

تقوم المجموعة باإلقراض مقابل االستثمار في سندات الملكية والصناديق .يحق للمجموعة تسييل ھذه األدوات في
حالة أن كانت التغطية أقل من الحد المعين المتفق عليه .تبلغ القيمة الدفترية لھذه القروض  ٩٫٩٧٧مليون درھم
) ١٠٫٣٥٩ :٢٠١٣مليون درھم( أما القيمة العادلة لألدوات المحتفظ بھا كضمان مقابل ھذه القروض
فتبلغ  ٢٣٫٣٢٤مليون درھم ) ٢١٫٧٤١ :٢٠١٣مليون درھم( .خالل السنة كانت قيمة الضمانات التي تم تسييلھا
بسبب انخفاضھا عن معدل التغطية غير ذات أھمية ) :٢٠١٣ال شيء درھم(.

٥٧

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
١١

قروض وسلفيات )تابع(
التمويل اإلسالمي
تشتمل القروض والسلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمية التالية:

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

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٫٨٠٧٫٨٨٠
٢٫٨٨٠٫٦٣٢
٣٫٩٨٤
٨٫٥٩١
---------------------٨٫٧٠١٫٠٨٧
)(٥٦٫٦٦٤
)(٧٢٠
---------------------٨٫٦٤٣٫٧٠٣
==========

٥٫٦٤٧٫٤٥١
١٫٤٠٤٫٧٧٨
٩٫١٥٦
٥٫١٧٨
---------------------٧٫٠٦٦٫٥٦٣
)(٤٨٫٣٩٠
)(٨٢٥
---------------------٧٫٠١٧٫٣٤٨
==========

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٤٨٫٣٩٠

٣٩٫٥٨٠

٧٫٨٢٦
١٣٫٧٧٢
)(٧٫٦٢١
)(٥٫٧٠٣
---------------------٥٦٫٦٦٤
==========

)(٢٫٠٥٨
١٤٫٠٧٧
)(٣٫١٢٩
)(٨٠
---------------------٤٨٫٣٩٠
==========

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:

في  ١يناير
المحمل على السنة
مخصص جماعي
مخصص محدد
مرتجع خالل السنة
مبالغ تم حذفھا وتعديالت أخرى
في  ٣١ديسمبر

فيما يلي إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة:
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٫٦٣٢٫٥٣٣
٣٫٨٤١٫٤٧٠
٢٫٢٨٩٫٨١١
---------------------٨٫٧٦٣٫٨١٤
)(٢٫٩٥٥٫٩٣٤
---------------------٥٫٨٠٧٫٨٨٠
==========

٢٫٢٧٣٫٩٠٧
٣٫٨١٢٫٣١٢
٢٫٢٠٥٫٠١٣
---------------------٨٫٢٩١٫٢٣٢
)(٢٫٦٤٣٫٧٨١
---------------------٥٫٦٤٧٫٤٥١
==========

إجمالي اإلجارة
أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
ناقصا ً  :الدخل المؤجل
صافي اإلجارة

٥٨

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
١١

قروض وسلفيات )تابع(
التمويل اإلسالمي )تابع(
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

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

٨٢٩٫٦١٢
٣٫٠٩٨٫٥٥٧
١٫٨٧٩٫٧١١
-------------------------٥٫٨٠٧٫٨٨٠
============

٧٥٣٫٨١٣
٣٫٠٧٧٫٩٥١
١٫٨١٥٫٦٨٧
-------------------------٥٫٦٤٧٫٤٥١
============

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

إجمالي االستثمار في عقود التأجير التمويلية
الدخل التمويلي غير المكتسب
صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلية
ناقص :مخصص انخفاض القيمة
ناقص :فائدة معلقة
استثمارات في عقود التأجير التمويلية

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

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٦٫٨٤٢٫٧٣٧
)(٦٨٥٫٣٩٤
-----------------------٦٫١٥٧٫٣٤٣
)(١٧٢٫١٦٧
)(٢٠٫٦٦٦
-----------------------٥٫٩٦٤٫٥١٠
===========

٦٫١٦٥٫٧٧١
)(٦٦٣٫٦٥٢
------------------------٥٫٥٠٢٫١١٩
)(١٤٦٫٣٠١
)(٢٣٫٧٧٨
------------------------٥٫٣٣٢٫٠٤٠
===========

٢٠١٤
إجمالي
االستثمارات
في اإليجار
ألف درھم

٢٠١٣
إجمالي
االستثمارات
في اإليجار
ألف درھم

٢٠١٤
القيمة الحالية
للحد األدنى
للدفعات اإليجارية
ألف درھم

٢٠١٣
القيمة الحالية
للحد األدنى
للدفعات اإليجارية
ألف درھم

٨٫١٦٦
١٫٢٤٥٫٩٩٣
٥٫٥٨٨٫٥٧٨
--------------------٦٫٨٤٢٫٧٣٧
)(٦٨٥٫٣٩٤
---------------------

٣٦٫٩٠٧
٩٣٨٫٣٠١
٥٫١٩٠٫٥٦٣
--------------------٦٫١٦٥٫٧٧١
)(٦٦٣٫٦٥٢
---------------------

٨٫٠٠٣
١٫١٨٤٫٩١٤
٤٫٩٦٤٫٤٢٦
--------------------٦٫١٥٧٫٣٤٣
---------------------

٣٦٫١٠٨
٨٨٢٫٣٣١
٤٫٥٨٣٫٦٨٠
--------------------٥٫٥٠٢٫١١٩
---------------------

٦٫١٥٧٫٣٤٣
===========

٥٫٥٠٢٫١١٩
===========

٥٫٥٠٢٫١١٩ ٦٫١٥٧٫٣٤٣
=========== ===========

٥٩

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
١١

قروض وسلفيات )تابع(
االستثمار في عقود التأجير التمويلية )تابع(
فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة مقابل مستحقات التأجير التمويلي خالل السنة:

الرصيد في  ١يناير
المحمل على السنة
مخصص محدد صافي من المرتجعات
مخصص جماعي
الرصيد في  ٣١ديسمبر

١٢

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٤٦٫٣٠١

٧٥٫٧٣٧

٥٫٢٦٢
٢٠٫٦٠٤
-----------------------١٧٢٫١٦٧
===========

١٢٫٠٤٩
٥٨٫٥١٥
-----------------------١٤٦٫٣٠١
===========

االستثمارات لغير غرض المتاجرة

استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٦١٫٩٥٧٫٥١٤
٥٫٥٣٥٫٦٠٨
-----------------------٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
===========

٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥
٣٫٣٠٦٫٢٢٤
-----------------------٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩
============

فيما يلي تحليل االستثمارات المتاحة للبيع حسب نوعھا في تاريخ التقرير:
٢٠١٤
ألف درھم
_______________________________
اإلجمالي
غير مدرجة
مدرجة
٣٥٫٨٧٥
١٣٫٦٨٧
استثمارات في حقوق الملكية ٢٢٫١٨٨
٦٦٫٨٧٠٫١٨١
استثمارات في سندات الدين ٢٢٦٫٢٧٧ ٦٦٫٦٤٣٫٩٠٤
الصناديق
٥٨٧٫٠٦٦
١٨٤
٥٨٦٫٨٨٢
--------------------------------------------------- -------------------------٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
٢٤٠٫١٤٨ ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤
ناقص:
مخصص انخفاض القيمة
--------------------------------------------------- -------------------------٦٧٫٤٩٣٫١٢٢
٢٤٠٫١٤٨ ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤
===========
=========== ===========

٢٠١٣
ألف درھم
____________________________
اإلجمالي
غير مدرجة
مدرجة
١٦١٫٠٢٥
١٤٫١٠٧
١٤٦٫٩١٨
٥٠٫٦٩١٫٢٤١
٢٫١٢٠٫٦٩٣
٤٨٫٥٧٠٫٥٤٨
١٠٫٨٣٦
٣٣١
١٠٫٥٠٥
-------------------------- --------------------------------------------------٥٠٫٨٦٣٫١٠٢
٢٫١٣٥٫١٣١
٤٨٫٧٢٧٫٩٧١
-------------------------٤٨٫٧٢٧٫٩٧١
===========

)(١٧٫٠٤٣
)(١٧٫٠٤٣
-------------------------- -------------------------٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩
٢٫١١٨٫٠٨٨
=========== ===========

بلغت قيمة أدوات الدين ضمن اتفاقيات إعادة الشراء المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة كما في ٣١
ديسمبر  ٢٠١٤ما قدره  ١٠٫١٢٦مليون درھم ) ١٫٥٤٥ :٢٠١٣مليون درھم(.

٦٠

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
١٣

موجــودات أخرى
٢٠١٤
ألف درھم
٢٫٨٩٨٫٣٠٤
٢٫٤٠٥٫٠٤٧
١٫٠٤٩٫١٤٣
١٨٫٤٨٧
----------------------٦٫٣٧٠٫٩٨١
===========

فوائد مستحقة القبض
قبوالت
مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى
موجودات ضرائب مؤجلة

٢٠١٣
ألف درھم
٢٫٢٦٠٫٧٢٤
١٫١٧٥٫٥٠٦
١٫٤٥٥٫٠٤٧
١٨٫٤٣٥
---------------------٤٫٩٠٩٫٧١٢
==========

ال ترى المجموعة أن الفوائد المستحقة القبض والقبوالت تحمل مخاطر ائتمان ھامة.
تنشأ القبوالت عندما يكون لدى البنك التزام بدفع مبالغ مقابل المستندات المسحوبة بموجب خطابات اعتماد .بعد القبول،
تصبح األداة التزام غير مشروط للبنك وبالتالي يتم االعتراف بھا كمطلوبات مالية ضمن بيان المركز المالي الموحد.
على الرغم من أن لكل قبول حق تعاقدي مقابل للسداد من قبل العميل والتي يتم االعتراف بھا في ھذه الحالة كموجودات
مالية.

١٤

عقارات استثمارية
أراض ومباني
ألف درھم
التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٣
إضافات وتحويالت

١٤٣٫٩٨٧
--------------------١٤٣٫٩٨٧
--------------------٢٢٨٫٥٢١
)(١٧٤٫٢٥٩
--------------------١٩٨٫٢٤٩
=========

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
إضافات وتحويالت
استبعادات
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
االستھالك المتراكم
في  ١يناير ٢٠١٣
المحمل على السنة

٣٫٩٢٦
٤٫٨٠١
--------------------٨٫٧٢٧
--------------------٢٫٠١٥
١٩٫٥٠١
)(٩٫٥٢٧
--------------------٢٠٫٧١٦
=========

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
المحمل على السنة
اإلضافات والتحويالت
االستبعادات
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
القيم الدفترية
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

١٣٥٫٢٦٠
=========
١٧٧٫٥٣٣
=========

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

٦١
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١٤

عقارات استثمارية )تابع(
تقدر المجموعة أن القيمة العادلة للعقارات االس تثمارية تقارب قيمتھا الدفترية كما في تاريخ التقرير )٢٥٩ :٢٠١٣
مليون درھم(.

اس تعادت المجموعة ملكية عقارات بقيمة دفترية تبلغ  ١٤٥مليون درھم بدالً عن تس وية دين .كما قامت المجموعة
أيض ا ً بإعادة تص نيف بعض الممتلكات المؤجرة والتي تص ل قيمتھا الدفترية إلى  ٣٢مليون درھم ) :٢٠١٣ال شيء(
من الممتلكات والمعدات .خالل الس نة ،تم بيع بعض العقارات االس تثمارية والتي تنج عنھا أرباح بمبلغ  ٥٦مليون
درھم.
يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة ضمن المستوى  ٣من النظام المتدرج للقيمة العادلة.

١٥

الممتلكات والمعـدات

التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٣
إضافات
إضافات من أعمال
رأسمالية قيد االنجاز
استبعادات وتحويالت
ومحذوفات١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
إضافات
إضافات من أعمال
رأسمالية قيد االنجاز
استبعادات وتحويالت
ومحذوفات١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
االستھالك المتراكم
وخسائر انخفاض القيمة
في  ١يناير ٢٠١٣
المحمل على السنة
استبعادات وتحويالت
ومحذوفات١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
المحمل على السنة
استبعادات وتحويالت
ومحذوفات١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
القيم الدفترية
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

برامج
وأجھزة
الحاسب
اآللي
ألف درھم

أراضي
ومباني
وتحسينات
الممتلكات
ألف درھم

أثاث ومعدات
والخزائن اآلمنة
وسيارات
ألف درھم

أعمال
رأسمالية
قيد االنجاز
ألف درھم

إجمالــي
ألف درھم

٢٫٣١٢٫٥٨١
٨٢٫٠٢٢

٦٢٩٫٩٥٢
٤٨٫٣٩١

٣١٨٫٢٢٨
٣٢٫٣٩٢

٣٥٥٫٠٣٢
١٦٦٫٧٣٢

٣٫٦١٥٫٧٩٣
٣٢٩٫٥٣٧

٢٥١٫٠٤٥

١١٤٫١٣٣

٤٫١٨٠

)(٣٧٠٫٣٨٦

)(١٫٠٢٨

)(١٣٫٧٢٣
---------------------٢٫٦٣١٫٩٢٥
==========

)(٣٫٨٧٤
---------------------٧٨٨٫٦٠٢
==========

)(١٤٫٧٤١
---------------------٣٤٠٫٠٥٩
==========

---------------------١٥١٫٣٧٨
==========

)(٣٢٫٣٣٨
---------------------٣٫٩١١٫٩٦٤
==========

٢٩٫٦٧٥

٦١٫٩٩٠

٣٧٫٤٣٦

١٧٣٫٨٦٢

٣٠٢٫٩٦٣

١٩٫٣٠٥

٥٥٫٩٨٨

٤٫٣٧٠

)(٧٩٫٦٦٣

)(٨٢٫٢٢٥
---------------------٢٫٥٩٨٫٦٨٠
==========

)(١٩٫١١٥
---------------------٨٨٧٫٤٦٥
==========

)(١٥٫٣٧٣
---------------------٣٦٦٫٤٩٢
==========

---------------------٢٤٥٫٥٧٧
==========

٦٩٤٫٥٣٢
٥٥٫٠٨٧

٣٥٩٫٠٣٥
١٠٤٫٧٠٥

٢١٥٫٧٣٨
٤١٫٦٧٢

)(١٦٫٧٤٢
---------------------٧٣٢٫٨٧٧
==========

)(١٫٨٩٠
---------------------٤٦١٫٨٥٠
==========

)(١٣٫٧٨١
---------------------٢٤٣٫٦٢٩
==========

٥٩٫١٥٣

١٢٢٫١٦٣

٣٩٫٦٩٣

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

)(١١٦٫٧١٣
---------------------٤٫٠٩٨٫٢١٤
==========
١٫٢٦٩٫٣٠٥
٢٠١٫٤٦٤
)(٣٢٫٤١٣
---------------------١٫٤٣٨٫٣٥٦
==========
٢٢١٫٠٠٩

)(٢٥٫٨٤٥
---------------------٧٦٦٫١٨٥
==========

)(١٧٫٠٥٨
---------------------٥٦٦٫٩٥٥
==========

)(١٦٫٥٠٢
---------------------٢٦٦٫٨٢٠
==========

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

)(٥٩٫٤٠٥
---------------------١٫٥٩٩٫٩٦٠
==========

١٫٨٩٩٫٠٤٨
==========
١٫٨٣٢٫٤٩٥
==========

٣٢٦٫٧٥٢
==========
٣٢٠٫٥١٠
==========

٩٦٫٤٣٠
==========
٩٩٫٦٧٢
==========

١٥١٫٣٧٨
==========
٢٤٥٫٥٧٧
==========

٢٫٤٧٣٫٦٠٨
==========
٢٫٤٩٨٫٢٥٤
==========

١معدلة حسب تأثير تحويل العمالت األجنبية
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١٦

أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار
ودائع ھامشية
ودائع ثابتة
ودائع وكالة

١٫٧١٢٫٥٢٦
٨٠٤٫٤٣٠
٢٠٫٤٢٧٫٥٩٦
٣٥٠٫٠٠٠
-------------------------٢٣٫٢٩٤٫٥٥٢
--------------------------

١٫٣١٩٫٣١٩
٦٩٩٫٦٢٠
٢١٫٢٩١٫٨٣٦
٢٫١٢٠٫٠٠٠
-------------------------٢٥٫٤٣٠٫٧٧٥
--------------------------

ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع ثابتة وشھادات إيداع

٩٤٫١٧٦
١٣٫٢٩٠٫٧٧٦
-------------------------١٣٫٣٨٤٫٩٥٢
-------------------------٣٦٫٦٧٩٫٥٠٤
============

١٫٢٥٤٫٤٥٥
٩٫٠٧٥٫١٥٢
-------------------------١٠٫٣٢٩٫٦٠٧
-------------------------٣٥٫٧٦٠٫٣٨٢
============

مصارف ومؤسسات مالية

المصارف المركزية

األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية تتكون من عمالت مختلفة وتحمل سعر فائدة بين  ٪٠إلى :٢٠١٣) ٪٩،٢٥
 ٪٠إلى .(٪٩،٧٥

١٧

عقود إعادة الشراء
تدخل المجموعة في اتفاقيات إعادة شراء في سياق أعمالھا االعتيادية والتي تقوم المجموعة بموجبھا بتحويل
الموجودات المالية المعترف بھا مباشرة إلى أطراف أخرى.
إن القيمة الدفترية والتي تمثل أيضا ً القيمة العادلة للموجودات المالية المقدمة كضمان في تاريخ التقرير ١٠٫١٢٩مليون
درھم ) ١٫٥٤٥ :٢٠١٣مليون درھم( باإلضافة إلى المطلوبات المالية المترافقة البالغة ١٣٫٨٧٦مليون درھم ):٢٠١٣
 ١٫٣٥٢مليون درھم( .يقدر الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المقدمة كضمان والقيمة الدفترية لعقود إعادة
الشراء بنقص  ٣٫٧٤٧مليون درھم ) :٢٠١٣زيادة  ١٩٣مليون درھم( .يتم تعويض ھذا النقص بإعادة رھن موجودات
مالية تم الحصول عليھا كضمانات مقابل عقود إعادة الشراء العكسي.

١٨

أوراق يورو تجارية
قام البنك بتأسيس برنامج أوراق اليورو التجارية )"برنامج إي سي بي"( بمبلغ  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ألف دوالر أمريكي
إلصدار أوراق يورو تجارية تبعا ً لالتفاقية مع سيتي بنك ان أي المؤرخة  ١٣سبتمبر .٢٠٠٦
يوجد سندات قائمة في تاريخ التقرير بقيمة  ٥٫٤٨٤٫١٧٦ألف درھم ) ٦٫٧٥٢٫٠١٥ :٢٠١٣ألف درھم( .إن السندات
القائمة بتاريخ التقرير مقومة بعمالت مختلفة وتحمل أسعار فائدة تتراوح بين  ٪٠،٠٥إلى ٪٠،٠٧ :٢٠١٣) ٪٠،٩٠
إلى  (٪٠،٥٦كما أنھا مستحقة في أقل من  ١٢شھراً.
لم تقم المجموعة بأي حاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بأوراق يورو تجارية ،خالل
سنة .٢٠١٤
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١٩

ودائع العمـالء

حسب نوع الحساب:
حسابات جارية
حسابات توفير
حسابات ھامشية
ودائع بإشعار وألجل
شھادات إيداع

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

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

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٦٫٥٧٥٫٥٦٥
١١٫٧٠٩٫٧٠٢
١٫٠٨٨٫٧١٤
١٦٠٫٠٩٩٫٦٠٠
١٣٫٧١١٫٠٧١
-------------------------٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
============

٤٧٫٧٣٧٫٥٣٦
١٠٫٣٣٧٫٣٨٦
٢٫٠٢٥٫٢١٥
١٣٣٫٣٨٥٫٧٠٦
١٧٫٦١١٫٣٧٩
-------------------------٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
============

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٦٩٫٥٧٦٫٠١٣
٣٨٫٥٩١٫٢١٠
٧٢٫٠٠٣٫٢٤١
٦٣٫٠١٤٫١٨٨
-------------------------٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
============

٤٥٫٩٣٧٫٨٥١
٣٩٫٥٠٩٫٣٨٤
٦٥٫٧٩٧٫٩٢٥
٥٩٫٨٥٢٫٠٦٢
-------------------------٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
============

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٦٨٫٤٠٦٫٠٥٥
٣٠٫١٥٠٫٨١٦
٢٩٫٣٩٦٫٤٨٠
٧٫٣٤٩٫٥٦٦
٧٫٥٤٥٫٣٩٧
٣٣٦٫٣٣٨
-------------------------٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢
============

١٤٤٫٨٢٤٫٠٩٣
٢٠٫٢٧٥٫١٦٧
٢٨٫٥٣٤٫٦٣٠
٧٫٠٨٢٫٣٥٢
١٠٫٠٦١٫٠٢٣
٣١٩٫٩٥٧
-------------------------٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢
============

الودائع اإلسالمية للعمالء
تشتمل ودائع العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي:

ودائع الوكالة
ودائع المضاربة

٦٤

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٣٫٣٢٠٫٤١٠
٣٦٠٫٦٢٧
-------------------------٣٫٦٨١٫٠٣٧
============

٢٫٠٨٦٫٠٦٩
٢٦٨٫٧٠٦
-------------------------٢٫٣٥٤٫٧٧٥
============
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٢٠

قروض ألجل

قروض مجمعة وتسھيالت أخرى
سندات أخرى ألجل

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٤٫٩٩٨٫٧١٦
-------------------------١٤٫٩٩٨٫٧١٦
============

١٫٤٦٩٫٢٠٠
١٧٫٢٢٠٫٩٦٨
-------------------------١٨٫٦٩٠٫١٦٨
============

خالل السنة ،أصدر البنك سندات قابلة للتحويل بمبلغ  ٤٠٠مليون دوالر استرالي .تستحق ھذه السندات في مارس
 ،٢٠١٩وتخضع لفائدة اسمية ثابتة تسدد بصورة نصف سنوية في نھاية الفترة .قام البنك بتحوط من التعرض لمخاطر
العمالت ومعدالت الفائدة على ھذه السندات.
تتضمن القروض ألجل سندات قابلة للتحويل بقيمة  ٥٠٠مليون دوالر أمريكي .تستحق ھذه السندات في مارس ٢٠١٨
وھي تحمل معدل فائدة ثابت وتدفع بشكل نصف ثانوي في آخر الفترة .بلغت قيمة خيار التحويل في البدأ ١٠٨٫٢٦٥
ألف درھم وقد تم تصنيفھا كحقوق ملكية تحت بند سندات قابلة للتحويل – إحتياطي بند حقوق الملكية.
كانت السندات التالية قائمة كما في  ٣١ديسمبر:
العملـة

الفائـدة

استحقاق

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

دوالر أمريكي
دوالر ھونغ كونغ
دوالر ھونغ كونغ
دوالر أمريكي
رينغيت ماليزي
دوالر أمريكي
دوالر ھونغ كونغ
دوالر أمريكي
دوالر ھونغ كونغ
دوالر استرالي
دوالر أمريكي
دوالر استرالي
دوالر أمريكي
دوالر ھونغ كونغ
رينغيت ماليزي
دوالر ھونغ كونغ
ين ياباني
دوالر ھونغ كونغ
بيزو مكسيكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

) ٪٤،٥٠ثابت(
) ٪٣،٨٠ثابت(
) ٪٣،٩٠ثابت(
) ٪٤،٢٥ثابت(
) ٪٤،٧٥ثابت(
) ٪٣،٢٥ثابت(
) ٪٣،٤٠ثابت(
) ٪٣،٧١ثابت(
) ٪٤،٣٢ثابت(
) ٪٥،٠٠ثابت(
) ٪١،٠٠ثابت(
) ٪٤،٧٥ثابت(
) ٪٣،٠٠ثابت(
) ٪٤،٤٥ثابت(
) ٪٤،٩٠ثابت(
) ٪٣،٩٥ثابت(
) ٪٢،٦٠ثابت(
) ٪٣،٩٤ثابت(
) ٪٠،٥٠ثابت(
) ٪٤،٣٧ثابت(
) ٪٤،١٠ثابت(
) ٪٤،٨٠ثابت(
) ٪٥،٠١ثابت(

سبتمبر ٢٠١٤
سبتمبر ٢٠١٤
أكتوبر ٢٠١٤
مارس ٢٠١٥
يونيو ٢٠١٥
مارس ٢٠١٧
سبتمبر ٢٠١٧
سبتمبر ٢٠١٧
سبتمبر ٢٠١٧
مارس ٢٠١٨
مارس ٢٠١٨
مارس ٢٠١٩
أغسطس ٢٠١٩
سبتمبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠٢٠
أبريل ٢٠٢٢
يوليو ٢٠٢٦
يوليو ٢٠٢٧
مارس ٢٠٢٨
أغسطس ٢٠٣٢
سبتمبر ٢٠٣٢
سبتمبر ٢٠٣٦
مايو ٢٠٤٢

٢٫٧٦٨٫٨٥١
٥٠٢٫٦٢٨
٢٫٧٧٨٫٧٠٠
١٥١٫٢٨١
١١٢٫٦٠٤
١٤٩٫٤٢٢
٩١٨٫٦٢٢
١٫٧٢٨٫١٨٠
١٫٢٤٨٫٥٥٥
٢٫٦٩١٫٠١٨
١٥٩٫٣٧٥
٤٩٢٫٥٠٥
١٥٦٫٢٣٣
٣٦٩٫٧٠٧
١٨٠٫٩٩٥
٣٢٫٢٦١
٢٧٩٫٢٤٨
١٠٨٫٢٩٠
٧٦٫٨٤٣
٩٣٫٣٩٨

٣٫١٧١٫٤٩٨
١٩١٫٦٤٦
١١٧٫٥٤٣
٢٫٨٢٦٫٢٩٢
٥٣٨٫٨٠٧
٢٫٧٨٦٫٤٢٩
١٥١٫٧٥٤
١١٣٫٣٦١
١٥١٫٤١٧
٩٦٤٫٤٣٩
١٫٦٨٩٫٨٨٥
٢٫٦٣٠٫٢٤٧
١٥٨٫٧٠٧
٥٢٢٫٠٢٥
١٤٩٫٥٦٩
٣٩٨٫٨٤٧
١٦٨٫٧٧٧
٢٨٫٥١١
٢٣٣٫٤٩٨
٩٠٫٩٥٢
٦٣٫٠٤٩
٧٣٫٧١٥

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

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

١٤٫٩٩٨٫٧١٦

١٧٫٢٢٠٫٩٦٨

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

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

لقد قام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية على القروض ألجل .تبلغ تحوط القيمة
االسمية  ١٥،١٦مليار درھم ) ١٧،٥٩ :٢٠١٣مليار درھم( ويبلغ صافي القيمة العادلة الموجبة للمخاطر التي يتم
التحوط منھا  ٢٢،٠٣مليون درھم ) :٢٠١٣صافي قيمة عادلة سالبة  ١٤٤،٢٦مليون درھم( .لم يكن لدى المجموعة
أي حاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بالقروض ألجل ،خالل سنة  ٢٠١٤و سنة
.٢٠١٣
٦٥

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢١

مطلـوبات أخرى

فوائد مستحقة الدفع

قبوالت )إيضاح (١٣
مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
حسابات دائنة ودائنون متنوعون ومطلوبات أخرى
ضريبة دخل خارجية

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٫٣٧٥٫٨٨٤
١٫٨٧٧٫١٥٩
٤٦٢٫٦٢٠
٦٫٦١٥٫٨٤٧
١١١٫٠٩٠
-------------------------١١٫٤٤٢٫٦٠٠
============

١٫٨٩٨٫٥٩١
٨٤١٫١٣٩
٤٤٨٫٠١٨
٤٫٤٩١٫٨٩٠
٩٢٫٣٨٠
-------------------------٧٫٧٧٢٫٠١٨
============

تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

التزامات التعويضات المحددة
تقوم المجموعة بدفع تعويضات نھاية الخدمة للموظفين المستحقين لذلك .تم إجراء تقييم اكتواري كما في  ٣١ديسمبر
 ٢٠١٤للقيمة الحالية الفعلية اللتزامات التعويضات المحددة .حيث تم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة إلجراء ھذا التقييم .تم قياس القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة وتكاليف الخدمات ذات
الصلة الحالية والسابقة باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتقييم االلتزامات:
 ٪٣،٢٥سنويا ً
 ٪٣،٠٠سنويا ً

معدل الخصم
معدل زيادة الراتب

االفتراضات الديموجرافية لحاالت الوفيات واالستقاالت والتقاعد المستخدمة عند تقييم االلتزامات واالمتيازات بموجب
الخطة الموضوعة .نظراً لطبيعة االمتيازات ،التي تمثل مبلغ كلي مستحق الدفع عند ترك المجموعة ألي سبب ،حيث
تم استخدام معدل انخفاض فردي مجمع.
إن تغير اقتراض معدل الخصم بنسبة  ٢٥ -/+نقطة أساس سوف يكون له تأثير على المطلوبات بمبلغ  ٧٫٤٠٩ألف
درھم و ٦٫٣٦١ألف درھم على التوالي .وبالمثل ،إن تغير افتراض معدل زيادة الراتب  ٥٠ -/+نقطة أساس سوف
يكون له تأثير على المطلوبات بمبلغ  ١٢٫٨٩٥ألف درھم و ١٢٫٢٥٦ألف درھم على التوالي.
كانت حركة مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين كما يلي:

الرصيد في  ١يناير
صافي المحمل خالل السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٤٤٨٫٠١٨
٩٠٫٧٠٢
)(٧٦٫١٠٠
-------------------------٤٦٢٫٦٢٠
============

٤٤٥٫٧٣٨
٧٦٫٩٠٥
)(٧٤٫٦٢٥
-------------------------٤٤٨٫٠١٨
============

برنامج المساھمات المحددة
تقوم المجموعة بدفع مساھمات عن موظفيھا المؤھلين والتي يتم التعامل معھا كما ھو مبين في برنامج المساھمات
المحددة .يبلغ مخصص ھذه المساھمات للسنة  ٧٣٫٠٣٩ألف درھم ) ٦٥٫٨٧٢ :٢٠١٣ألف درھم( .كما في تاريخ
التقرير ،تم تصنيف المعاشات المستحقة الدفع البالغة  ٦٧٣ألف درھم تحت بند المطلوبات األخرى )٢٫٥٢٢ :٢٠١٣

ألف درھم(.

٦٦
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٢١

مطلـوبات أخرى )تابع(
ضرائب اإليرادات الخارجية
لقد قامت المجموعة برصد مخصص لضرائب اإليرادات الخارجية وفقا ً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق
وفقا ً لمعدالت الضريبة السارية أو السارية بشكل جوھري بتاريخ التقرير .حيثما كان مناسبا ً ،قامت المجموعة بسداد
دفعات الضرائب على الحساب فيما يتعلق بھذه المطلوبات المقدرة.
يتم احتساب مخصص ضرائب اإليرادات الخارجية للسنة وفقا ً لصافي أرباح السنة المعدلة .وفيما يلي حركة ھذا
المخصص:

الرصيد في  ١يناير
المحمل خالل السنة
ضرائب دخل خارجية مدفوعة صافية من المستردات
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٢

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٩٢٫٣٨٠
٢٧١٫١٠٩
)(٢٥٢٫٣٩٩
-----------------------١١١٫٠٩٠
===========

٩٦٫٥٥٤
٢١٥٫١٦٦
)(٢١٩٫٣٤٠
-----------------------٩٢٫٣٨٠
===========

سندات ثانوية

بند المطلوبات
إصدار  ١٥مارس ٢٠٠٦
إصدار  ١٠ديسمبر ٢٠١٢

بند حقوق الملكية
إصدار  ١٥مارس ٢٠٠٦
إصدار  ٢٨فبراير ٢٠٠٨
ناقصا ً :تحويالت إصدار ١٥مارس ٢٠٠٦
ناقصا ً  :إعادة شراء إصدار  ٢٨فبراير ٢٠٠٨
المحول إلى االحتياطي العام

٦٧

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٫٠٣٧٫٠٤٧
٤٧٩٫٥٩٤
-----------------------١٫٥١٦٫٦٤١
============

١٫٠٣٤٫٩٣٦
٤٧٧٫٣٨٧
-----------------------١٫٥١٢٫٣٢٣
============

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

٧٢٫٩٢٦
٥٢٫٩٨٤
)(٤٠٫٥٠٢
)(٣١٫٥٦٤
)(٥٣٫٨٤٤
-----------------------============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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سندات ثانوية )تابع(
إصدار  ١٥مارس :٢٠٠٦
أصدر البنك سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة  ٢،٥مليار درھم تستحق في  ١٥مارس  ٢٠١٦وفقا ً العتمادھا في
اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية المنعقد في  ٢٢نوفمبر  .٢٠٠٥تحمل السندات أسعار فائدة لمدة  ٣أشھر وفقا ً
ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات )ايبور( زائداً  ٪٠،٢٥تسدد بصورة ربع سنوية.
تم عرض السندات القابلة للتحويل أعاله في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل
ناقصا ً :مبالغ مصنفة ضمن بند حقوق الملكية
القيمة الدفترية على بند المطلوبات عند االعتراف المبدئي
يضاف :الفوائد المطفأة المتراكمة
ناقصا ً :بند المطلوبات المحول
القيمة الدفترية للمطلوبات المعاد شراؤھا
القيمة الدفترية على بند المطلوبات

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٧٢٫٩٢٦
-------------------------٢٫٤٢٧٫٠٧٤
٢٧٫٨٤٦
)(١٫٣٤٧٫٩٧٣
)(٦٩٫٩٠٠
-------------------------١٫٠٣٧٫٠٤٧
============

٢٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٧٢٫٩٢٦
-------------------------٢٫٤٢٧٫٠٧٤
٢٥٫٧٣٥
)(١٫٣٤٧٫٩٧٣
)(٦٩٫٩٠٠
-------------------------١٫٠٣٤٫٩٣٦
============

بلغ سعر الفائدة الفعلي في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤ما قدره سعر فائدة االيبور لمدة  ٣أشھر زائداً : ٢٠١٣) ٪٠،٣٠١
سعر فائدة االيبور لمدة  ٣أشھر زائداً .(٪٠،٣٠١
إصدار  ١٠ديسمبر :٢٠١٢
قام البنك في  ١٠ديسمبر  ٢٠١٢بإصدار سندات ثانوية بقيمة  ٥٠٠مليون رينجيت ماليزي مستحقة في  ٩ديسمبر
 .٢٠٢٧تحمل السندات فائدة بمعدل يساوي  ٪٤،٧٥وسوف يتم سدادھا على أساس نصف سنوي .قام البنك بتغطية
التعرض لمعدل الفائدة على ھذه السندات .بلغ تحوط القيمة االسمية  ٥٢٤،٧١مليون درھم ) ٥٦٠،١٦ :٢٠١٣مليون
درھم( وبلغت القيمة العادلة السالبة التي يتم التحوط لھا  ٤٣،٢٢مليون درھم ) :٢٠١٣قيمة عادلة سالبة
تبلغ  ٨٠،٦٤مليون درھم( .بينما بلغ معدل الفائدة الفعلية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
نحو .(٪٤،٧٩ :٢٠١٣) ٪٤،٧٩
لم تتعرض المجموعة ألي من حاالت عجز عن سداد القيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بالسندات
الثانوية خالل  ٢٠١٤و.٢٠١٣

٢٣

رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
يتكون رأس المـال المصرح لدى البنك من  ٤٫٧٣٦مليون سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم
) ٤٫٣٠٦ :٢٠١٣مليون سھم بقيمة درھم واحد لكل سھم( .يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في
 ٣١ديسمبر  ٢٠١٤من  ٤٫٧٣٦مليون سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم ) ٤٫٣٠٦ :٢٠١٣مليون سھم عادي

بقيمة درھم واحد لكل سھم(.

٦٨
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رأس المال واالحتياطيات )تابع(
تسوية رأس المال

كما في  ١يناير
أسھم صادرة ضمن برنامج خيارات األسھم
أسھم منحة صادرة خالل الفترة

أسھم خزينة محتفظ بھا )إيضاح (٢٥
كما في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٤٫٣٠٥٫٥٥٦
-------------------------٤٫٣٠٥٫٥٥٦
٤٣٠٫٥٥٦
-------------------------٤٫٧٣٦٫١١٢
)(١٢٫٩٤٠
-------------------------٤٫٧٢٣٫١٧٢
============

٣٫٨٧٤٫٥٥٨
٣٩٫٥٨٤
-------------------------٣٫٩١٤٫١٤٢
٣٩١٫٤١٤
-------------------------٤٫٣٠٥٫٥٥٦
)(٢٥٫٠٨٦
-------------------------٤٫٢٨٠٫٤٧٠
============

االحتياطي القانوني
يقتضي قانون الشـركات التجاريـة في دولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة رقم ) (٨لعام ) ١٩٨٤وتعديالته( والمادة ٥٦
من بنود التأسيس للبنك تحويل ما ال يقل عن  ٪١٠من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيد
االحتياطي القانوني  ٪٥٠من قيمة راس المـال المدفوع .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساھمين.
االحتياطي الخـاص
تتم التحويالت الى االحتياطي الخاص بموجب القانون االتحادي رقم ) (١٠لعام  ١٩٨٠والمادة رقم  ٥٦من بنود
التأسيس للبنك والتي تنـص على أن يتم تحويل ما ال يقل عن  ٪١٠من صافي األرباح السنوية الى االحتياطي حتى
يبلغ الرصيد  ٪٥٠من قيمة رأس المال المدفوع .إن االحتياطي الخاص غير قابل للتوزيع على المساھمين.
توزيعات األرباح
تم توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر:
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

توزيعات نقدية  ٠،٤٠درھم لكل سھم عادي

) ٠،٣٥ :٢٠١٣درھم لكل سھم عادي(

 ٪١٠أسھم منحة ) ٪١٠ : ٢٠١٣أسھم منحة( مصدرة

١٫٧١٢٫٨٤٨
٤٣٠٫٥٥٦
=========

١٫٣٥٩٫٥٠٤
٣٩١٫٤١٤
========

توزيعات مقترحة
في  ٢٨يناير  ،٢٠١٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٠،٤٠درھم للسھم العادي وأسھم منحة بقيمة
 :٢٠١٣) ٪١٠توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٠،٤٠درھم للسھم العادي وأسھم منحة بقيمة  (٪١٠فيما يتعلق بـ ٢٠١٤
وھو متوقف على موافقة المساھمين في إجتماع الجمعية العمومية.

٦٩
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٢٣

رأس المال واالحتياطيات )تابع(
احتياطيات أخرى
احتياطيات أخرى تشمل اآلتي:

)(١

االحتياطي العام
إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة .في  ١١مارس  ٢٠١٤تم الموافقة
في اجتماع الجمعية العمومية على تحويل  ٢،٤مليار درھم ) ٣١ديسمبر  ٢،١ :٢٠١٣مليار درھم( إلى االحتياطي
العام.

)(٢

احتياطي القيمة العادلة
يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغير غرض
المتاجرة إلى أن يتم إيقاف االعتراف بھذه االستثمارات أو تتعرض النخفاض القيمة ،واحتياطي تحوط التدفقات النقدية.

احتياطي إعادة التقييم – االستثمارات
المتاحة للبيع
في  ١يناير
صافي األرباح غير المحققة خالل السنة
صافي األرباح المحققة المتراكمة المعترف بھا في بيان
األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة
في  ٣١ديسمبر

احتياطي التحوط  -تحوطات التدفقات النقدية
في  ١يناير
التغيرات في القيمة العادلة
في  ٣١ديسمبر

اإلجمالي في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٧٨٧٫١٥٧
٣٨٠٫٣١٥

٦٩٩٫٣١٧
٣٧١٫٧٣٥

)(٨٣٥٫٨٥٢
-------------------------٣٣١٫٦٢٠
--------------------------

)(٢٨٣٫٨٩٥
-------------------------٧٨٧٫١٥٧
--------------------------

٣٥٫٨٩٦
)(٤٢٫٥٨٤
-------------------------)(٦٫٦٨٨
--------------------------

٣٥٫٨٩٦
-------------------------٣٥٫٨٩٦
--------------------------

-------------------------٣٢٤٫٩٣٢
============

-------------------------٨٢٣٫٠٥٣
============

يشتمل احتياطي التحوط على الحصة الفعالة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفقات
النقدية المتعلقة بمعامالت للتحوط.
)(٣

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

٧٠

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٤

سندات الشق االول الرأسمالية لحكومة أبوظبي
ضمن برنامج حكومة أبوظبي لعام  ٢٠٠٩المتعلق بدعم رأس مال البنوك ،قام البنك بإصدار سندات الشق األول
الرأسمالية القانونية )"السندات"( بقيمة  ٤مليارات درھم .إن ھذه السندات ليس لھا تاريخ سداد محدد وثانوية وغير
مضمونة وتحمل فوائد ثابتة تدفع في آخر الفترة بشكل نصف سنوي خالل السنة ،استحقت المرحلة األولية ،وبالتالي
فإن السندات تحمل حاليا ً معدل فائدة تعادل  ٦أشھر ايبور باإلضافة إلى ھامش  .٪٢،٣يحتفظ البنك بحق عدم دفع أي
من الفوائد بنا ًء على تقديره الخاص .كما ال يحق لحملة تلك السندات المطالبة بالفائدة وفي حال عدم سداد الفائدة ال
يعتبر ھذا الحدث تخلفا ً عن السداد .باإلضافة إلى أنه ھناك بعض الحاالت ال يسمح للبنك فيھا بدفع أي فائدة في تاريخ
سداد الفائدة ذات الصلة.
في حالة اختيار البنك عدم الدفع أو وقوع حدث ال يسمح فيه بالدفع ،فلن يقوم البنك بـ )أ( تحديد أو دفع أي توزيعات
أو توزيعات أرباح أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو خفض أو خالف ذلك من استحواذ رأس المال أو األوراق
المالية ذات تصنيف مصرفي بمستوى أو في مرتبة تلي السندات باستثناء األوراق المالية ،التي تنص شروطھا على
االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية ،في كل حالة ما لم أو إلى أن يتم السداد الكامل لدفعتي فائدة متتابعتين.
تم الموافقة على اإلص دار خالل اجتماع الجمعية العمومية االس تثنائية التي عقدت في  ١١مارس  .٢٠٠٩قرر البنك
القيام بسداد فائدة على السندات بقيمة  ١٨٧،٥مليون درھم خالل السنة ) ٢٤٠ :٢٠١٣مليون درھم(.

٢٥

برنامج خيارات األسھم
قام البنك خالل عام  ٢٠٠٨بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسھم )"البرنامج"( لنخبة من الموظفين ،خاضعة
لفترة صالحية ممتدة لثالث سنوات للتمكن من ممارسة خيار التحويل خالل الثالث سنوات الالحقة .إن الشرط الرئيسي
الواجب لالستحقاق ھو أن يكون حامل الخيار مستمر في العمل مع البنك خالل الفترة المحددة من الخدمة .يسقط الخيار
بعد  ٦سنوات من تاريخ المنح ،بصرف النظر عما إذا كان تم ممارسته أم ال.
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسھم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظفين .قام البنك خالل
السنة بإصدار وتحويل  ٣٩٫٥٨٤ألف سھم إلى الشركة التابعة .يتم معاملة ھذه األسھم على أنھا أسھم خزينة إلى أن
تتم ممارستھا من قبل حاملي خيارات األسھم.
كما في تاريخ التقرير تم ممارسة خيارات بمبلغ  ١٤٫٤٩٠ألف درھم ) ١٧٫٤٨٢ :٢٠١٣ألف درھم(من قبل حاملي
الخيارات مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس مال األسھم بمبلغ  ١٤٫٤٩٠ألف درھم ) ١٧٫٤٨٢ :٢٠١٣ألف درھم(
وأسھم عالوة بمقدار  ١٠١٫٨٦٥ألف درھم ) ١٤٣٫٦٠٨ :٢٠١٣ألف درھم(.
فيما يلي عدد خيارات األسھم:
٢٠١٤
عدد الخيارات
ألف

٢٠١٣
عدد الخيارات
ألف

القائمة في  ١يناير
٣٨٫٨٨٣
٢٣٫٩٥٠
ممنوحة خالل السنة
٢٤٫٥٠٥
صافي القيمة المتنازل عنھا خالل السنة
)(٣٣٢
)(٦٣٤
الممارسة خالل السنة
)(١٧٫٤٨٢
)(١٤٫٤٩٠
المنتھية خالل السنة
)(٥٣
تعديالت أسھم المنحة
٢٫٨٨١
--------------------------------------------------القائمة في  ٣١ديسمبر
٢٣٫٩٥٠
٣٣٫٢٧٨
============
============
بلغ معدل سعر ممارسة الخيار خالل  ٢٠١٤قيمة  ٨،٠٣درھم للسھم ) ٩،٢١ :٢٠١٣درھم للسھم( .إن سعر ممارسة
الخيار لكافة الخيارات القائمة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤ھو  ٧،٥٤إلى  ١١،٤٤درھم للسھم ) ٨،٧٣ :٢٠١٣درھم(.
٧١

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٥

برنامج خيارات األسھم )تابع(
تسوية أسھم الخزينة المحتفظ بھا ضمن البرنامج

كما في  ١يناير
أسھم صادرة ضمن البرنامج
أسھم خيارات تم ممارستھا من قبل الموظفين خالل الفترة
أسھم منحة صادرة خالل الفترة
كما في  ٣١ديسمبر

٢٦

٢٥٫٠٨٦
-------------------------٢٥٫٠٨٦
)(١٤٫٤٩٠
-------------------------١٠٫٥٩٦
٢٫٣٤٤
-------------------------١٢٫٩٤٠
============

٣٩٫٥٨٤
-------------------------٣٩٫٥٨٤
)(١٧٫٤٨٢
-------------------------٢٢٫١٠٢
٢٫٩٨٤
-------------------------٢٥٫٠٨٦
============

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

٢٧

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠٤٫٨١٣
١٧٩٫٤٤٦
١٠٢٫٨٠١
٢٣٤٫١٣٩

١٤٤٫٢٨٧
٣٦٦٫٥١٠
١١٢٫٢٧٤
٥٧٫٦٧٦

١٫٨٧٩٫١١٠
٦٫٠٣٤٫٣٠٣
-------------------------٨٫٦٣٤٫٦١٢
============

١٫٤١٢٫٧٥٢
٥٫٩٩٢٫٠٢٣
-------------------------٨٫٠٨٥٫٥٢٢
============

مصروفات الفوائـد

فوائد لـ:
المصارف والمؤسسات المالية
عقود إعادة الشراء
أوراق يورو تجارية
ودائع العمالء
شھادات إيداع
قروض ألجل
سندات ثانوية

٧٢

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٧٧٫٠٣٥
٩٫٢٣٦
١٩٫٥٠٥
٧٥١٫٨٢٤
٢٤٩٫٠٨٥
٦٨٩٫٤٢٤
٣٩٫٥٤٠
-------------------------١٫٩٣٥٫٦٤٩
============

١٢٩٫٦٠٣
٦٫٤٧٨
١٨٫٦٨٠
٧٨٢٫٧٣٦
٢٢١٫٤٨٨
٦٩٤٫٢٢٤
٢٨٫٤٤٤
-------------------------١٫٨٨١٫٦٥٣
============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٨

إيرادات عقود التمويل اإلسالمي

إجارة
مرابحة
مضاربة

٢٩

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٢٣٫٢٦٦
١٠٦٫٥٦٤
٧٫٠٦٢
-------------------------٣٣٦٫٨٩٢
============

٢٧١٫٣٤٨
٥٦٫٨٢٦
٥١٧
-------------------------٣٢٨٫٦٩١
============

حصة المودعين من األرباح

ودائع الوكالة
ودائع المضاربة

٧٣

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٤٫٣٥٥
٣٫٤٨٢
-------------------------١٧٫٨٣٧
============

٢١٫٧٠٦
١٫١٩٧
-------------------------٢٢٫٩٠٣
============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٠

صافي إيرادات رسوم وعموالت
إيرادات رسوم وعموالت
تمويل تجاري
خدمات التحصيل
إيرادات وساطة
إدارة أصول وخدمات استثمارية
االستثمارات والمشتقات المالية
إقراض األفراد والشركات
البطاقات والخدمات االلكترونية
خدمات المتعلقة بالحسابات
العموالت على التحويالت
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
مصروفات رسوم وعموالت
عموالت وساطة
رسوم تشغيلية
رسوم بطاقات االئتمان
االقتراض لألفراد والشركات
أخرى
إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥١٨٫٦٥٠
٧٦٫٥١٥
١٤٧٫٠٧٩
١٨٧٫٦٦٧
١٤٦٫٠٦٥
٨٠١٫٨٤٥
٨٥٢٫٧٩٨
٩٤٫٨٩٠
٧٣٫٦٣٨
١٠٣٫٣٧٣
-------------------------٣٫٠٠٢٫٥٢٠
--------------------------

٤٢٠٫٦٣٢
٤٢٫٥١٥
٦٦٫٧١٤
١١٦٫٢٨٠
١٧٨٫٨٢٦
٦٥٧٫٠١٣
٦٧٠٫٠٧٧
٨٩٫٥٩٧
٣٣٫٢٩١
٨٠٫٢٨٣
-------------------------٢٫٣٥٥٫٢٢٨
--------------------------

٣٥٫٤٥٩
٦٫١١٠
٥٦٩٫٧٥٥
٥١٫٠٦٨
٢٩٫٥٣٦
-------------------------٦٩١٫٩٢٨
-------------------------٢٫٣١٠٫٥٩٢
============

٣٢٫٧٨٠
٤٫٧٩٩
٤١٧٫٦٣٣
٣٣٫٧٤٨
١٤٫٠٩٨
-------------------------٥٠٣٫٠٥٨
-------------------------١٫٨٥٢٫١٧٠
============

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 عمالئھا.

٣١

صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية
٢٠١٤
ألف درھم
أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت
األجنبية واألدوات المشتقة ذات الصلة
التعامالت مع العمالء

١

)(١٠٥٫١٢٠
٣٠١٫٢٠٥
-------------------------١٩٦٫٠٨٥
============

٢٠١٣
ألف درھم
١٣٦٫٧٤٧
٢٥٣٫١٢٨
-------------------------٣٨٩٫٨٧٥
============

١نظراً الستراتيجيات التحوط الفعالة ،ينعكس تأثير المقاصة ألدوات التحوط بصافي األرباح من بيع استثمارات لغير
غرض المتاجرة )إيضاح .(٣٢

٧٤

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٢

صافي أرباح االستثمارات والمشتقات المالية
٢٠١٤
ألف درھم
صافي األرباح المحققة وغير المحققة من
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
١
أو الخسائر والمشتقات المالية
صافي األرباح الناتجة من بيع االستثمارات
لغير غرض المتاجرة
إيرادات توزيعات األرباح

٢٠١٣
ألف درھم

)(٧٨٫٨٠٦

٢٢٫١٦٨

٨٣٥٫٨٥٢
٧٫٣٥٦
-------------------------٧٦٤٫٤٠٢
============

٢٨٣٫٨٩٥
٤٫٩٥٩
-------------------------٣١١٫٠٢٢
============

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.

١تشتمل على تعديالت قيمة ائتمان تقدر بنحو  ٧٢مليون درھم.

٣٣

اإليرادات التشغيلية األخرى

أرباح من إعادة شراء سندات ثانوية مُصدرة
أرباح من بيع عقارات استثمارية
أخرى

٣٤

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٦٫٣٥٣
٦٩٫٢٦٧
-------------------------١٢٥٫٦٢٠
============

٢٦٨٫٩٥٥
٦٦٫٣٠٩
-------------------------٣٣٥٫٢٦٤
============

مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى

تكاليف الموظفين
مصروفات عمومية وإدارية أخرى
استھالك
تبرعات وھبات

٧٥

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢٫٥٣٢٫٧٢٦
٩٠٧٫٣٨٧
٢٢٣٫٠٢٤
٣٢٫٨٩٦
-------------------------٣٫٦٩٦٫٠٣٣
============

٢٫١٨٧٫٧١٩
٨٠٨٫٦٠١
٢٠٦٫٢٦٥
٢٧٫٨٠٣
-------------------------٣٫٢٣٠٫٣٨٨
============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٥

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 حذفھا سابقا ً
استردادات أخرى
)استرداد(/انخفاض القيمة
 استردادات أخرى -مخصص انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

٣٦

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٧٤٫٤٣٣
١٫١٥٢٫٤٨٤
)(٤١١٫١٥٨
)(٤٧٣٫٩٠١
٤٣٫٦٣٥
)(٦٫٦٢٧
-

٥٤٧٫٣٠٥
١٫٢٨٩٫٧٧٥
)(٣٤٩٫٣٦٦
)(٣٢٠٫٨٤٧
٣٠٫٧٤٣
)(٥٫٦٤١
)(٤٠٥

٣٫٦٠٣
)(١٤٫٣٤٢
-------------------------٨٦٨٫١٢٧
============

١٤٫٣٤٢
-------------------------١٫٢٠٥٫٩٠٦
============

مصاريف ضرائب الدخل الخارجية
باإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة ،يتم احتساب محمل السنة على أساس صافي أرباح السنة المعدل
وفقا ً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية المعنية.
كان المحمل ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة كما يلي:
٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٢١٥٫١٦٦
المحمل للسنة
٢٧١٫١٠٩
المؤجلة
بالضرائب
متعلقة
تعديالت
٢٫٩٧٣
٥٧٩
--------------------------------------------------٢١٨٫١٣٩
٢٧١٫٦٨٨
============
============
فيما يلي تسوية ضرائب المجموعة على األرباح بناء على االحتساب واألرباح وفقا ً للقوانين الضريبية:
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درھم
ألف درھم
١
٧٨٩٫٧٣٨
األرباح قبل الضرائب
١٫٠١٦٫٨٦٢
الضرائب المحتسبة بمعدالت ضريبية محلية
مطبقة في الدول المعنية
تأثيرات الضرائب لـ:
 اإليرادات التي ال تخضع لضريبة المصروفات غير القابلة لالقتطاع لغرض الضريبة استخدام خسائر ضريبية غير معترف بھا سابقا ً تأثير تسويات ضريبية غير معترف بھاكموجودات ضريبية مؤجلة
ً
 فروق مؤقتة قابلة لالقتطاع معترف بھا حاليا كموجوداتضريبية مؤجلة
 تسويات متعلقة بالسنوات الماضيةإجمالي مصروف الضرائب

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

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

٢٤٥٫٩٢٥

١٩٥٫٩٩٩

)(٦٫٩٥١
٢٧٫٨٨٨
)(١٫٣٣٨

)(٢٢٫٦٨٨
٤٦٫٢٤٠
-

)(٢٫٨٠٤

)(٢٫٧١٧

)(٢٫٥٥٦
١١٫٥٢٤

)(٥٫٤٣٨
٦٫٧٤٣

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

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

٢٧١٫٦٨٨
============

٢١٨٫١٣٩
============

١األرباح قبل الضرائب تتألف فقط من تلك الشركات التي تخضع لقوانين ضريبية.
٧٦

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٧

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

نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
النقد وما يعادله

٣٨

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥١٫١٦٦٫٢٠٦
٢٫٩٦٠٫٧٢٠
-------------------------٥٤٫١٢٦٫٩٢٦
============

٢٩٫٩١٢٫٢٠٤
٦٫٥٧٣٫٩١٩
-------------------------٣٦٫٤٨٦٫١٢٣
============

االلتزامات واالرتباطات الطارئة

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

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٥٦٫٢١٢٫٢٤٠
٦٤٫٨٣٩٫٣٠٨
٢٢٫١٠٠٫٠٦٤
١٫٠٣١٫٧٩٩
-------------------------١٤٤٫١٨٣٫٤١١
--------------------------

٣١٫٤٧٠٫٠٨٨
٥٠٫٩٤٧٫٦٦٩
٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧
٤٫٧٨٥٫٥١٤
-------------------------١١١٫٨٣٩٫٧٤٨
--------------------------

خصائص مخاطر االئتمان المرتبطة بھذه التسھيالت غير الممولة شبيھة إلى حد كبير بالتسھيالت الممولة المبينة في
اإليضاح .٤
تم بيان التزامات عقود اإليجار التشغيلية والرأسمالية كما في تاريخ التقرير على الشكل الموضح أدناه:

التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية
التزامات لمدفوعات مستقبلية بموجب عقود
اإليجار التشغيلية

إجمـــالي االلتزامات واالرتباطات الطارئة

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

١٥٩٫٧٩٩

٤٨٫٨٣٦

١١٤٫١١٧
-------------------------٢٧٣٫٩١٦
-------------------------١٤٤٫٤٥٧٫٣٢٧
============

١٥١٫٩١٨
-------------------------٢٠٠٫٧٥٤
-------------------------١١٢٫٠٤٠٫٥٠٢
============

ً
نيابة عن عمالئھا عند تقديم المستندات أو في حالـة إخفاق
تلزم خطابات االعتماد وخطابات الضمان المجموعة بالدفع
ھؤالء العمالء بالوفاء بالتزاماتھم وفقا ً لشروط العقد.
االلتزامات لتقديم تسھيالت ائتمانية تمـثل ارتباطات تعاقدية لتقديم قروض وتسھيالت ائتمانية تجدد تلقائيا ً .وعادة ما
يكون لھذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة ،أو تشتمل على شروط إللغائھا وقد تتطلب دفع رسوم .ونظراً إلمكانية
انتھاء صالحية ھذه العقود دون القيام بسحب التسھيالت ،فان إجمالي القيم التعاقدية ال تمثل بالضرورة التزامات نقدية
مستقبلية.

٧٧

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٨

االلتزامات واالرتباطات الطارئة )تابع(
االلتزامات لمدفوعات اإليجار التشغيلي كما يلي:

أقل من سنة واحدة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي االلتزامات

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٣٧٫٤٥٤
٦١٫٥٦٦
١٥٫٠٩٧
-----------------------١١٤٫١١٧
============

٥٣٫٣٥٥
٧٧٫٥٧٠
٢٠٫٩٩٣
-----------------------١٥١٫٩١٨
============

تتضمن عقود الضمانات المالية عقود المقايضة للدفعات المتأخرة السداد تم إبرامھا مع البنوك والمؤسسات المالية
بمبلغ  ٦٠٦مليون درھم ) ٤٫٦٦٥ :٢٠١٣مليون درھم( والتي تتم بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.

التركزات حسب القطاع الصناعي:
تتعلق الضمانات المالية المرتبطة بالعقود بصورة رئيسية بالمصارف والمؤسسات المالية.

التركزات حسب التوزيع الجغرافي:
التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درھم
ألف درھم
اإلمارات العربية المتحدة
أوروبا
الدول العربية
األمريكيتين
آسيا
أخرى

٣٩

١٢٫٣٥٢٫٥٦٥
١٫٨٤٥٫٤٧٧
٢٫٩٦٢٫٢١٣
٢٫٣٥٣٫٢٨٩
٢٫١٢٤٫٤٣٥
٤٦٢٫٠٨٥
-----------------------٢٢٫١٠٠٫٠٦٤
============

١٨٫١٨٩٫٥٢٨
٨٠٤٫٠٨٣
١٫٤٤٩٫٩٣٢
٣٫٠٧٩٫٣٥٦
١٫١١٣٫٥٧٨
-----------------------٢٤٫٦٣٦٫٤٧٧
===========

الضمانات المالية
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درھم
ألف درھم
٦٠٦٫٠٤٥
٢٫١٩٩
٤٢٣٫٥٥٥
-----------------------١٫٠٣١٫٧٩٩
===========

٢٠٢٫٠١٥
٤٣٫٥٤١
٢٤٠٫٢٦٦
٢٫٨٣٠٫٤٩٢
١٫٤٦٩٫٢٠٠
-----------------------٤٫٧٨٥٫٥١٤
============

األدوات المالية المشتقة
تقـوم المجموعة ،ضمن سياق أعمالھا االعتيادية ،بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة .تتمثل المشتقات
بأدوات مالية تشتق قيمتھا من أسعار البنود الضمنية مثل حقوق الملكية أو السندات أو معدالت الفائدة أو صرف
العمالت األجنبية أو توزعات االئتمان أو السلع أواألسھم أو البنود المدرجة األخرى .إن ھذه المشتقات تمكن
المستخدمين من إجراء زيادة أو خفض أو تعديل التعرض لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق .ھذا وتشتمل األدوات
المالية المشتقة على العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات.ھذه المعامالت تعقد بصورة
أساسية مع البنوك والمؤسسات المالية.

٧٨

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٩

األدوات المالية المشتقة )تابع(
العقود اآلجلة والعقود المستقبلية
تتمثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية بالتزامات شراء عمالت أجنبية و/أو محلية ،بما في ذلك المعامالت الفورية
غير القابلة للتسليم )أي معاملة تتم تسويتھا على أساس الصافي( .تتمثل اتفاقيات المعدالت اآلجلة بمعدالت الفائدة
المتفاوض بشأنھا بصورة فردية التي تتطلب تسوية نقدية في وقت مستقبلي لمعرفة الفرق بين معدالت الفائدة المتعاقد
عليھا ومعدالت السوق الحالية ،بنا ًء على المبالغ االسمية األصلية .تعد العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة المستقبلية
التزامات قبض أو دفع صافي القيمة بنا ًء على التغيرات في أسعار العمالت أو معدالت الفائدة أو التزام لشراء أو بيع
عمالت أجنبية أو أدوات مالية في تاريخ مستقبلي مقابل سعر محدد ،في األسواق مالية منتظمة .إن مخاطر االئتمان
على العقود المستقبلية ال تذكر ،حيث أنھا مضمونة بنقد أو أوراق مالية متداولة في السوق ،باإلضافة إلى أنه تتم تسوية
التغيرات في قيمة العقود المستقبلية بشكل يومي مع األسواق المالية.

عقود المقايضة
تتمثل عقود مقايضة العمالت ومعدالت الفائدة باالتفاقيات المبرمة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بغيرھا .تسفر
عقود المقايضة عن عملية تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الفائدة )على سبيل المثال ،المعدالت الثابتة والمعدالت
المتغيرة( أو الجمع بين كل ھذه المعامالت معا ً )أي إبرام عقود مقايضة مشتركة للعمالت ومعدالت الفائدة( .ال يتم
إجراء تبادل للمبالغ االسمية ،باستثناء بعض عقود مقايضة أسعار الفائدة ذات عمالت مختلفة .تمثل مخاطر االئتمان
لدى المجموعة الخسائر المحتملة من عجز األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماتھا .تتم مراقبة المخاطر بصورة
مستمرة من خالل الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية والقيمة االسمية للعقود وسيولة السوق .تقوم المجموعة بتقييم
جدارة األطراف المقابلة باستخدام نفس اآلليات المستخدمة ألنشطة اإلقراض ،وذلك بغرض ضبط مستوى المخاطر
التي يمكن تقبلھا.

عقود الخيارات
تمثل عقود الخيارات باالتفاقيات التعاقدية التي بموجبھا يمنح البائع )محرر عقد الخيار( للمشتري )حامل عقد الخيار(
الحق ،وليس االلتزام ،لشراء )خيار الشراء( أو بيع )خيار البيع( في أو بحلول تاريخ محدد أو خالل فترة زمنية
محددة ،عدد محدد من األدوات المالية بسعر محدد مسبقا ً .يقبض البائع من المشتري عالوة مقابل أخذ المخاطر .قد
تكون عقود الخيارات إما متداولة أو كتفاوض بين البنك والعميل خارج البورصة.
يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة من خالل الرجوع لألسعار المدرجة في سوق نشط .في حالة عدم وجود سوق نشط
ألداة من األدوات ،يتم اشتقاق القيمة العادلة من أسعار بنود المشتقات باستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة مثل
األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة وأسعار السوق ومنحنيات
العوائد وأي بيانات سوقية مرجعية أخرى.
يوضـح الجدول المبين أدناه القيم الموجبة والسالبة العادلة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمـة العادلة ،باإلضافة
إلى المبالغ اإلسمية التي تم تحليلھا وفقا ً الستحقاقھا .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 االسمية على حجم
المعامالت القائمة في نھاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

٧٩

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٩

األدوات المالية المشتقة )تابع(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

 ---------------------------------------------------------المبالغ االسمية وفقا ً لالستحقاق ----------------------------------------------------القيمة السوقية
الموجبة
ألف درھم

القيمة السوقية
السالبة
ألف درھم

أقل من ثالثة
أشھر
ألف درھم

القيمة
االسمية
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

محتفظ بھا لغرض المتاجرة:
مشتقات معدالت الفائدة
٤٫٠٨٣٫٦٥٢
١٤٫١٤٨
٢٢٨٫٢١٥

٣٫٦١٨٫٤١٣
٧٫١٧٨
٢٣٥٫٠٩٣

٤٩٢٫١٩٣٫٦٤٢
٤٥٫٣٩٧٫٦٦١
١٩٩٫٣٢٤٫٢٥٦

١٦١٫٢٥١٫١٢٨

عقود آجلة
عقود خيارات

٢٫٢٥٣٫٧٩٤
٢٣١٫٨٩٥

٢٫٣٩٠٫٢٨٠
١٨٧٫٥٧٦

٢٦١٫٧٧٢٫٤٤٤
٤٣٫٩٢٤٫٣٦١

١٤٧٫٦٢٠٫٣٠٤
٧٫١٢١٫١٠٦

٩٢٫٥٧٣٫١٨٣
١٥٫٣٧٣٫٥٢٤

عقود مشتقات أخرى

٣٧٠٫٨٢٤
---------------------------٧٫١٨٢٫٥٢٨
----------------------------

٣٦١٫٢٤٨
---------------------------٦٫٧٩٩٫٧٨٨
----------------------------

٢٫٧٠٢٫٩٨٠
-----------------------------١٫٠٤٥٫٣١٥٫٣٤٤
------------------------------

٥٩٤٫٣٠٧
-----------------------------٣٦٣٫٢٧٦٫٤٥٠
------------------------------

١٫٠٧٩٫٩٩٦
-----------------------------٢٨٤٫٩٧٥٫٩٠٢
------------------------------

٨١٨٫٧٥٢
-----------------------------١٧١٫٩٩٤٫٧٢٨
------------------------------

٢٣٧٫٨٣٣
---------------------------٢٣٧٫٨٣٣
----------------------------

٤٫١٥١٫٢٨٨
---------------------------٤٫١٥١٫٢٨٨
----------------------------

٥٤٫٦٢٥٫١٥٧
-----------------------------٥٤٫٦٢٥٫١٥٧
------------------------------

٣٫٤١٠٫٢١٨
-----------------------------٣٫٤١٠٫٢١٨
------------------------------

٥٫٩٥٩٫٥٢٧
-----------------------------٥٫٩٥٩٫٥٢٧
------------------------------

٣١٫١٩٨٫٣٠٦
-----------------------------٣١٫١٩٨٫٣٠٦
------------------------------

عقود مقايضة
عقود آجلة وعقود مستقبلية
عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة

٤٦٫٦٨٩٫٦٠٥

١٢٢٫٩٨٢٫٥٨٧
٤٥٫٣٩٧٫٦٦١
٧٫٥٦٨٫٩٥١

١٢٤٫٥٠٢٫٤٩٢
٦٫٩٩٦٫٧٢٣

١١٢٫٤٢٢٫٤٨٥
٤٫٤١٧٫٣٤٨

٨٥٫٥٩٦٫٤٧٣
١٩٫٠٩٠٫١٠٦

٢٠٫٤٥٤٫٠٢٩
١٩٫٢٢٢٫٧٣٢

١٫١٢٤٫٩٢٨
١٫٢٤٢٫٩٧٦

٩٦٤٫٠٢٣

٢٠٩٫٩٢٥
-----------------------------١١٩٫٤١٧٫٦٦٢
------------------------------

-----------------------------١٠٥٫٦٥٠٫٦٠٢
------------------------------

١٫٤٠٣٫٦٧٧
-----------------------------١٫٤٠٣٫٦٧٧
------------------------------

١٢٫٦٥٣٫٤٢٩
-----------------------------١٢٫٦٥٣٫٤٢٩
------------------------------

مشتقات العمالت األجنبية

محتفظ بھا كتحوط للقيم العادلة:
مشتقات معدالت الفائدة
عقود مقايضة

محتفظ بھا كتحوط للتدفقات النقدية:
مشتقات معدالت الفائدة
عقود آجلة

اإلجمالي

٢٫٤٦٧
---------------------------٢٫٤٦٧
---------------------------٧٫٤٢٢٫٨٢٨
============

٢٫٤٩٩٫٠٣٣
٢٫٠٤٨
------------------------------ ---------------------------٢٫٤٩٩٫٠٣٣
٢٫٠٤٨
------------------------------ ---------------------------١٫١٠٢٫٤٣٩٫٥٣٤ ١٠٫٩٥٣٫١٢٤
============ =============

٨٠

٢٫٤٩٩٫٠٣٣
-----------------------------٢٫٤٩٩٫٠٣٣
-----------------------------٣٦٩٫١٨٥٫٧٠١
=============

----------------------------------------------------------٢٩٠٫٩٣٥٫٤٢٩
=============

----------------------------------------------------------٢٠٣٫١٩٣٫٠٣٤
=============

----------------------------------------------------------١٢٠٫٨٢١٫٣٣٩
=============

----------------------------------------------------------١١٨٫٣٠٤٫٠٣١
=============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٩

األدوات المالية المشتقة )تابع(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

 ---------------------------------------------------------المبالغ االسمية وفقا ً لالستحقاق ----------------------------------------------------القيمة السوقية
الموجبة
ألف درھم

القيمة السوقية
السالبة
ألف درھم

القيمة
االسمية
ألف درھم

أقل من ثالثة
أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة
ألف درھم

من سنة إلى
ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

محتفظ بھا لغرض المتاجرة
مشتقات معدالت الفائدة
عقود مقايضة
عقود آجلة وعقود مستقبلية
عقود خيارات وعقود خيارات مقايضة

٥٧٫٣٩١٫٧٧٧
١٦٫٦٤٦٫٠٣٨

٤٫١٤٠٫١٠٨
١٧٫٨٦٦
١٤٥٫٣٠٧

٢٫٨١١٫٤٦٩
١٥٫١٨٩
١٣٤٫٥٤٥

٤١٣٫٣٣٢٫٣٠٠
١٨٠٫١٢٨٫١٧٥
٨١٫٦٠٧٫٤٨٦

٦٢٫٤٨١٫٩٧١
٥٫٦٥٦٫٤٢٠
١٥٫٠٥٩٫٣٠٠

٩٩٫٦٠٦٫٨٨٦
١١٢٫٣٦١٫٧٨٤
٤١٫٥٩٠٫٧٩١

١٣٣٫٨١٥٫٣٦٥
٦٢٫١٠٩٫٩٧١
٤٫٩٩٦٫٤٠٥

٦٠٫٠٣٦٫٣٠١
٣٫٣١٤٫٩٥٢

عقود آجلة
عقود خيارات

١٫٣٦٢٫٨١٢
٤٥٫٧٧٠

١٫٤١٣٫٦٨٠
٤٥٫٧٧٠

١٨٩٫٤٢١٫٧٣٠
٥٫١٨٦٫٥٦١

١١٩٫٧٥٣٫٨٦٠
١٫٣٢٧٫٣٥٠

٦٠٫١٧٢٫٤٤٢
٣٫٧١٧٫٣٦٠

٨٫٠٧٣٫٥٩١
١٤١٫٨٥١

١٫٤٢١٫٨٣٧
-

عقود مشتقات أخرى

٣٩٫٠٨٩
---------------------------٥٫٧٥٠٫٩٥٢
----------------------------

٤٢٫٥٠٠
---------------------------٤٫٤٦٣٫١٥٣
----------------------------

٢٫٢٦٧٫٥٦٥
-----------------------------٨٧١٫٩٤٣٫٨١٧
------------------------------

٧٦٥،٤٣٢
-----------------------------٢٠٥٫٠٤٤،٣٣٣
------------------------------

٨٤٩٫٠٠٢
-----------------------------٣١٨٫٢٩٨٫٢٦٥
------------------------------

٤٩٢٫٣٣١
-----------------------------٢٠٩٫٦٢٩٫٥١٤
------------------------------

١٦٠٫٨٠٠
-----------------------------٦٤٫٩٣٣٫٨٩٠
------------------------------

-----------------------------٧٤٫٠٣٧٫٨١٥
------------------------------

٣٧٢٫٥٧١
---------------------------٣٧٢٫٥٧١
----------------------------

٢٫٨٢٢٫٢٠٤
---------------------------٢٫٨٢٢٫٢٠٤
----------------------------

٤٨٫٨١٨٫٣٧٩
-----------------------------٤٨٫٨١٨٫٣٧٩
------------------------------

١٫٧٥٢٫٨١٠
-----------------------------١٫٧٥٢٫٨١٠
------------------------------

٦٫١٤٢٫٤٩١
-----------------------------٦٫١٤٢٫٤٩١
------------------------------

٤٫٥٧٨٫٤٠٤
-----------------------------٤٫٥٧٨٫٤٠٤
------------------------------

١٠٫٤٠٥٫١٣٦
-----------------------------١٠٫٤٠٥٫١٣٦
------------------------------

٢٥٫٩٣٩٫٥٣٨
-----------------------------٢٥٫٩٣٩٫٥٣٨
------------------------------

مشتقات العمالت األجنبية

محتفظ بھا كتحوط للقيم العادلة:
مشتقات معدالت الفائدة
عقود مقايضة

-

محتفظ بھا كتحوط للتدفقات النقدية
مشتقات معدالت الفائدة
عقود آجلة

اإلجمالي

١٠٫٣٧٨٫٦٠٣
١٦٨٫٦٥٩
٢٢٫٤٨٣
------------------------------ ---------------------------- ---------------------------١٠٫٣٧٨٫٦٠٣
١٦٨٫٦٥٩
٢٢٫٤٨٣
------------------------------ ---------------------------- ---------------------------٩٣١٫١٤٠٫٧٩٩
٧٫٤٥٤٫٠١٦
٦٫١٤٦٫٠٠٦
============ ============ =============

٥٫٩٠٨٫٦٩٤
-----------------------------٥٫٩٠٨٫٦٩٤
-----------------------------٢١٢٫٧٠٥٫٨٣٧
=============

٨١

٤٫٤٦٩٫٩٠٩
-----------------------------٤٫٤٦٩٫٩٠٩
-----------------------------٣٢٨٫٩١٠٫٦٦٥
=============

----------------------------------------------------------٢١٤٫٢٠٧٫٩١٨
=============

------------------------------ ----------------------------------------------------------- -----------------------------٩٩٫٩٧٧٫٣٥٣
٧٥٫٣٣٩٫٠٢٦
============= =============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٣٩

األدوات المالية المشتقة )تابع(
إن القيم الموجبة  /السالبة العادلة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح  /الخسائر على التوالي الناتجة عن تقييم أدوات
المتاجرة والتحوط بصورة عادلة .وال تشير ھذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية ،حيث تم تعديل القيم الموجبة
 /السالبة المماثلة إلى القيم الدفترية للقروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير المتاجرة والقروض ألجل
والسندات الثانوية المغطاة بالتحوط.

استلمت المجموعة ،كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٤ضمانات نقدية بمبلغ  ٦٦١٫٨٠٥ألف درھم )٤١١٫٣٨٠ :٢٠١٣
ألف درھم( مقابل قيمة عادلة موجبة لموجودات مشتقة من بعض األطراف المقابلة .وعلى الجانب اآلخر ،قامت
المجموعة بتقديم ضمانات نقدية بمبلغ  ٧٫١٦٠٫٢٩٥ألف درھم ) ٣٫٤٩٠٫٠٤٩ :٢٠١٣ألف درھم( مقابل قيمة عادلة
سالبة لمطلوبات مشتقة.
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 .إن ھذه المعامالت تتم بشكل رئيسي مع بنوك ومؤسسات مالية.
المشتقات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة
تستخدم المجموعة المشتقات ،غير المصنفة كمؤھلة لعالقات تحوط ،وذلك إلدارة تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية
وأسعار الفائدة ومخاطر االئتمان أو تقوم بمبادرات ألوضاع يتوقع منھا تحقيق أرباح من الحركة في األسعار أو
المعدالت أو وقوع أحداث في صالح المجموعة .وتشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار
الفائدة والعمالت وعقود آجلة .إن القيم العادلة لتلك المشتقات مبينة في الجدول الموضح أعاله.
المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغراض التحوط كجزء استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بھا
من خالل إجراء عمليات مقاصة للحد من تعرضھا لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة .كما
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن موجودات محددة
والتي تحمل فائدة مثل القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير غرض المتاجرة والقروض ألجل والسندات
الثانوية .تستخدم المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود مقايضة عمالت لتغطية مخاطر العمالت المحددة
بصفة خاصة.
المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للتدفقات النقدية
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للحماية من مخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن أدواتھا المالية .التزمت المجموعة
جوھريا ً بالشروط الھامة الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة لتحصل على عالقة تحوط فعالة.

٤٠

األطراف ذات العالقة
ھوية األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أطرافا ً ذات عالقة إذا كانت لديھا القدرة على التحكم أو ممارسة نفوذ ھام على طر ٍ
ف آخر بخصوص
اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية .تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار
موظفي إدارة المجموعة .يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة .يشارك ھؤالء
األعضاء في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات الخاصة بالمجموعة .يتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل
إدارة المجموعة وھي تتماشى مع الشروط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.

الشركة األم والجھة المھيمنة العليا
وفقاً ألحكام القانون رقم ) (١٦لسنة  ،٢٠٠٦تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار الذي يمتلك نسبة  ٪٦٩،٩٦من رأسمال
البنك المصدر ).(٪٧٠،١٨ :٢٠١٣
خالل السنة ،تم سداد فائدة على السندات بقيمة  ١٨٧،٥مليون درھم خالل السنة ) ٢٤٠ :٢٠١٣مليون درھم( من قبل
البنك فيما يتعلق بسندات الشق االول الرأسمالية لحكومة أبوظبي البالغة  ٤٫٠٠٠مليون درھم ) ٤٫٠٠٠ :٢٠١٣مليون

درھم(.

٨٢
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األطراف ذات العالقة )تابع(
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
تعويضات كبار موظفي اإلدارة
تعويضات الموظفين قصيرة األجل
تعويضات التقاعد للموظفين
تعويضات نھاية الخدمة
مدفوعات على أساس األسھم
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

٧٩٫٨٧٥
٢٫٠١٠
١٫٥٢٤
٨٫٢٢٤
========
٧٫٩١٧
========

٧٨٫٤٠٨
١٫٧٣٤
١٫٤٩٢
٢٤٫٠١٢
========
٧٫٥٢٠
========

الشروط واألحكام
إن القروض الممنوحة والسلفيات المقبولة ألطراف ذات عالقة تكون بعمالت متعددة ولفترات زمنية مختلفة .تم تقديم
القروض والسلفيات إلى األطراف ذات العالقة خالل العام بمعدل فائــدة تتراوح من  ٪٠،٠٥إلى  ٪١٠،٧٥سنويا ً
) ٪٠،٠٥ : ٢٠١٣إلى  ٪١٠،٧٥سنويا ً( .تتراوح الفوائد المحققة على ودائع العمالء من قبل األطراف ذات العالقة
خالل العام من ال شيء إلى  ٪٣،٨٠سنويا ً ) : ٢٠١٣ال شيء إلى  ٪٣،٨٠سنويا ً(.
تتراوح الرسوم والعموالت المحققة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام من  ٪٠،١٢٥إلى ٪٢،٠٠
سنويا ً ) ٪٠،٢٠ :٢٠١٣إلى .(٪١،٠٠
تتراوح الضمانات على القروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة من كونھا مضمونة بشكل كامل إلى غير مضمونة.
أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار
موظفي اإلدارة
ألف درھم

كبار
المساھمين
ألف درھم

أخرى
ألف درھم

٢٠١٤
اإلجمالي
ألف درھم

٢٠١٣
اإلجمالي
ألف درھم

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

٦٨٫٣٦٦٫٩٢٣ ٣٫٢٩٢٫٢٢٣ ١٫٠٢٠٫٧٣٠
=========== =========== ===========
٨٦٫٩٩٩٫٢٣٩ ٢٫٨٣٥٫٦٩٩
٢٩٨٫٦٣٩
=========== =========== ===========
٣٩٫٣١٢٫٨٢٨ ٣٫٨٥٩٫١٥٧
٣٦٨٫٤٤٦
=========== =========== ===========

٧٢٫٦٧٩٫٨٧٦
===========
٩٠٫١٣٣٫٥٧٧
===========
٤٣٫٥٤٠٫٤٣١
===========

٨٠٫٣٩٢٫٤٣٣
===========
٦٦٫٨٣١٫٣٥٠
===========
٤٢٫٠٠٩٫٢٨٦
===========

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

٢٦٫٩١٣
==========
٢١٠
==========

٣٠٦٫٧٨٨
==========
١٦٨٫١٣٤
==========

١٫٨٦٤٫٢٠٨
==========
٢٥٢٫٧٠٦
==========

٢٫١٩٧٫٩٠٩
==========
٤٢١٫٠٥٠
==========

٢٫٣٣٤٫٦٠٥
==========
٣٨٠٫٣٨٦
==========

٤٫٣١٠
==========

١٫٧٥٣
==========

٦٩٫٣٤٤
==========

٧٥٫٤٠٧
==========

٧٢٫٣١٤
==========

تتألف أخرى من الجھات التابعة لحكومة 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 ) : ٢٠١٣ال شيء(.
٨٣
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معلومات حول القطاعات
تم تطبيق ھيكل تشغيلي جديد في منتصف العام الماضي 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 .إن ھذا الھيكل مبسط ومتسق مع رسالة البنك
بأن يصبح ركيزة لعمالئه المميزين.
قطاعات األعمال

 القطاع المصرفي الدولي للمؤسسات والشركات
يتألف ھذا القطاع من األعمال المصرفية الدولية واألسواق العالمية .ويزود ھذا القطاع العمالء من الشركات والعمالء
في مجال االستثمار باستشارات استراتيجية وحلول ابتكاريه موضوعة خصيصا ً لتلبية احتياجاتھم المختلفة .يقدم قسم
الخدمات المصرفية الدولية مجموعة من الخدمات المالية التي تتضمن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتمويلھا والقروض المجمعة والتمويل التجاري وعمليات التمويل المتخصصة والتمويل المنظم والتأجير وخدمات
األوراق المالية والخدمات المصرفية المتعلقة بالصفقات واألعمال المصرفية التجارية وخدمات أسواق رأس المال
المدين واستشارات تتعلق بأصول خاصة .بينما يغطي قسم األسواق العالمية مجموعة من األعمال المتعلقة بالتغطية
المؤسسية والتجارية وحلول إدارة المخاطر وترتيبات إعادة الشراء واالستثمارات والبضائع والتجارة اإللكترونية
باإلضافة إلى أعمال صرف العمالت األجنبية.

 القطاع الدولي إلدارة الثروات
يخدم ھذا القطاع العمالء ذوي األرصدة الضخمة وغيرھم من العمالء ممن لديھم احتياجات استثمارية معقدة .يقدم ھذا
القطاع منتجات متنوعة تتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الموجودات بما في ذلك الصناديق المحلية والدولية
باإلضافة إلى إدارة المحافظ طبقا ً لتقدير البنك ،واألمانات والوساطة وتطوير األعمال وحلول موضوعة خصيصا ً
إلدارة الثروات )مثل تخطيط األمانات و الممتلكات والتخطيط المالي والتفويضات المنفصلة واإلقراض المھيكل
واستثمارات العقارات وحقوق الملكية الخاصة(.

 قطاع األفراد واألعمال التجارية العالمية
يستھدف ھذا القطاع العمالء من األفراد والشركات إلى جانب العمليات واإلدارة المرتبطة بھم .يتم ھيكلة ھذا القطاع
على أساس االحتياجات المختلفة لقاعدة العمالء العريضة لدى المجموعة والتي تشمل العموم والنخبة والقطاع التجاري
باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 المركز الرئيسي
توفر المجموعة الدعم من خالل أقسام الموارد البشرية المركزية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل وعالقات المستثمرين
وإدارة المخاطر واالتصاالت التجارية والممتلكات والشؤون القانونية والتدقيق الداخلي وااللتزام والمشتريات وقسم
الخزينة إلى جانب الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.

٨٤

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤١

التحليل القطاعي )تابع(
القطاعات الجغرافية
سوف تقوم اإلدارة بإدارة قطاعات األعمال المختلفة لديھا من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل
داخل ثالث قطاعات جغرافية محددة وھي اإلمارات العربية المتحدة والخليج والقطاع الدولي.
 اإلمارات العربية المتحدة
إن الشبكة المحلية لبنك أبوظبي الوطني متاحة حاليا ً 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 ھذا القطاع ليشمل
األردن أيضا.
 القطاع الدولي
تتم إدارة الشبكة الدولية لبنك أبوظبي الوطني من خالل التواجد التشغيلي في كل من البرازيل والصين ومصر وفرنسا
وھونج كونج ولبنان وليبيا وماليزيا والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.

تتشابه السياسات المحاسبية لتقارير القطاعات مع تلك المبينة في اإليضاحين  ٢و .٣تم إجراء المعامالت بين القطاعات
وبين الفروع داخل القطاع الواحد وفق معدالت السوق أو بنا ًء على معدالت متفق عليھا من قبل اإلدارة .يتم تحميل أو
قيد الفوائد بين القطاعات والفروع على أساس النسبة المتعاقد عليھا أو نسبة إجمالية وھي في كلتا الحالتين تقدير لتكلفة
استبدال األموال.
تم فيما يلي تضمين البيانات الخاصة بنتائج كل قطاع من القطاعات .يتم قياس األداء بناءاً على أرباح القطاع قبل
الضرائب ،وفقا ً لما ھو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة التي تم مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ُتستخدم أرباح القطاع في قياس األداء ،حيث ترى اإلدارة أن ھذه المعلومات ھي األكثر صلة بتقييم نتائج بعض
القطاعات ذات الصلة بمؤسسات أخرى تعمل في ھذه المجاالت.

٨٥

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
معلومات حول القطاعـات )تابع(
٤١
القطاع المصرفي
للمؤسسات و
الشركات
ألف درھم

قطاع األعمال
القطاع المصرفي
لألفراد واألعمال
قطاع إدارة
التجارية
الثروات
ألف درھم
ألف درھم

الفطاع الجغرافي
المركز
الرئيسي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

اإلمارات
العربية
المتحدة
ألف درھم

الخليج
ألف درھم

الدولي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

كما في وللسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر :٢٠١٤
صافي إيرادات الفائدة
صافي اإليرادات غير إيرادات الفائدة
إيرادات التشغيل
المصروفات العمومية واإلدارية
والمصروفات التشغيلية األخرى
صافي مخصص انخفاض القيمة
األرباح قبل الضرائب
ضرائب خارجية
صافي أرباح السنة
إجمالي موجودات القطاع

٦٧٩٫٢٤٩
٣٨٣٫٦٧٠
-------------------------١٫٠٦٢٫٩١٩
===========

٢٫٢٠٠٫٧٣٤
١٫١٤٣٫١٠٥
--------------------------٣٫٣٤٣٫٨٣٩
===========

٧٩٨٫١٣٣
٢٥١٫٠٨٤
-------------------------١٫٠٤٩٫٢١٧
===========

٧٫٠١٨٫٠١٨
٣٫٣٩٦٫٦٩٩
--------------------------١٠٫٤١٤٫٧١٧

٥٫٧٦١٫٠٠٨
٢٫٧٩٤٫٦٣١
--------------------------٨٫٥٥٥٫٦٣٩
===========

٢٠٩٫٩٢٢
٧٩٫٥٢٧
--------------------------٢٨٩٫٤٤٩
===========

١٫٠٤٧٫٠٨٨
٥٢٢٫٥٤١
--------------------------١٫٥٦٩٫٦٢٩
===========

٧٫٠١٨٫٠١٨
٣٫٣٩٦٫٦٩٩
--------------------------١٠٫٤١٤٫٧١٧

٣٫٣٣٩٫٩٠٢
١٫٦١٨٫٨٤٠
--------------------------٤٫٩٥٨٫٧٤٢
===========

٣٣٠٫٦٥٣
١٫٠٦٠٫٤٦١
=========== ===========
٢٤٫٣٩٩
٤٣١٫٧٦٧
=========== ===========
٧٠٧٫٨٦٧
٣٫٤٦٦٫٥١٤
=========== ===========
٨١٫٩١٦
١٤١٫١٩٦
=========== ===========
٦٢٥٫٩٥١
٣٫٣٢٥٫٣١٨
=========== ===========
٣٢٫٩٧٠٫١٨١ ٢٦١٫٢٩٦٫٨١٠
=========== ===========

١٫٧٣٧٫٥٩٣
===========
٣٣٧٫٢٦٨
===========
١٫٢٦٨٫٩٧٨
===========
٤٨٫٥٧٦
===========
١٫٢٢٠٫٤٠٢
===========
٨٩٫٢٧٤٫٣٩٩
===========

٥٦٧٫٣٢٦
===========
٧٤٫٦٩٣
===========
٤٠٧٫١٩٨
===========
===========
٤٠٧٫١٩٨
===========
٤٧٫٤٢٥٫٥٣٣
===========

٣٫٦٩٦٫٠٣٣

١٣٣٫٠٧٠
٣٫٠٣١٫٢٧٩
=========== ===========
٥٦٫٧٧٣
٦٦١٫٢١٤
=========== ===========
٩٩٫٦٠٦
٤٫٨٦٣٫١٤٦
=========== ===========
١٣٫٨٤٨
)(٢٫٦٠٠
=========== ===========
٨٥٫٧٥٨
٤٫٨٦٥٫٧٤٦
=========== ===========
٩٫٥٥٧٫١٨٧ ٣٠٦٫٤٢٨٫٣١١
=========== ===========

٥٣١٫٦٨٤
===========
١٥٠٫١٤٠
===========
٨٨٧٫٨٠٥
===========
٢٦٠٫٤٤٠
===========
٦٢٧٫٣٦٥
===========
٨٠٫١٩٨٫٥٢٥
===========

٣٫٦٩٦٫٠٣٣

األرصدة فيما بين القطاعات
إجمالي الموجودات
إجمالي مطلوبات القطاع

٣١٫٨٠٩٫٣٤٢ ٢٥٥٫٦٠٦٫٠٧٥
=========== ===========

٨٥٫٦٨٠٫٤٤٩
===========

١٩٫٩٠٧٫٦٧٥
===========

األرصدة فيما بين القطاعات

٨٦٨٫١٢٧
٥٫٨٥٠٫٥٥٧
٢٧١٫٦٨٨
٥٫٥٧٨٫٨٦٩
٤٣٠٫٩٦٦٫٩٢٣
)(٥٤٫٨٦٨٫٢١١
--------------------------٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢
============
٣٩٣٫٠٠٣٫٥٤١
)(٥٤٫٨٦٨٫٢١١
-----------------------------٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠
=============

إجمالي المطلوبات

٨٦

٨٫٢٣٩٫٦٢١ ٢٧٢٫١٨٥٫٩٥٦
=========== ===========

٧٧٫٧٩٥٫٠٦٤
===========

٨٦٨٫١٢٧
٥٫٨٥٠٫٥٥٧
٢٧١٫٦٨٨
٥٫٥٧٨٫٨٦٩
٣٩٦٫١٨٤٫٠٢٣
)(٢٠٫٠٨٥٫٣١١
----------------------------٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢
=============
٣٥٨٫٢٢٠٫٦٤١
)(٢٠٫٠٨٥٫٣١١
----------------------------٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠
=============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٤١معلومات حول القطاعـات )تابع(
القطاع المصرفي
للمؤسسات و
الشركات
ألف درھم

قطاع األعمال
القطاع المصرفي
لألفراد واألعمال
قطاع إدارة
التجارية
الثروات
ألف درھم
ألف درھم

الفطاع الجغرافي
المركز
الرئيسي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

اإلمارات
العربية
المتحدة
ألف درھم

الخليج
ألف درھم

الدولي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

كما في وللسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر :٢٠١٣
صافي إيرادات الفائدة
صافي اإليرادات غير إيرادات الفائدة
إيرادات التشغيل
المصروفات العمومية واإلدارية
والمصروفات التشغيلية األخرى
صافي مخصص انخفاض القيمة
األرباح قبل الضرائب
ضرائب خارجية
صافي أرباح السنة
إجمالي موجودات القطاع

٣٫١٧٥٫٨٤٤
١٫٣٧٠٫٠١٣
--------------------------٤٫٥٤٥٫٨٥٧
===========

٤٤٢٫٤٧٩
٢١٦٫٣٦٩
-------------------------٦٥٨٫٨٤٨
===========

٢٫٢٣١٫٧٦٥
٨٦٣٫٠٣٨
--------------------------٣٫٠٩٤٫٨٠٣
===========

٦٥٩٫٥٦٩
٤٣٨٫٩١١
-------------------------١٫٠٩٨٫٤٨٠
===========

٦٫٥٠٩٫٦٥٧
٢٫٨٨٨٫٣٣١
--------------------------٩٫٣٩٧٫٩٨٨

٥٫٥٠٥٫٨٩٦
٢٫٤٠١٫٣٩٠
--------------------------٧٫٩٠٧٫٢٨٦
===========

١٦٨٫٣٦٤
٥٥٫٨٩٠
--------------------------٢٢٤٫٢٥٤
===========

٨٣٥٫٣٩٧
٤٣١٫٠٥١
--------------------------١٫٢٦٦٫٤٤٨
===========

٦٫٥٠٩٫٦٥٧
٢٫٨٨٨٫٣٣١
--------------------------٩٫٣٩٧٫٩٨٨

٨٤٧٫٦٠٠
===========
٧٦٢٫٦٥٥
===========
٢٫٩٣٥٫٦٠٢
===========
١٠٧٫٤١٣
===========
٢٫٨٢٨٫١٨٩
===========
٢٣١٫٤٠٣٫١٦٠
===========

٢٦٦٫٢٢٩
===========
١٥٫١٧١
===========
٣٧٧٫٤٤٨
===========
٤٥٫٨٧٧
===========
٣٣١٫٥٧١
===========
٢٨٫١٦٩٫٩٤٢
===========

١٫٥٣٦٫٤٢٧
===========
٣٩٧٫٠٤٥
===========
١٫١٦١٫٣٣١
===========
٦٤٫٨٤٩
===========
١٫٠٩٦٫٤٨٢
===========
٨٥٫٤٠٨٫٣٦١
===========

٥٨٠٫١٣٢
===========
٣١٫٠٣٥
===========
٤٨٧٫٣١٣
===========
===========
٤٨٧٫٣١٣
===========
٥٠٫٧٨٦٫٥٢٣
===========

٣٫٢٣٠٫٣٨٨

٢٫٦٣٤٫٩٤٧
===========
٩٦٨٫٧٣٤
===========
٤٫٣٠٣٫٦٠٥
===========
===========
٤٫٣٠٣٫٦٠٥
===========
٢٥٦٫٥٠٨٫٩١٥
===========

١٢٥٫٨٨٣
===========
٢٢٫١٠٧
===========
٧٦٫٢٦٤
===========
١٢٫٥٣٨
===========
٦٣٫٧٢٦
===========
٧٫٩٦١٫٦٤٥
===========

٤٦٩٫٥٥٨
===========
٢١٥٫٠٦٥
===========
٥٨١٫٨٢٥
===========
٢٠٥٫٦٠١
===========
٣٧٦٫٢٢٤
===========
٧٦٫٤٩٩٫١٧٩
===========

٣٫٢٣٠٫٣٨٨

األرصدة فيما بين القطاعات
إجمالي الموجودات
إجمالي مطلوبات القطاع

٢١٩٫٠٣٤٫١٠١
===========

٢٦٫٩٥٧٫٦٤٢
===========

٨٨٫٧٢٤٫٥٥٧
===========

٢٦٫٣٨٠٫٢٩٥
===========

األرصدة فيما بين القطاعات

١٫٢٠٥٫٩٠٦
٤٫٩٦١٫٦٩٤
٢١٨٫١٣٩
٤٫٧٤٣٫٥٥٥
٣٩٥٫٧٦٧٫٩٨٦
)(٧٠٫٧٠٦٫٣٣٠
--------------------------٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦
============
٣٦١٫٠٩٦٫٥٩٥
)(٧٠٫٧٠٦٫٣٣٠
-----------------------------٢٩٠٫٣٩٠٫٢٦٥
=============

إجمالي المطلوبات

٨٧

٢٢٥٫٧٦٦٫٩٨٥
===========

٦٫٦٦٣٫١٨١
===========

٧٣٫٨٦٨٫١٨٢
===========

١٫٢٠٥٫٩٠٦
٤٫٩٦١٫٦٩٤
٢١٨٫١٣٩
٤٫٧٤٣٫٥٥٥
٣٤٠٫٩٦٩٫٧٣٩
)(١٥٫٩٠٨٫٠٨٣
----------------------------٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦
=============
٣٠٦٫٢٩٨٫٣٤٨
)(١٥٫٩٠٨٫٠٨٣
----------------------------٢٩٠٫٣٩٠٫٢٦٥
=============

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤٢

ربحية السھم
يتم احتساب ربحية السھم بتقسيم صافي أرباح السنة بعد خصم دفعات سندات الشق األول الرأسمالية على المتوسط
الـمرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة كما يلي:

ربحية السھم األساسية:
صافي أرباح السنة )ألف درھم(
ناقصا ً :دفعات سندات الشق األول الرأسمالية )ألف درھم(
صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول
الرأسمالية )ألف درھم(
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
األسھم العادية كما في  ١يناير )باآلالف(
تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة ) ٢٠١٤باآلالف(
تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة ) ٢٠١٣باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم المشتراة من خالل برنامج
خيارات األسھم )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية )باآلالف(
ربحية السھم األساسية )درھم(

ربحية السھم المخفضة:
صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول
الرأسمالية )ألف درھم(
زائداً  :الفائدة على السندات القابلة
للتحويل )ألف درھم(
صافي أرباح السنة الحتساب ربحية السھم
المخفضة )ألف درھم(
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية )باآلالف(
تأثير األسھم العادية المحتملة المخفضة المصدرة )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم المخففة من خالل
برنامج خيارات األسھم )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة
الحتساب الربحية المخفضة للسھم )باآلالف(
ربحية السھم المخفضة )درھم(

٨٨

٢٠١٤

٢٠١٣

٥٫٥٧٨٫٨٦٩
)(١٨٧٫٤٩٥
------------------------

٤٫٧٤٣٫٥٥٥
)(٢٤٠٫٠٠٠
------------------------

٥٫٣٩١٫٣٧٤
===========

٤٫٥٠٣٫٥٥٥
===========

٤٫٢٨٠٫٤٧٠
٤٢٨٫٢١٢
-

٣٫٨٧٤٫٥٥٨
٤٢٨٫٢١٢
٣٨٨٫٤٣٠

٨٫١٧٣
-----------------------٤٫٧١٦٫٨٥٥
===========
١،١٤
=====

١١٫٤٦٢
-----------------------٤٫٧٠٢٫٦٦٢
===========
٠،٩٦
=====

٥٫٣٩١٫٣٧٤

٤٫٥٠٣٫٥٥٥

٤٤٫٥٤٧
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ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٤٣

أنشطة ائتمانية
تحتفظ المجموعة بموجودات برسم األمانة أو بصفة ائتمانية عن عمالئھا كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤بقيمة
 ١٠٫٢٧٤مليون درھم ) ٧٫٩٠٦ :٢٠١٣مليون درھم( .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المجموعة خدمات الحفظ األمين
لبعض عمالئھا.
يتم استبعاد الموجودات المعنية المحتفظ بھا كأمانات أو وكاالت من البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

٤٤

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

األنشطة

بلد التأسيس

مرشحي بنك أبوظبي الوطني المحدود*

تسجيل أسھم

انجلترا

مدراء صندوق بنك أبوظبي الوطني )جيرنسي( المحدود*

حقوق ملكية /
إدارة موجودات
حقوق ملكية/
إدارة الموجودات

منطقة بايليويك ،جيرنسي

وان شير بي ال سي

شركة استثمار

جھورية أيرلندا

٪١٠٠

حقوق الملكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني )(١

إدارة الصناديق

جزر الكايمان

٪٥٨

بنك أبوظبي الوطني )كايمان( المحدود

إدارة الصناديق

جزر الكايمان

٪١٠٠

بنك أبوظبي الوطني – الصندوق العالمي
المتعدد االستراتيجيات

إدارة الصناديق

جزر الكايمان

٪١٠٠

صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو العالمي
بي سي سي المحدود*

منطقة بايليويك ،جيرنسي

نسبة
٢٠١٤
-

* تم تصفيتھا خالل الفترة
٤٥

أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان ذلك مناسبا لتتوافق مع العرض وتغير السياسات المحاسبية المتبعة
في ھذه البيانات المالية الموحدة .إن التغيرات المحاسبية التي تمت خالل السنة موضحة أدناه:
خالل السنة ،قامت المجموعة بتغيير السياسة المحاسبية الخاصة بالزكاة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .وفقا ً للسياسة
المحاسبية السابقة ،كان يتم تحميل الزكاة على بيان األرباح أو الخسائر الموحدة كمصروفات ،بينما سوف تشكل حاليا ً،
بموجب السياسة المحاسبية الجديدة ،جزءاً من بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد كمعامالت مع مالك المجموعة.
وبالتالي ،ازداد صافي األرباح بمبلغ  ١٨،٠٧مليون درھم ) ١٧،٦ :٢٠١٣مليون درھم( .ليس لھذا التغيير أي تأثيرات
أخرى على ھذه البيانات المالية الموحدة.
وعلى النقيض ،بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،حيث كانت تشكل في السياسة المحاسبية السابقة جزءاً من
بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد ،بينما سوف تشكل بموجب السياسة المحاسبية الجديدة جزءاً من بيان األرباح
أو الخسائر الموحد كمصروفات .ال يوجد تأثير على صافي أرباح السنة الحالية ) ٧،١٥ :٢٠١٣مليون درھم( نتيجة
لھذا التغيير .ومع ذلك تم إعادة بيان األرباح المحتجزة االفتتاحية والختامية وأرصدة المطلوبات األخرى لسنة ٢٠١٣
كما ھو مبين في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وبيان المركز المالي الموحد على التوالي.
٨٩

تقرير الحوكمة المؤسسية للعام 2014

مقدمة
يدرك بنك أبوظبي الوطني والشركات التابعة لمجموعته (يشار إليها مجتمعة بلفظ "البنك") مسؤولياتهم عن
اتباع ممارسات أعمال أخالقية ومستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة والخارج .ويؤدي إطار شامل
للحوكمة دوراً أساسيا ً في الثقافة السائدة بالبنك وممارسات أعماله وامتثاله لمتطلبات الجهات الرقابية.

يثق البنك أن المنافع الناشئة من االلتزام بالحوكمة المؤسسية تعزى إلى عنصري الوثائق والسلوكيات.
وبالتالي فقد اعتمد المجلس إطاراً عاما ً يتضمن مجموعة واسعة من السياسات للتوجيه والسيطرة باإلضافة
إلى توفير مبادئ عامة للتصرف والسلوك الشخصي والتي يتحمل مسؤوليتها جميع أعضاء مجلس اإلدارة
والموظفين بصفتهم الفردية وكمؤسسة مجتمعة.

وتقوم ثقافة الحوكمة المؤسسية على العناصر التالية:







مسؤولية مجلس اإلدارة عن إدارة شؤون المجموعة
وأهدافها؛
اختيار استراتيجيات منتجة وإدارة المخاطر بكفاءة؛
التفويض المالئم ومراقبة الصالحيات وتحمل المسؤولية
تجاه اإلدارة؛
اإلجابة على اهتمامات المتعاملين من خالل اإلفصاحات
الجوهرية ذات الصلة.
التأكد من االمتثال لكافة االلتزامات المقررة من الجهات الرقابية؛
المشاركة مع المجتمع.

المبادئ الموجهة لبنك أبوظبي
الوطني في مجال الحوكمة:
-1
-2
-3
-4

معايير قوية للحوكمة
القيادة
المحاسبة
الشفافية

إن نطاق وتميز إطار الحوكمة المؤسسية يتناسب مع طبيعة بنك أبوظبي الوطني وحجمه وهيكله المعقد .كما
يدرك مجلس اإلدارة أن البنك يعمل في بيئة عالمية دائمة التطور وحافلة بالتوقعات المختلفة والتغيرات
التنظيمية المستمرة والتركيز المستمر على مشاركة المتعاملين والمحاسبة .وعليه فإن البنك يسعى باستمرار
إلى تطوير وتحسين إطار الحوكمة المؤسسية لديه لتمكين المجلس واإلدارة من القيام بمهامهم على أكمل
وجه ممكن.

التكريم واإلنجازات
في العام  2014فاز البنك بجائزة الحوكمة من مجلة "إيثيكال بوردروم" في فئة "أفضلة حوكمة مؤسسية –
الخدمات المالية في الشرق األوسط".

وللعام الخامس على التوالي حسن البنك مركزه على مؤشر ستاندرد آند بورز /حوكمة للعالم العربي الذي
يعتمد المعيار إالجتماعي البيئي والحوكمة ،ليصل إلى المركز الثاني .ويقدم هذا المؤشر قياسا ً لألداء
المؤسسي العام من خالل ربط النجاح في أسواق األسهم بالمؤشرات البيئية واالجتماعية ومؤشرات
الحوكمة .ويثمن البنك هذا المركز غاليا ً حيث أدرج التواجد المستمر على المؤشر ضمن مقاييس أداء اإلدارة
العليا لديه.

اإلطار العام للحوكمة المؤسسية
يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤلية العامة عن إدارة شؤون المجموعة وإنشاء قيمة مضافة والحفاظ عليها
من خالل عمليات المجموعة ومراعاة مصالح المساهمين وغيرهم من المتعاملين مع البنك .وقد قام المجلس
بتوثيق مهامه ومسؤولياته من خالل ميثاق مجلس اإلدارة والسياسات المتصلة به.

أسس مجلس اإلدارة عدداً من اللجان ،والتي يبقى كل منها جزءاً ال يتجزأ من المجلس وأعضاؤها هم من
ضمن أعضائه .وتتمثل مهمة هذه اللجان في دراسة المواضيع المختلفة بمزيد من التفصيل وإدارة حاالت
تضارب المصالح وااللتزام بأنظمة ولوائح الجهات الرقابية وغيرها من األنشطة ذات الصلة حسبما قد يكون
الزما ً للتأكد من الحوكمة الرشيدة للمجموعة.

تمت مراجعة اللجان خالل العام  2014لتتوافق بشكل أكبر مع التغيرات اللتي طرأت على هيكل المجموعة،
وقد تم تحديث المواثيق الخاصة بجميع اللجان بما يعكس مهامها ومسؤولياتها المحدثة.

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية منح الصالحيات إلى اإلدارة بما في ذلك تعريف هذه الصالحيات ونطاقها
وتكرارها وطبيعتها .وباستثناء بعض السلطات والصالحيات التي يحتفظ بها مجلس اإلدارة لنفسه وتخضع
إلجراءات صنع القرار لديه ،فإن الرئيس التنفيذي للمجموعة مفوض بكامل المسؤلية عن إدارة البنك
وعملياته وامتثاله للمتطلبات .وللقيام بدوره اإلشرافي على أكمل وجه ،قام المجلس بتعريف هيكل رقابي

واضح يسمح بمراقبة أنشطة اإلدارة باإلضافة إلى وضع ضوابط داعمة وهياكل للتقارير على الصعيد
الداخلي والخارجي للمؤسسة .كما يراعي هيكل التفويض والرقابة االمتثال لمتطلبات ،والخضوع إلشراف،
الجهات الرقابية و أطراف خارجية بما في ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة اإلمارات
لألوراق المالية والسلع والجهات الرقابية في األقاليم والدول التي يعمل فيها البنك.

أصدر المجلس قواعد السلوك المهني التي تنطبق على أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين ووكالء البنك.
وتشجع هذه القواعد على اتباع السلوكيات الصحيحة وتعرف السلوكيات الخاطئة ،وإجراءات ونتائج تحديد
هذه السلوكيات واإلبالغ عنها.

طبقا ً للمنهج المتبع من البنك في استخدام أعلى معايير الشفافية واإلفصاح لمصلحة المساهمين وغيرهم من
المتعاملين ،ينشر البنك مجموعة واسعة من التقارير التي تتضم البيانات المالية وغير المالية باإلضافة إلى
اإلفصاحات المطلوبة لألغراض التنظيمية.

أسس البنك عدداً من الوحدات المكلفة بالمشاركة والتواصل مع المتعاملين الخارجيين ،ومن هذه الوحدات
إدارة عالقات المستثمرين وإدار االستدامة وأمانة سر الشركة وإدارة االتصال الخارجي .وباإلضافة إلى
ذلك ،يتم النظر في مبادئ الشفافية واالفصاح الداخلية من وجهات النظر التشغيلية واألخالقية والرقابية ،مما
يؤكد اطالع الموظفين على التطورات واالستراتيجيات والمخاطر في البنك ومسؤولياتهم وواجباتهم
الشخصية ،مع حماية سرية العمالء وبياناتهم الشخصية والمعلومات الحساسة واألسرار التجارية.

تتضمن حقوق المساهمين ومصالحهم الصالحيات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للبنك وتدعمها مهمة مجلس اإلدارة المتمثلة في العمل بما يخدم
مصالح الشركة .ويدرك البنك بأن هناك مصالح مختلفة ضمن قاعدة المساهمين وأن المجلس يأخذ هذه
المصالح بعين االعتبار عند وضع األهداف واالستراتيجيات للمجموعة.

االلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية
يخضع البنك إلى رقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبالتالي يتعين عليه االلتزام بلوائح
المصرف المركزي والتعاميم واإلشعارات التي يصدرها من حين آلخر .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على
البنك االلتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفي أماكن عمله بما في

ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،قانون الشركات التجاربية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقواعد
والمعايير الموضوعة من هيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع والنظام األساسي للبنك.

يلتزم البنك باالمتثال لممارسات الحوكمة الرشيدة وعليه فهو يحترم القرار الوزاري رقم  518لعام 2009
بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي (القرار الوزاري رقم  )518على الرغم من أن ذلك
ليس متطلبا ً إلزاميا ً للبنوك بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تلتزم اإلدار العليا بالتأكد من االمتثال للقوانين واللوائح السارية وترفع تقارير باألمور المماثلة إلى مجلس
اإلدارة .ويقوم المجلس بتقديم التوجيهات واإلشراف في ما يتعلق بقابلية تحمل المخاطر وأهم استراتيجيات
االمتثال والمخاطر والتعامل مع محصالت االمتثال والمخاطر .وقد أسس المجلس لجنتي التدقيق وإدارة
المخاطر ومنحهما الصالحيات على النحو المشار إليه أدناه وقد اشترط كذلك أن تراعي اللجان األخرى
نواحي االمتثال والمخاطر في المواثيق الخاصة بها.

مجلس اإلدارة
تكوين المجلس في العام 2014

من أصل األحد عشر عضواً في مجلس اإلدارة ،شامالً رئيس المجلس ،هناك ستة أعضاء ترشحهم حكومة
أبوظبي وخمسة تم انتخابهم من قبل مساهمي األقلية خالل الجمعية العمومية السنوية في العام  .2012وسيتم
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقادها في  10مارس .2015

جميع األعضاء هم أعضاء غير تنفيذيين علما ً أن اثنين من األعضاء الخمسة المنتخبين من قبل مساهمي
األقلية يعتبرون أعضاء مستقلين وفقا للمعايير الموضوعة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع.
يتماشى تكوين مجلس اإلدارة مع ممارسات الحوكمة المتعارف عليها عموما ً في ما يتعلق بالفصل بين رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وأن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين.

معالي /ناصر أحمد السويدي – رئيس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2003/05/19
 معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
عضوية لجان بنك أبوظبي الوطني:
 رئيس لجنة إدارة المخاطر
يتولى معالي /ناصر أحمد السويدي منصب رئيس دائرة التنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة سوق
أبوظبي لألوراق المالية وشركة االتحاد للقطارات ،كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة االستثمارات
البترولية الدولية وشركة مبادلة للتنمية وعضو في المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي الذي يدير حكومة
أبوظبي على مدى العشرين عاما ً األخيرة .كما تقلد معالي /ناصر أحمد السويدي مناصب عليا في العديد من
المؤسسات الحكومية منها دائرة التنمية االقتصادية وجهاز أبوظبي لألستثمار ووشركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدنوك).
يحمل معاليه درجة في االقتصاد من جامعة "كاليفورنيا إستيت بوليتيكنيك يونيفرسيتي" بالواليات المتحدة
االمريكية.

المناصب الخارجية







رئيس مجلس اإلدارة – هيئة الطاقة ،أبوظبي
رئيس مجلس االدارة  -سوق أبوظبي لألوراق المالية
رئيس مجلس االدارة  -شركة االتحاد للقطارات
عضو مجلس االدارة  -شركة مبادلة للتنمية
عضو مجلس االدارة  -شركة االستثمارات البترولية الدولية
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

سعادة /الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر – نائب رئيس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2013/08/11
 معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
 لجنة إدارة المخاطر

 لجنة الحوكمة والتعيينات
 لجنة الموارد البشرية
تم تعيين سعادة /الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر عضواً في مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في العام
 ،2013ولديه ما يناهز  25عاما من الخبرة في العديد من الشركات والمؤسسات في أبوظبي وهو مؤسس
شركة المستثمر الوطني .وقد بدأ مسيرته المهنية كمدير لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حيث تولى
إدارة العديد من اإلدارات في الشركة ،وهو يشغل عضوية مجالس اإلدارة في العديد من الشركات الرائدة
بدولة 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.
المناصب الخارجية
• نائب رئيس مجلس اإلدارة – غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
• الرئيس الفخري لدائرة بلدية المنطقة الغربية
• عضو مجلس اإلدارة – مركز أبوظبي للمعارض

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2006/3/19
• منتخب من قبل مساهمي األقلية
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر
• لجنة الموارد البشرية بصفته رئيس اللجنة
• لجنة االستراتيجية والتحول بصفته رئيس اللجنة
يتولى سمو الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي
الوطنية للتأمين (أدنيك) وهي إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات التأمين في المنطقة ،كما يتولى
الشيخ محمد بن سيف منصب رئيس لجنة المكافآت والتعويضات ولجنة االستثمار بالشركة .وباإلضافة إلى
ذلك ،يتولى الشيخ محمد بن سيف منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمارات البحرية ونائب
رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.
يحمل الشيخ محمد بن سيف درجة في االقتصاد الدولي والتاريخ من الجامعة األمريكية في باريس ،فرنسا.

المناصب الخارجية
• رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمارات البحرية
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة منذ 1994/05/01
• منتخب من قبل مساهمي األقلية

عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر
يشغل الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري حاليا ً منصب رئيس مجلس إدارة بن سرور الهندسية .وقد تولى
قبل ذلك 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
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة الفنادق الوطنية
• نائب رئيس مجلس اإلدارة  -طيران أبوظبي

سعادة /محمد عمر عبد هللا  -عضو مجلس اإلدارة

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2003/05/19
• معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة الحوكمة والتعيينات بصفته رئيس اللجنة
• لجنة الموارد البشرية
• لجنة االستراتيجية والتحول
التحق سعادة /محمد عمر عبد هللا بدائرة التنمية االقتصادية كوكيل للدائرة في مارس  ،2007وقبل التحاقه
بالدائرة عمل سعادته مديرا عاما لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي خالل الفترة الممتدة من مايو  1997ولغاية
مارس . 2007
يشار إلى أن سعادة /محمد عمر عبد هللا هو أخصائي وخبير معتمد في مجال القانون والمصارف والتنمية
االقتصادية .وقد نال في العام  2013درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة نورثامبتون ،المملكة المتحدة.

المناصب الخارجية
• عضو مجلس اإلدارة – شركة أبوظبي الوطنية للمعارض
• عضو مجلس اإلدارة  -صندوق الشيخ خليفة
• عضو مجلس اإلدارة – صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

سعادة /سلطان بن راشد الظاهري  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 1973/05/02
• منتخب من قبل مساهمي األقلية
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر
سعادة /سلطان بن راشد الظاهري هو عضو بالمجلس الوطني االتحادي وهو واحد من أكثر رجال األعمال
المعروفين والمحترمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يؤدي دورا هاما في اقتصاد الدولة من
خالل المشاركة الفاعلة في العديد من القطاعات مثل قطاع العقارات وإدارة المشروعات وإدارة المحافظ ،أو
من خالل امتالكه أو شراكته في العديد من الشركات التجارية والصناعية الرائدة.
كما يعرف عن سعادته دوره الريادي في األعمال واألنشطة الخيرية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

المناصب الخارجية
• عضو  -المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

السيد /خليفة سلطان السويدي  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2006/03/19
• معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة التدقيق
• لجنة الحوكمة والتعيينات
• لجنة االستراتيجية والتحول

يعمل السيد /خلي فة السويدي كمدير تنفيذي لدائرة االستثمار المباشر في مجلس أبوظبي لالستثمار ،وقبل ذلك
كان يشغل منصب نائب مدير دائرة الصناديق الخارجية (األمريكتين) في جهاز أبوظبي لالستثمار.
يحمل السيد /خليفة السويدي درجة في إدارة األعمال (التمويل) وماجستير العلوم في العلوم المالية من
جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية وهو محلل مالي معتمد.
المناصب الخارجية
•
•
•
•

عضو مجلس اإلدارة  -سوق أبوظبي لألوراق المالية
عضو مجلس اإلدارة  -بنك اإلتحاد الوطني
عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمار

السيد /هاشم فواز القدسي  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2009/03/11

• معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة إدارة المخاطر
يشغل السيد /هاشم فواز القدسي منصب المدير التنفيذي لدائرة االستثمارات النشطة في مجلس أبوظبي
لالستثمار منذ أبريل عام  ،2007وهو يتمتع بخبرة طويلة في إدارة االستثمارات واألعمال المصرفية
والتمويل.

يحمل درجة علمية في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بالواليات المتحدة األمريكية كما أنه محلل مالي
معتمد.
المناصب الخارجية
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة أبوظبي لالستثمار
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة الوثبة للخدمات المركزية

السيد /مطر حمدان العامري  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل منذ 2010/03/11
• منتخب من قبل مساهمي األقلية
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة التدقيق
• لجنة الحوكمة والتعيينات
• لجنة الموارد البشرية
يتمتع السيد /مطر حمدان العامري بخبرات تناهز  25عاما في حيث شغل مناصب مختلفة في شركة بترول
أبوظبي الوطنية (ادنوك) ،وقد بدأ مسيرته المهنية معها وتقلد العديد من المناصب المالية العليا المختلفة في
مجموعة شركات ادنوك بما في ذلك انتدابه للعمل مع آرثر أندرسن لمدة عامين ونصف ،كما تم انتدابه
للعديد من المهام في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية.

يتولى السيد /مطر العامري في الوقت الحاضر مهمة اإلشراف على الشؤون المالية لمجموعة شركات
أدنوك ،وهو رئيس وعضو عدد من لجان التدقيق لعدة شركات تابعة للمجموعة مثل أدكو وأدما وزادكو
وجاسكو وأدجاز وشركة الحفر الوطنية وإسناد وفرتيل وبروج و"دناتكو" والشركة الوطنية لشحن الغاز
المحدودة وأدنوك للتوزيع.
من الداعين إلى مضاعفة الفرص لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل بناء قادة المستقبل ،كما
أنه عضو فاعل في مجلس إدارة نادي العين الرياضي.
يحمل السيد /مطر العامري درجة بكالوريوس المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة اإلمارات العربية
المتحدة.

المناصب الخارجية
•
•
•
•
•

عضو مجلس اإلدارة  -شركة الحفر الوطنية
عضو مجلس اإلدارة  -شركة ناقالت أبوظبي الوطنية
عضو مجلس اإلدارة – الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة
عضو مجلس اإلدارة  -إكسل لندن – شركة تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض
مدير اإلدارة المالية – شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك)

السيد /ديفيد بو  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل منذ 11/3/2009
• منتخب من قبل مساهمي األقلية
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني:
• لجنة التدقيق
• لجنة الموارد البشرية
يعمل السيد ديفيد بو لدى 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 وهو ممثل معتمد من قبل مؤسسة "  " NASDلألوراق المالية،
السلسلة  3و  7و . 24
ترعرع السيد /ديفيد في ستراسبورج ،فرنسا وأكمل دراسته الجامعية هناك .بدأ حياته المهنية في مجال
التمويل في نيويورك كوسيط لتداوالت األسهم قبل التحاقه بشركة إيفرست كابيتال في لندن .بعد ذلك انتقل

إلى برمودا ودبلن حيث عمل كمدير صندوق لدى بيركو ليمتد وهي مؤسسة عائلية تتولى إدارة أصول
ضخمة.
المناصب الخارجية
• عضو لجنة االستثمار  -شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

السيد /مايكل اتش تومالين  -عضو مجلس اإلدارة
• عضو مجلس إدارة تنفيذي منذ 2012/03/13
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ  1يوليو 2013
• معين من قبل حكومة إمارة أبوظبي
عضو في اللجان التالية لبنك أبوظبي الوطني
• لجنة التدقيق

تم تعيين السيد /مايكل تومالين كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ  13مارس  ،2012وقد شغل منصب
الرئيس التنفيذي للبنك للفترة الممتدة من يونيو  1999ولغاية  30يونيو  .2013وقد عمل كعضو مجلس
إدارة تنفيذي خالل الفترة الممتدة من مارس  2012وحتى تنحيه من منصبه كرئيسي تنفيذي لبنك أبوظبي
الوطني في يونيو . 2013

يعتبر أحد كبار المصرفيين الدوليين في مجال الخدمات المصرفية المؤسسية والخدمات المصرفية الخاصة
ويتمتع بخبرات تنفيذية من المملكة المتحدة واليابان والشرق األوسط واستراليا ونيوزيلندا وحوض الكاريبي
والشرق األقصى .عمل وتدرب كمدير لالستثمار مع روثشيلدز وتمرس على اإلدارة العامة في بنك
باركليز ،قبيل تعيينه رئيسا ً تنفيذيا ً ألكبر بنوك أبوظبي.

الجوائز التي حصل عليها
• حائز على وسام اإلمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط 1991
• حائز على درجة الدكتوراه الفخرية في األعمال المصرفية من معهد الدراسات المالية ،لندن.
• حائز على وسام القديس مايكل والقديس جورج في العام 2014

المناصب الخارجية
• عضو مجلس إدارة صندوق مورانت رايت جابان
• مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف جميل

• أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين من قبل مساهمي األقلية خالل انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
ويكون أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ملزمين بإبالغ مجلس اإلدارة فورا في حال وقوع أية ظروف قد
تؤثر على استقالليتهم.
وتتولى لجنة الحوكمة والتعيينات مسؤولية تسمية المرشحين المناسبين وعرضهم على المساهمين للنظر في
أمر انتخابهم ،كما تضطلع بمسؤولية مراقبة استقاللية هؤالء األعضاء وفقا للمعايير المتفق عليها .وقد
اشترطت هيئة األوراق المالية والسلع أن قيام الحكومة بترشيح عضو مجلس إدارة ال يشكل سببا في حد ذاته
لعدم اعتبار عضو مجلس اإلدارة مستقال 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
باالعتبار مواصفات أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل الحكومة وذلك لتحديد ما إذا كان عدد األعضاء
المستقلين يمثل 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 عضويتهم ،إذا وجدوا مالئمين ،النتخابهم في الجمعية العمومية السنوية أو إعادة تعيينهم
بواسطة حكومة إمارة أبوظبي .وحيث أن النظام األساسي يحدد عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،فإن المجلس
يمكنه أيضا تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لسد اي شواغر خالل العام ،ويجب على أي عضو مجلس إدارة
يتم تعيينه بهذه الطريقة أن يتقدم إلعادة انتخابه في االجتماع التالي للجمعية العمومية السنوية.
يرد بيان الشروط الخاصة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في النظام األساسي لبنك أبوظبي الوطني
وتتضمن هذه الشروط أن يتناسب عدد أعضاء مجلس اإلدارة مع نسبة ملكية حكومة أبوظبي ،والعدد األدنى
ألضعاء المجلس المستقلين .ويخضع ترشيح أعضاء المجلس المرشحين من مساهمي األقلية إلى إجراءات
ترشيح رسمية تتضمن توجيه دعوة عامة للترشح والتحقق من توافر المهارات والخبرة المطلوبة ومالءمة
تصنيف المرشح كعضو مستقل وإدراج أسماء المرشحين المتقدمين في الدعوة إلى عقد االجتماع للتصويت

عليها من قبل المساهمين .تتم عملية تصويت مساهمي األقلية الختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل
االقتراع السري ،ويمكن للمساهمين المطالبة بأن يكون التصويت بنظام التصويت التراكمي.

مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة

أ-

ليتسنى لمجلس اإلدارة القيام باألعمال الموكلة إليه واالضطالع بمهامه وفقا ألعلى المعايير والسياسات
والنظم في مجال حوكمة الشركات ،فإنه يلتزم بعدة وثائق أساسية تحدد األدوار والمسؤوليات والمهام
والمراسم المتبعة وغيرها من األمور األخرى المتعلقة بمجلس اإلدارة وأعضائه ،بما في ذلك:
•
•
•
•

دليل سياسات ومبادئ حوكمة الشركات الذي يضع المنهجية الشاملة التي يتبعها البنك.
ميثاق مجلس إدارة البنك وأيضا المواثيق الخاصة بكل من اللجان األخرى.
قواعد السلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة.
سياسات البنك األخرى حسبما تمت اإلشارة إليه أعاله.

خالل العام  2014وبمبادرة من لجنة الحوكمة والتعيينات ،قامت أمانة سر البنك بإجراء مراجعة شاملة
لسياسات الحوكمة وقد تم اعتماد الوثائق المعدلة من اللجنة ومجلس اإلدارة .وسيتم إنجاز نفس المراجعة في
العام  2015بغية التأكد من االلتزام المستمر بأفضل الممارسات السائدة.

• دور مجلس اإلدارة وأعضائه
يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن توجيه وتسيير أعمال بنك أبوظبي الوطني والشركات التابعة له بما يحقق
رؤية البنك .ولهذه الغاية ،يعمل مجلس اإلدارة على ضمان الريادة االستراتيجية للبنك وسالمة مركزه المالي
والحوكمة واإلشراف والرقاب على اإلدارة.
وقد قام مجلس إدارة البنك بتفويض بعض السلطات والصالحيات إلى اللجان واألفراد بما فيهم الرئيس
التنفيذي للمجموعة .وبصرف النظر عن ذلك ،فإن مجلس إدارة البنك يحتفظ بالحق في التعامل مع بعض
األمور المحددة ،التي تم تفصيلها ضمن ميثاق مجلس اإلدارة الذي يمكن االطالع عليه على الموقع
اإللكتروني الرسمي للبنكwww.nbad.com :

• دور رئيس مجلس اإلدارة

يتولى السيد رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية قيادة المجلس والتأكد من اطالعه على كافة المعلومات
والتطورات الهامة المتعلقة بالبنك ،كما يتعين عليه حث جميع أعضاء المجلس على العمل من أجل المصلحة
العليا للبنك .وفيما يلي تفاصيل الدور الذي يضطلع به رئيس مجلس اإلدارة كما ورد في ميثاق المجلس:
•
•
•

•
•
•
•

تسهيل عمل المجلس واعتماد جدول أعماله السنوي باإلضافة إلى جداول األعمال الخاصة بكل من
اجتماعات المجلس.
التحقق من تحضير أعضاء المجلس الجدد وتعريفهم على أعمال البنك بصورة صحيحة.
التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة ،وقبل فترة زمنية كافية ،على جميع البيانات الضرورية
التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه ،مع مراعاة أن تكون تلك البيانات دقيقة وفي اإلطار
الصحيح والوقت المناسب.
التحقق من توفر الوقت الكافي لمشاورات المجلس وقراراته.
التنسيق والتواصل بصورة منتظمة مع الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحقق من وجود قنوات اتصال
مالئمة بين المجلس واإلدارة العليا بالبنك.
التأكد من حسن سير اجتماعات الجمعية العمومية وإدارتها بكفاءة.
التحقق من فاعلية التواصل مع المساهمين والمتعاملين اآلخرين وإبالغ المجلس بأي أمور هامة في
هذا الصدد.

ينوب نائب رئيس مجلس اإلدارة عن رئيس المجلس ويحل محله في حال غيابه أو في أي وقت يكون رئيس
المجلس غير قادر على أداء مهامه .بصورة عامة يكون دور رئيس اللجنة مماثالً في جوهره لدور رئيس
مجلس اإلدارة.

• دور أعضاء مجلس اإلدارة
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة بذل العناية الالزمة والتحلي بالمهارة والكفاءة في أداء مهامهم وخاصة:
•
•
•
•

عرض تحديات بناءة.
المشاركة بأفكار إستراتيجية وتوظيف المهارات والخبرات التي يمتلكونها.
التأكد من توافق أداء األعمال مع التوجه اإلستراتيجي للبنك وقيمه ومعاييره األخالقية.
التأكد من وجود حوار مرض مع مساهمي البنك ومتعامليه.

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين التزاما ً خاصا ً بما يلي:
• التصرف والمشاركة في الموضوعات التي يناقشها المجلس بعقلية مستقلة.
• إعطاء األولوية لبنك أبوظبي الوطني في حال وجود أي تعارض في المصالح.
• االهتمام بصورة خاصة بحماية مصالح مساهمي األقلية.

•

دور الرئيس التنفيذي للمجموعة واإلدارة العليا

يتولى الرئيس التنفيذي للمجموعة المسؤوليات المفوضة له من قبل مجلس اإلدارة ويعمل وفق التوصيف
الوظيفي المحدد له بوضوح من قبل المجلس ،للتأكد من إدارة المجموعة وفقا ً لمقررات المجلس وتوجيهاته.
ويتوجب على اإلدارة العليا التأكد من حصول مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه على معلومات كافية
ومكتملة في الوقت المالئم.

ب-

قواعد سلوك أعضاء مجلس اإلدارة

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 تجاه المؤسسة والمعايير المتعلقة بما يلي:
-1

تعارض المصالح

-2

منح التسهيالت المصرفية

-3

توظيف األقارب

-4

الهدايا والمنافع والمجاملة في األعمال

-5

الرشوة والفساد

-6

السرية

-7

تداول المطلعين

8

سياسة عادلة ودقيقة وآنية بخصوص اإلبالغ واإلفصاح

-9

قواعد السلوك األخالقي وسياسة اإلبالغ (إطالق صافرة اإلنذار)

-10

وثائق التأمين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين

ج-

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور

يلتزم مجلس اإلدارة بعقد ستة اجتماعات على األقل في العام الواحد ،على أن يتم عقد اجتماعات إضافية
حسب الحاجة للقيام بأي أعمال خاصة .وقد عقد المجلس خالل العام  ،2014سبعة اجتماعات .علما ً أنه يحق

للمجلس اتخاذ قرارات خطية باإلجماع عن طريق التمرير ،وقد تم اللجوء إلى هذا الخيار مرتان خالل العام
 2014وكان ذلك فقط ألهداف التوقيت ،حيث أنه لم يكن من الممكن تأجيل الموضوع حتى االجتماع القادم
وفق الجدول .وقد صوّ ت أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع لصالح القرارين المذكورين ولم يتم إرتكاب أي
مخالفة بهذا الخصوص.
يتم احتساب النصاب القانوني لعقد اجتماعات المجلس باألغلبية البسيطة ويتم التصويت خالل االجتماعات
باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين ،على أن يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح في حال
تعادل األصوات .ويجب على أعضاء المجلس اإلفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح بمجرد علمهم
بذلك التعارض ،وأن يقوموا باالنسحاب من المناقشات والتصويت في ما يتعلق بذلك الموضوع.
كان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2014على النحو التالي:
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تفويض الصالحيات والمساءلة

يحتفظ مجلس اإلدارة لنفسه بصالحيات معينة حسبما هو منصوص عليه في النظام األساسي للبنك وتحت بد
األمور المناطة بمجلس اإلدارة المدرج في ميثاق المجلس ،وهو يقوم بتفويض المسؤوليات األخرى إلى

اللجان المنبثقة عنه .وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ،فإن الرئيس التنفيذي للمجموعة واإلدارة العليا للبنك
يتولون جميع المسؤوليات المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للمجموعة.
أما بالنسبة لبعض الصالحيات المحددة التي تخضع إلى ضوابط خاصة ،فإنه يتم تسجيلها بصورة مالئمة في
محاضر اجتماعات وقرارات المجلس .ويقوم المجلس بمراقبة حاالت منح التفويضات وانتقال الصالحيات
األخرى التي تتم عبر المجموعة وذلك من خالل آليات التسلسل الوظيفي لإلدارة وعمليات المراجعة
والفحص المستقلة التي تجريها إدارات التدقيق واالمتثال واإلدارة القانونية والمستشارون الخارجيون.
ويواصل البنك مراجعة تفويضات الصالحية لديه وفقا ً إلستراتيجيات تطور المخاطر ومتطلبات الحرص
والحذر والمتغيرات في بيئة األعمال والكفاءة التشغيلية.

هـ-

تقديم وتعريف األعضاء الجدد وتطويرهم وتقييم أدائهم وإحاللهم

يحتاج 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
المتعاملين مع البنك .هذا وتقوم لجنة الحوكمة والتعيينات بمراجعة إجراءات ترشيح األعضاء غير التنفيذيين
في مجلس اإلدارة للتصويت عليهم من قبل المساهمين وكذلك إجراءات اختيار المدراء المكلفين بإدارة
الشركات التابعة ،مع أخذ العوامل المذكورة أعاله بعين االعتبار .ويتلقى أعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين الجدد دورات تحضيرية رسمية ،كما يلتزم جميع أعضاء المجلس بصقل مهاراتهم ومعارفهم
بصورة مستمرة.

وتعزيزاً لمهاراتهم ومعارفهم ،قدمت حوكمة في نوفمبر  2014عرضا ً توضيحيا ً إلى السادة أعضاء مجلس
اإلدارة حول أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية.

تقييم مجلس اإلدارة
يتم تقييم أداء مجلس إدار ة بنك أبوظبي الوطني واللجان المنبثقة عنه بشكل سنوي ،وهو يشكل عنصرا
أساسيا ً في إطار الحوكمة المعتمد في البنك.

وتعزيزاً اللتزام المجلس بمقارنة وتحسين عملياته وإجراءاته ،تم في شهر يناير  2014تصميم وإجراء تقييم
شامل للعام  2013من قبل استشاري خارجي (كابيتال أدفانتيج كونسلتنتس) .وقد طلب من أعضاء المجلس
تعبئة استبيان يغطي مجموعة من مقاييس ومؤشرات األداء حول مواضيع مختلفة مثل أدوار المجلس
ومسؤولياته وأدائه في ما يخص األهداف والمخاطر المؤسسية وهيكل ومهارات المجلس واللجان المنبثقة

عنه واالجتماعات والتحضير وصنع القرارات ونطاق عمل وأداء اللجان والتفاعل بين المجلس واإلدارة
العليا.

وقد تمت دراسة نتائج التقييم من قبل لجنة الحوكمة والتعيينات ،وتم عرضها على المجلس باإلضافة إلى
التوصيات بخصوص جهود التطوير المستقبلية والمواضيح والخيارات المحتملة لتوسيع التقييم في األعوام
التالية .وقد أعد أمين سر مجلس اإلدارة خطة لبدء تطبيق التوصيات وبدأ تطبيق هذه الخطة بالفعل في العام
.2014

و-

مكافآت مجلس اإلدارة والتنفيذيين

يعتمد البنك سياسة تقديم مكافآت مجزية من أجل اجتذاب المدراء والموظفين األكفاء والموهوبين واالحتفاظ
بهم وتحفيزهم مع األخذ بعين االعتبار نواحي المخاطر والمساءلة ومصالح المساهمين المتمثلة في بناء
القيمة المضافة.
تمنح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين استنادا إلى الوقت الذي يقومون بتخصيصه والمهارات
التي يتمتعون بها والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم خالل قيامهم بمهامهم تجاه مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
عنه .ويتم اعتماد إجمالي المكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في االجتماع السنوي
للجمعية العمومية بناء على توصية من لجنة الحوكمة والتعيينات والمجلس مع عدم اإلخالل بالحدود المقررة
من الجهات الرقابية .ويتم تخصيص المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة استنادا إلى عضويتهم بالمجلس
باإلضافة إلى األدوار اإلضافية التي يقومون بأدائها في المجلس بما في ذلك رئاسة المجلس أو اللجان
وحضور اجتماعات اللجان.

المنصب

األتعاب السنوية (بالدرهم)

رئيس
نائب الرئيس
عضو

1.000.000
750.000
600.000

حضور اللجان (درهم عن كل
اجتماع)
5.000
4.000
4.000

وبالنسبة لمكافآت الرئيس التنفيذي للمجموعة ومكافآت أعضاء اإلدارة العليا فقد جرت هيكلتها بحيث يتم
الربط بينها وبين أداء المؤسسة وأيضا األداء الشخصي .وكما هو وارد أدناه فإن من ضمن المهام الموكلة
إلى لجنة الحوكمة والتعيينات تحديد الهياكل المالئمة لمكافآت مجلس اإلدارة ،فيما تقوم لجنة الموارد البشرية

بمراجعة أداء اإلدارة العليا وتحديد هياكل المكافآت المالئمة للمجموعة مع األخذ باالعتبار مبدأ التحفيز
ومعايير المخاطر والدرجة الوظيفية والمسؤوليات ومؤشرات العمل.
وطبقا ً 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 واعتماد توزيع الحقوق
على المعنيين.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أ .مواثيق اللجان
شكل مجلس اإلدارة خمس لجان من أجل التركيز على المبادرات والضوابط الرئيسية في البنك ،والمساعدة
في زيادة فاعلية وكفاءة عمل مجلس اإلدارة .وقد تم اعتماد الميثاق الخاص بكل لجنة من هذه اللجان من قبل
مجلس اإلدارة ،حيث يحدد كل ميثاق صالحيات اللجنة ومسؤولياتها وعدد مرات عقد اجتماعاتها وإجراءاتها
ومسار رفع تقاريرها وتقييمها الذاتي .وعلى اللجان عقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في سبيل
تحقيق أهدافها وإتاحة الوقت الكافي إلجراء المناقشات وتقديم العروض التوضيحية وإجراء المداوالت
وصياغة القرارات أو التوصيات بصورة واضحة.
يقوم مجلس اإلدارة باعتماد تشكيل ورئاسة كل من اللجان بناء على توصية مقدمة من لجنة الحوكمة
والتعيينات ،وتتم مراجعة ذلك بصورة سنوية .يتم احتساب النصاب القانوني الجتماعات اللجان على أساس
األغلبية البسيطة ويتم التصويت أيضا باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين ،على أن يكون
صوت رئيس اللجنة الصوت المرجح في حال تعادل األصوات .ويتعين على رئيس اللجنة أن يرفع إلى
رئيس مجلس اإلدارة وأمانة سر المجموعة أي قضايا هامة تتوصل إليها اللجنة.

وحدهم أعضاء مجلس اإلدارة هم من يجوز تعيينهم في اللجان المنبثقة عن المجلس ،إال أن كل لجنة لديها
الصالحية للحصول على المشورة والمساعدة من أي جهات استشارية خارجية قانونية كانت أو محاسبية أو
خالف ذلك ،حسبما تراه ضروريا ً للقيام بمهامها .كما يجوز لهذه اللجان أن تطلب من اإلدارة وأي
مستشارين داخليين أو خارجيين آخرين حضور االجتماعات و /أو إجراء أي تحقيقات أو مراجعات أو
دراسات تتعلق بأي أمور تقع ضمن نطاق مهام اللجنة ومسؤولياتها .وفي ما يتصل بالتحقيقات المماثلة ،فإن
اللجنة يكون لها الحق المطلق غير المقيد في الوصول إلى أي من موظفي البنك ووثائقه.

ب-

نطاق اللجان وتشكيلها

إدارة المخاطر

التدقيق

الحوكمة والتعيينات

الموارد البشرية

معالي /ناصر أحمد السويدي  -رئيس مجلس اإلدارة
سعادة /د .الطاهر مصبح الكندي المرر  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
سعادة /محمد عمر عبد هللا
سعادة /سلطان بن راشد الظاهري
السيد /خليفة سلطان السويدي
السيد /هاشم فواز القدسي
السيد مطر حمدان العامري  -عضو مستقل
السيد /ديفيد بو  -عضو مستقل
السيد /مايكل اتش تومالين

االستراتيجية والتحول

يلخص هذا الجدول عضويات اللجان كما بتاريخ  31ديسمبر ،2014
ويشير الحرف "ر" إلى الرئيس الحالي للجنة المعنية

"ر"
"ر" "ر"
"ر"

"ر"

لجنة التدقيق  -عدد األعضاء 3 :أعضاء كحد أدنى بما في ذلك عضو واحد مستقل
تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

سالمة البيانات المالية والسياسات المحاسبية والتسويات وإعداد التقارير المالية.
كفاية الرقابة الداخلية وأمن وحماية تكنولوجيا المعلومات ونظم إدارة المخاطر
االمتثال للنظم والقوانين وسياسة اإلبالغ (إطالق صفارة اإلنذار) ومكافحة االحتيال.
التحقيق في المسائل المتعلقة بالنزاهة وتعارض المصالح وتقيد اإلدارة العليا بقواعد ومعايير السلوك
المهني.
تقارير الفحص والمراجعة الصادرة من الجهات الرقابية.
مهام التدقيق الداخلي وخططه واستقالليته وموارده وفعاليته.
تعيين رئيس قطاع التدقيق بالمجموعة وتحديد أتعابه وإقالته
مهام التدقيق الخارجي بما في ذلك التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة والمساهمين فيما يتعلق
بتعيين المدققين الخارجيين وأتعابهم والرسوم األخرى بخالف أتعاب التدقيق واالستقاللية وخطط
وتوصيات التدقيق وإعفاء المدقق الخارجي من مهامه.
االلتزام بقواعد السلوك المهني.

لجنة إدارة المخاطر  -عدد األعضاء 5 :كحد أدنى
تؤدي لجنة إدارة المخاطر دورا أساسيا ً في تقييم قابلية المجموعة وسياساتها في ما يتعلق بالمخاطر .وتعتبر
هذه اللجنة من اللجان األكثر نشاطا ً وتم تفويضها بصالحيات اتخاذ القرار بشأن التسهيالت االئتمانية الهامة،
باإلضافة إلى الموضوعات اإلستراتيجية المتعلقة بالمخاطر .علما ً أنه من الممكن أن يتم اتخاذ القرار في
بعض األمور على أن تتم المصادقة عليها الحقا ً من قبل مجلس اإلدارة وذلك في الحاالت العاجلة جداً
وعندما ال يكون بوسع اللجنة عقد اجتماعها.
تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قابلية تحمل المخاطر والمرونة في تحملها مع األخذ في الحسبان إستراتيجيات المجموعة وبيئة
العمليات.
منهجية المخاطر المتبعة في المجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية ومعدالت التحمل بما في ذلك
اختبارات اإلجهاد.
المتاجرة واالستثمار والسيولة والتمويل ومخاطر أسعار الفائدة بما في ذلك تسعير التحويل.
المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ والتصرف في األصول االستراتيجية.
كفاية رأس المال وتخصيصه
اقتراحات اإلدارة والمعامالت ذات المخاطر الكبيرة والحصول على موافقة المصرف المركزي إن
كان ذلك مطلوبا ً.
مطابقة المكافآت مع المخاطر.
اإلفصاحات والتقارير المتعلقة بالمخاطر.
االمتثال لمتطلبات الجهات الرقابية.
السياسات العامة إلطار إدارة المخاطر بما في ذلك كفاية اإلجراءات المتبعة بواسطة المجموعة وأي
نتائج ومالحظات هامة من الجهات الرقابية واستقاللية وموارد إدارة المخاطر والتأكيدات من جهات
التدقيق الداخلي بخصوص ضوابط المخاطر

• دور رئيس قطاع المخاطر.

عضوية لجنة الحوكمة والتعيينات :عدد األعضاء 3 -كحد أدنى وعضو واحد مستقل
تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
•
•
•
•
•
•

المواثيق والسياسات والممارسات والهيكل التنظيمي للحوكمة.
حجم وتكوين مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بالمقارنة مع مسئوليات كل منها.
استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
توزيع المسؤوليات على اللجان واألعضاء وأمين سر المجموعة.
عضوية مجلس اإلدارة وإدارة الشركات التابعة
مكافآت مجلس اإلدارة

• أعضاء مجلس اإلدارة الخارجيين وإقراض أعضاء مجلس اإلدارة وتداول األسهم وتعارض
المصالح بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا.
• االمتثال للمواثيق والسياسات.

لجنة الموارد البشرية  -عدد األعضاء 3 :كحد أدنى بما في ذلك عضو واحد مستقل
تقوم اللجنة بالرقابة واإلشراف على:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الموارد البشرية االستراتيجية
المكافآت وبرامج األجور المرتبطة باألداء وسياسات ونظم بنك أبوظبي الوطني.
تعيين أعضاء اإلدارة العليا وترقيتهم ومكافآتهم وتقاعدهم وإقالتهم وفصلهم.
وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التوطين.
الشروط المرجعية ونقاط بحث عمل لجنة مكافآت اإلدارة.
إستراتيجية التدريب الخاصة بالبنك.
وضع خطط اإلحالل الوظيفي للمناصب العليا.
مراجعة أداء أعضاء اإلدارة العليا بالمقارنة مع مؤشرات األداء الرئيسية.
موازنات أعداد الموظفين.
المصاريف المرتبطة بالموارد البشرية التي تتجاوز السلطات والصالحيات الممنوحة لها.

والتحول  -عدد األعضاء 3 :كحد أدنى
لجنة االستراتيجية
ّ
تقوم اللجنة بالرقابة وإقرار:
•
•
•
•
•

مراجعة وتقييم المصاريف األساسية غير المدرجة في الميزانية العمومية والتطورات والعناصر
الخارجية.
األمور المتعلقة بكبار الموظفين
هيكل اللجنة وحجمها ومكوناتها حسبما يحدده الرئيس.
مساعدة مجلس إدارة البنك في تطبيق خطته االستراتيجية.
مساحدة مجلس اإلدارة في ما يتعلق بتطبيق استراتيجية البنك والتحوالت ذات الصلة :خطة التطبيق
واستراتيجية التوسع واالستحواذ وعمليات االستحواذ المحتملة

إطار عمل إدارة ورقابة المخاطر
قام مجلس اإلدارة باعتماد وتطبيق نظام مكثف للرقابة الداخلية والذي يشتمل على:
•
•
•
•
•

البيئة الرقابية وقواعد السلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين.
إدارة المخاطر
المهام الرقابية
نظم معلومات اإلدارة
نظم المراقبة واألمن والوقاية.

إن الوظائف الهامة التي تشكل نظام الرقابة تتضمن مهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والشؤون القانونية
واالمتثال وأمانة سر المجموعة .تخضع المهام الرقابية داخل البنك من الناحية الوظيفية إلشراف مجلس
اإلدارة أو اللجنة المختصة  ،أما من الناحية اإلدارية فهي تخضع إلشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.

تضم وحدات الرقابة موظفين أكفاء ذوي خبرة ومؤهالت معترف بها عالميا وهي تتمتع بصالحيات مطلقة
وغير مقيدة في فحص األمور المتعلقة بالمجموعة ونظم رقابتها الداخلية .كما يمكن استخدام مصادر وجهات
خارجية تتمتع بالسمعة الجيدة والكفاءة المهنية المتخصصة للقيام بهذه المهام الرقابية إذا ما دعت الضرورة
لذلك.
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 وقابليته لتحملها .وحيث أن إدارة
المخاطر تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إطار عمل العمليات والرقابة ،فإن مجلس اإلدارة سيستمر في مراقبة
التفويض المالئم للمخاطر والطبيعة المستمرة لقابليته لتحمل المخاطر والصالحيات الممنوحة إلى لجنة إدارة
المخاطر.
ُتدفع للمدققين الخارجيين أتعاب ثابتة على أساس سنوي ويتم تحديد أتعابهم بناء على توصية من مجلس
اإلدارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية .وتتم مراجعة األعمال التي ال تدخل ضمن
أعمال التدقيق أو أعمال التدقيق التي ال تدخل ضمن نطاق أعمال المراجعة السنوية ،من قبل لجنة التدقيق
على أساس كل حالة على حده مع أن سياسات المشتريات قد تستبعد طرح مناقصة من المدققين تفاديا
لتضارب المصالح .هذا ويتم اإلفصاح عن أتعاب التدقيق الخارجي في الحسابات السنوية المدققة للبنك.
وفقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والممارسات المتعارف عليها بين المصارف
الدولية التي تضاهي بنك أبوظبي الوطني في مكانتها ،يقوم البنك بتطبيق مجموعة شاملة من السياسات
لمكافحة وكشف عمليات االحتيال والفساد والرشوة وغسل األموال وغيرها من الجرائم الجنائية والمدنية.
ويتم مراقبة ذلك بواسطة عدد من اإلدارات المتخصصة التي تقوم في نهاية المطاف بإبالغ اللجان المختصة
ومجلس اإلدارة بأي أمور تنطوي على مخالفات جسيمة والمستجدات المحلية والعالمية وبرامج المراقبة

واالتجاهات والمخاطر .وبالرغم من أن البنك قد قام بوضع مجموعة من الضوابط والنظم المتقدمة للفصل
بين المهام ووضع الحدود وإجراءات الموافقة ومراقبة وتدقيق تفاعالت الموظفين والمتعاملين ،فمن المسلم
به أن األنظمة ليست عصية على األعطال كليا ً ،وعليه فقد قام البنك بوضع سياسة شاملة لإلبالغ وإطالق
صفارة اإلنذار وهي تتضمن قنوات مستقلة لإلبالغ ونواحي السرية والحساسية وصالحيات التحقيق
والتصعيد واإلبالغ وإعادة دمج النتائج المتوصل إليها 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 عن هيئة األوراق
المالية والسلع التي تفرض التقيد بمتطلبات اإلفصاح داخليا ً وعلى النطاق العام .وتتم 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 والتي قد تؤثر على أسعار األوراق المالية المدرجة في كثير من
األسواق المالية العالمية (بما في ذلك األسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة إلخ .).وعليه فقد
تم إدراج الحظر القانوني لتداوالت المطلعين في قواعد السلوك المهني لبنك أبوظبي الوطني التي تنص على
حظر ومنع التداول في األوراق المالية (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األوراق المالية الخاصة
ببنك أبوظبي الوطني) استنادا إلى المعلومات التي تصل إلى المطلعين حظرا تاماً ،وأن ذلك قد يعرض
الشخص والبنك لعواقب سلبية خطيرة .هذا ويتم إعالم جميع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بالتزاماتهم
القانونية في هذا الخصوص والتبعات المترتبة على عد االلتزام والحاجة إلى اإلفصاح واإلبالغ عن أي
حاالت تتعلق بذلك في األوقات المحددة.

 سياسات أخرى

 أرباح األسهم

شريطة عدم وجود ظروف سلبية في ما يخص األوضاع االقتصادية المحلية و /أو العالمية ،وبعد إجراء
التحويالت إلى االحتياطيات اإللزامية التي تضمن بقاء نسب كفاية رأسمال البنك ضمن المستويات
المستهدفة ،وخضوعا ً لموافقة المساهمين ،فإن السياسة التي يتبعها البنك تقوم على رفع توصية إلى الجمعية
العمومية السنوية للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين والتي يجب أن تكون في حدود
مبلغ يتم تغطيته ثالث مرات على األقل بمبلغ األرباح القابلة للتوزيع.

االستدامة والمسؤولية االجتماعية
يفخر بنك أبوظبي الوطني بسجل تاريخي كجهة رائدة بدولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال اإلفصاح
من خالل نشر تقارير سنوية حول المسؤولية االجتماعية واالستدامة ،مستخدما ً معيار إعداد التقارير الدولي
(مبادرة إعداد التقارير العالمية) والملحق الخاص بالقطاع المالي.

إن جميع التقارير التاريخية والتقارير الحالية متوفرة على الموقع اإللكتروني للبنك ضمن قسم الحوكمة،
وهي تظهر التزام البنك باإلفصاح الكامل عن اإلنجازات الحالية والسياقات التاريخية والتحسن المستمر.

 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 إلجراء
عمليات المساهمين .وتعمل إدارة األوراق المالية وخدمات إدارة الصناديق وفقا ألعلى المعايير في األداء
والعناية وااللتزام باللوائح وقوانين الجهات الرقابية والمحافظة على السرية والتدقيق والتعاون مع الجهات
الرقابية.

 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

•
•
•
•
•
•
•
•

التقارير المالية
وثائق حوكمة الشركات
البيانات االئتمانية
تغطية المحللين
البيانات الصحفية
المعلومات المتعلقة باألوراق المالية
العروض التوضيحية
خدمة استطالع األراء

