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رؤيتنـــا
بناء تطور م�صتدام من خالل توفري جتارب م�صرفية متميزة لعمالئنا

مهمتنا
اأن نحظى بالإعجاب والتقدير على �صغفنا ومتيزنا

قيمنا
ت�صتند قيمنا اإىل املفاهيم التالية:

�لأ�شالة: اأن منار�س اأعمالنا ب�صدق واأن نلتزم بوعودنا 	•
�لب�شاطة: اأن جنعل الأمور اأكرث ب�صاطة و�صفافية 	•

�ل�شر�كة: اأن نعمل معًا بروح الفريق الواحد 	•
�لبتكار: اأن نعتمد نهج التغيري والإبداع  لتحقيق تطور م�صتمر 	•

�مل�شوؤولية: اأن نتحلى باأرفع معايري النزاهة 	•
�لمتياز: اأن نحر�س دومًا على تقدمي الأف�صل 	•
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ح�صرات امل�صاهمني الكرام

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

دبي  لبنك  ال�صنوي  التقرير  معكم  ا�صتعر�س  اأن  نف�صي  وبالأ�صالة عن  البنك  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  بالنيابة عن زمالئي  ي�صعدين 

التجاري وبياناته املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015، مع ت�صليط ال�صوء على اأبرز التطورات القت�صادية خالل العام.

كلمــة رئيــ�س جمــلــ�س الإدارة

اأ�صعار  انخفا�س  اأبرزها  التحديات  من  بالعديد   2015 عام  ات�صم 

للوليات  التدريجي  والتخلي  النا�صئة  الأ�صواق  يف  والتباطوؤ  النفط 

تراجع  اإىل  اإ�صافة  النفتاحية  النقدية  �صيا�صاتها  عن  املتحدة 

معدلت النمو التي �صهدتها ال�صني. وقد انعك�صت هذه التداعيات 

ن�صبيا على القت�صاد العاملي وحركة التجارة الدولية. هذا ولبد من 

اأداء  اإىل بع�س املوؤ�صرات الإيجابية كالتح�صن امللحوظ يف  الإ�صارة 

القت�صاد الأمريكي وبع�س مناطق العامل.

دولة  اقت�صاد  اأن  اإل  العاملية،  القت�صادية  الظروف  من  وبالرغم 

وتنوعه  بديناميكيته  يتميز  والـــذي  املتحدة  العربية  الإمــــارات 

حيث  التحديات  مواجهة  على  قدرته  اأثبت  العامل  على  وانفتاحه 

بتوا�صل  مدعوما  العام  خــالل   %3 بحدود  منو  ت�صجيل  من  متكن 

قطاع  وخا�صة يف  الأ�صا�صية  البنية  م�صاريع  على  الإنفاق احلكومي 

قطاعات  �صجلت  كما  والتعليم.  وال�صحة،  والإ�ــصــكــان،  الطاقة، 

مع  مرتفعة  معدلت منو  وال�صناعة  واخلدمات  والتجارة  ال�صياحة 

ذلك  توج  وقد  امل�صتدمي.  القت�صادي  للنمو  فعالة  لقاطرة  حتولها 

 1.58 اإىل  لي�صل  للدولة  الإجمايل  املحلي  الناجت  حجم  بارتفاع 

تريليون درهم )430 مليار دولر( يف نهاية العام 2015. 

املحافظة  الوطني  القت�صاد  قدرة  الأولية  املوؤ�صرات  هذه  وتعك�س 

الثاقبة  الروؤية  بف�صل  التحديات،  هذه  مواجهة  يف  �صالبته  على 

يف  التنويع  نهج  طويلة،  عقود  منذ  تبنت  التي  احلكيمة،  للقيادة 

مل  حيث  ثمارها  حاليًا  نقطف  بداأنا  والتي  القت�صادية،  املــوارد 

30% من الإيرادات، فيما ت�صاهم  يعد ي�صكل النفط �صوى اأقل من 

القطاعات غري النفطية باأكرث من 70% من الناجت املحلي الإجمايل 

للدولة.

اإن عظمة ومنجزات دولتنا مل تعد تخفى على اأحد، ويف هذا ال�صياق 

ل ي�صعنا اإل اأن ن�صيد بتوجه حكومتنا الر�صيدة بقيادة �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ا�صرتاتيجية  اإطــالق  على  للعمل  اهلل،  رعــاه  دبــي،  حاكم  الـــوزراء، 

متكاملة لالقت�صاد الوطني ما بعد النفط، تعتمد على ال�صناعات 

النمو  ا�صتدامة  ي�صمن  مبا  والبتكار،  العلمي  والبحث  املتقدمة 

وتعزيز تناف�صية القت�صاد بالإ�صافة اإىل الرتقاء باأدائه وفق اأعلى 

املعايري العاملية.

التنويع  الإمــارات يف  الروؤية كذلك غدت جتربة دولة  وبف�صل هذه 

القت�صادي وا�صت�صراف امل�صتقبل حمل تقدير واإ�صادة من املوؤ�ص�صات 

الدولية املرموقة، اإذ نوه البنك الدويل باملتانة املالية لدولة الإمارات 

النعكا�صات  احتواء  التي عززت من قدراتها على  املتحدة  العربية 

اأ�صعار النفط، وتاأكيد البنك على قدرة القت�صاد  ال�صلبية لرتاجع 

الوطني على موا�صلة التكيف مع ال�صدمات اخلارجية خالل العام  

2016، ف�صاًل عن ا�صادة �صندوق النقد الدويل، ب�صالبة الأو�صاع 

القت�صادية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 



7 التقــــــرير ال�صـــــــنوي 2015

�نطالقا من روؤيته باأن يكون من �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لر�ئدة بالدولة، 

فقد عمل بنك دبي �لتجاري خالل عام 2015 على �إعادة �لنظر 

يف ��شرت�تيجيته على نحو يلبي تطلعات �مل�شاهمني و�لعمالء 

و�ملوظفني وي�شتجيب ملتطلبات �ملرحلة �لر�هنة

“

“

متتع القطاع امل�صريف يف دولة الإمارات بعام جيد وذلك على الرغم 

الودائع  وا�صلت  اإذ  واجهها  التي  وال�صعوبات  التحديات  من حجم 

ملختلف  الإقرا�صي  الن�صاط  ودعمت  �صحية  منو  معدلت  حتقيق 

املركزي  امل�صرف  وا�صل  ال�صياق  هذا  ويف  الرئي�صية.  القطاعات 

حافظت  حيث  القت�صادي  والتنوع  للنمو  الداعمة  �صيا�صته  تطبيق 

راأ�س  مالءة  من  مرتفعة  م�صتويات  على  الدولة  يف  العاملة  البنوك 

الأطر  �صاهمت  وقد  هذا   .2015 بنهاية   %18.3 اإىل  و�صلت  املال 

اإىل  اإ�صافة  العاملية  واملمار�صات  املعايري  مع  املتوافقة  التنظيمية 

كفاية  لناحية  امل�صريف  القطاع  عليها  يقوم  التي  الأ�ص�س  �صالبة 

راأ�س املال وال�صيولة وجودة الأ�صول يف تعزيز قدراته على مواجهة 

التحديات ودعم النمو القت�صادي بالدولة.

انطالقا من روؤيته باأن يكون من املوؤ�ص�صات املالية الرائدة بالدولة، 

فقد عمل بنك دبي التجاري خالل عام 2015 على اإعادة النظر يف 

ا�صرتاتيجيته على نحو يلبي تطلعات امل�صاهمني والعمالء واملوظفني 

اقت�صادنا  بها  مير  التي  الراهنة  املرحلة  ملتطلبات  وي�صتجيب 

الوطني. ومتا�صيا مع خطط النمو امل�صتقبلي الطموحة التي يعتزم 

كفاءات  بتعيني  العليا  الإدارة  فريق  تدعيم  مت  حتقيقها،  البنك 

تنفيذ  البنك  وا�صل  كما  رئي�صية.  تنفيذية  مواقع  يف  متخ�ص�صة 

مع  بالتزامن  املبادرات  من  العديد  واطالق  طموحة  تو�صع  خطط 

التزامه بتعزيز مالءته املالية وجودة اأ�صوله وحمفظته الإقرا�صية، 

اخلدمات  قطاعات  يف  القوي  تــواجــده  بتعزيز  البنك  جنح  كما 

امل�صرفية لل�صركات والأفراد.

لقد اأثبتت النتائج املحققة باأن البنك ي�صري على امل�صار ال�صحيح يف 

حتقيق اهدافه ال�صرتاتيجية طويلة الأمد ل�صيما يف زيادة ح�صته 

وعلى  اأنه  يقني  على  وانني  لديه،  الدخل  م�صادر  وتنويع  ال�صوقية 

الرغم من ان التوقعات القت�صادية مازالت مليئة بالتحديات، اإل 

ا لنمو مدرو�س،  اأّننا نوؤمن باأّن الو�صع العام يف ال�صوق يهيئ فر�صً

عوامل  اأهــم  هو  ال�صتعداد  ح�صن  اأّن  اأخــرى  مــرًة  البنك  ليثبت 

النجاح.

كجزء من خطته لتو�صيع نطاق اأعماله امل�صرفية يف اأرجاء الإمارات 

يف  فرعني  جــديــدة،  فــروعــا  البنك  افتتح  الأعــمــال،  هــذه  وتنمية 

�صيتي  مردف  يف  رقمية  ومن�صة  اخليمة،  راأ�ــس  يف  وفرع  اأبوظبي، 

وجتهيزاتها  الرقمية  بتقنياتها  اجلديدة  الفروع  وتتميز  �صنرت. 

املتطورة التي ت�صاعد على تعزيز التفاعل مع العمالء.

اإننا يف بنك دبي التجاري نتطلع بثقة وتفاوؤل نحو امل�صتقبل اإذ اننا 

العمومية  ميزانيتنا  ومتانة  امتيازاتنا  قوة  من  لال�صتفادة  موؤهلون 

ل�صتك�صاف فر�س منو جديدة يف الأ�صواق التي نعمل فيها. 

يف اخلتام ا�صمحوا يل اأن اأتوجه بال�صكر جلميع امل�صاهمني والعمالء 

والإدارة  املجل�س  اأع�صاء  لل�صادة  وكذلك  بنا،  ثقتهم  على  الكرام 

جهود  مــن  اأبـــدوه  مــا  على  البنك  يف  املوظفني  وجميع  التنفيذية 

وتعاون خالل هذا العام وللنتائج التي متكنا من حتقيقها، بالرغم 

امل�صهد  يف  املتغريات  فر�صتها  التي  وال�صعوبات  التحديات  من 

القت�صادي العاملي واملحلي.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

�شـعـيـد �أحـمـد غـبــا�ش  

رئي�س جمل�س الإدارة  
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جمـلــ�س الإدارة

�ل�شيد �شعيد �أحمد غبا�ش

رئي�س جمل�س الإدارة

ي�صغل ال�صيد �صعيد غبا�س من�صب رئي�س جمل�س 

اإدارة البنك منذ عام 2012. ان�صم اإىل جمل�س 

لرئي�س  نائبا  وُعــنّي   1982 عام  يف  البنك  اإدارة 

حاليا  يــرتاأ�ــس   .1987 عــام  يف  الإدارة  جمل�س 

وال�صتثمار  للتجارة  غبا�س  �صركة  اإدارة  جمل�س 

جمل�س  رئي�س  نائب  من�صب  ي�صغل  كما  ذ.م.م. 

للم�صاريع  الــوطــنــيــة  ــي  ــوظــب اأب �ــصــركــة  اإدارة 

 .)ADNIP( ال�سناعية

�ل�شيد خالد عبد �لو�حد �لر�شتماين

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

ورئي�س جلنة الئتمان وال�صتثمار

نائب  من�صب  الر�صتماين  خالد  ال�صيد  ي�صغل 

 .2012 عــام  منذ  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

 .2008 عام  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

اإدارة جمموعة �صركات  وهو نائب رئي�س جمل�س 

وموؤ�ص�س  القاب�صة  الر�صتماين  ــواحــد  ال عبد 

لل�صفر  دي  �صي  بي  �صركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

اإدارة  جمل�س  ع�صو  من�صب  ي�صغل  كما  والنقل. 

�صركة دبي للتاأمني وات�صالت.

حائز على �صهادة البكالوريو�س يف العلوم املالية 

املتحدة  الــوليــات  وا�صنطن،  جــورج  جامعة  من 

الأمريكية. 

�ل�شيد عمر عبد �هلل �لفطيم

ع�صو جمل�س الإدارة

مار�س  �صهر  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

الإمــارات  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وهو   .2002

لال�صتثمار، ونائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 

من�صب  ي�صغل  كما  الفطيم.  ملجموعة  التنفيذي 

العربي  امل�صرق  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب 

جتــارة  غــرفــة  اإدارة  جمل�س  وعــ�ــصــو  لــلــتــاأمــني، 

و�صناعة دبي، وجمل�س دبي القت�صادي وجمل�س 

اأمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. 

ودرا�صات  القت�صاد  يف  بكالوريو�س  على  حا�صل 

الأعمال من كلية ماكال�صرت، ميني�صوتا، الوليات 

املتحدة الأمريكية. 

�شمو �ل�شيخ مكتوم بن ح�شر �آل مكتوم

ع�صو جمل�س الإدارة

ان�صم اإىل جمل�س اإدارة البنك يف مار�س 2015. 

دبي  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�صب  ي�صغل 

الفجر  �صركة  ورئي�س  القاب�صة  انرتنا�صونال 

للعقارات. كما �صغل �صابقًا من�صب رئي�س جمل�س 

اأ�ص�س  كابيتال.  �صعاع  ل�صركة  التنفيذي  الإدارة 

بطولة �صباقات اجلائزة الكربى A1 عام 2001. 

لعام  تنفيذي  رئي�س  “اأف�صل  جائزة  على  حائز 

من  ال�صاب”  العاملي  “القائد  ولقب   ”2009

املنتدى القت�صادي العاملي. 

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

الوليات  بو�صطن،  جامعة  من  املالية  والعلوم 

املتحدة الأمريكية. 

�ل�شيد علي فرد�ن �لفرد�ن

ع�صو جمل�س الإدارة

 .2011 اإدارة البنك يف عام  ان�صم اإىل جمل�س 

اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  من�صب  ي�صغل 

جمموعة الفردان القاب�صة، والرئي�س التنفيذي 

ل�صركة  املنتدب  الأول والع�صو  امل�صتثمر  ل�صركة 

اإدارة  جمل�س  ع�صو  وهــو  العقارية.  الــفــردان 

�صركة دبي لال�صتثمار و�صركة الحتاد العقارية.

نظام  يف  العلوم  بكالوريو�س  �صهادة  على  حائز 

الإدارة واملعلومات من كلية مرتوبوليتان �صتيت، 

الوليات املتحدة الأمريكية.  

�ل�شيد حممد علي ر��شد �لعبار

ع�صو جمل�س الإدارة

 .2015 عــام  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة اإعمار العقارية، 

و�صركة موارد اأفريقيا ال�صرق الأو�صط، كما يرتاأ�س 

�صابقا  �صغل  تــرايــدويــنــدز.  �صركة  اإدارة  جمل�س 

من�صب املدير املوؤ�ص�س لدائرة التنمية القت�صادية 

يف دبي، وع�صو يف جمل�س دبي التنفيذي وجمل�س 

دبي القت�صادي، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �صركة 

دبي لالأملنيوم، ومركز دبي التجاري العاملي. 

حا�صل على البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال والعلوم 

املالية ودكتوراه فخرية من جامعة �صياتل، الوليات 

املتحدة الأمريكية كما ي�صغل من�صب ع�صو جمل�س 

الأمناء يف اجلامعة. 
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اأكـرب الـمـ�سـاهـمـني

�ل�شيد �شهاب قرقا�ش

ع�صو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة اإدارة املخاطر

 .2012 عام  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

لــ�ــصــركــة �صمان  ــتــدب  املــن والــعــ�ــصــو  ــ�ــس  املــوؤ�ــص

رئي�س  نــائــب  من�صب  ي�صغل  كما  لال�صتثمار، 

يف  ع�صو  باك�صتان.  بـــرج،  بنك  اإدارة  جمل�س 

جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة دبي، و�صركة 

لل�صرق  ال�صت�صاري  )املجل�س  و�صركاه  كوت�س 

من  كل  يف  تنفيذية  مراكز  يف  عمل  الأو�ــصــط(. 

�صيتي بنك وبنك الإمارات الدويل. 

الأعـــمـــال  اإدارة  يف  مــاجــ�ــصــتــري  ــى  عــل حـــائـــز 

من  الأعــمــال  واإدارة  التجارة  يف  وبكالوريو�س 

�صي،  دي  وا�صنطن  وا�ــصــنــطــن،  جـــورج  جامعة 

الوليات املتحدة الأمريكية.

�ل�شيد حميد حممد عبيد �لقطامي

ع�صو جمل�س الإدارة 

ورئي�س جلنة الرت�صيحات واملكافاآت

مار�س،  �صهر  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�صب  ي�صغل   .2015

الهيئة  اإدارة  جمل�س  ورئــيــ�ــس  دبـــي،  يف  ال�صحة 

ورئي�س  احلكومية،  الب�صرية  للموارد  الحتــاديــة 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  جائزة  اأمناء  جمل�س 

للعمل  ال�صارقة  وجائزة  املتميز،  التعليمي  لــالأداء 

الإمــارات  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  التطوعي 

من�صب  �صابقًا  �صغل  كما  للموا�صالت واخلدمات. 

دولــة  يف  ال�صحة  ووزيـــر  والتعليم  الرتبية  وزيـــر 

الإمارات. 

حا�صل على درجة املاج�صتري يف الإدارة من جامعة 

مي�صيغان الغربية، الوليات املتحدة الأمريكية. 

�ل�شيد بطي �شعيد �لكـندي

ع�صو جمل�س الإدارة

 .2015 عام  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

الكـندي  ل�صركة  املنتدب  الع�صو  من�صب  ي�صغل 

اجلامعة  اأمـــنـــاء  جمل�س  ورئــيــ�ــس  لال�صتثمار 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونــائــب  ــي،  دب يف  الكـندية 

اإدارة  مركز دبي التجاري العاملي وع�صو جمل�س 

غرفة جتارة و�صناعة دبي و�صندوق الزكاة. 

حائز على �صهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

يف  وا�صنطن  جــورج  جامعة  من  املالية  والعلوم 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

�ل�شيد عبد �هلل �شيف �حلثبور

ع�صو جمل�س الإدارة

 .2008 عام  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

املنتدب  والع�صو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وهــو 

من�صب  ي�صغل  كما  ذ.م.م.،  احلثبور  ملجموعة 

املمتازة.  الأطعمة  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

خمبز  اجلــديــد/  املخبز  اإدارة  جمل�س  وع�صو 

للدرا�صات  الإمــارات  ومعهد  الأتوماتيكي،  دبي 

املنازعات  ف�س  جلنة  وع�صو  واملالية  امل�صرفية 

الإيجارية يف بلدية دبي. 

املحا�صبة  يف  البكالوريو�س  �صهادة  على  حائز 

الإمـــارات  الــعــني،  جامعة  مــن  الأعــمــال  واإدارة 

العربية املتحدة. 

موؤ�ص�صة دبي لال�صتثمارات 

%20 احلكومية 

�صركة الفطيم اخل�صو�صية

%10.51 املحدودة ذ.م.م. 

�صركة امل�صرق العربي

%8.84 للتاأمني املحدودة 

%6.95 عبد اهلل حمد الفطيم 

�صركة غبا�س للتجارة

%6.37 وال�صتثمار املحدودة 

�صركة املاجد

%5 لال�صتثمارات ذ.م.م. 

عبد الواحد ح�صن

%5.75 حممد الر�صتماين 

%36.58 مواطنو دولة الإمارات 

�ل�شيد حامد �أحمد كاظم

ع�صو جمل�س الإدارة

ورئي�س جلنة التدقيق واللتزام

 .2012 مار�س  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  ان�صم 

التي  لال�صت�صارات،  كاظم  حامد  جمموعة  مالك 

املجموعات  لكربى  ال�صت�صارية  خدماتها  تقدم 

جمموعة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الدولية.  وال�صركات 

تــوبــرو )الــهــنــد( و�ــصــركــة فرانكلني  اآنـــد  لر�ــصــني 

ب�صركة  اأول  وا�صت�صاري  الأو�صط  ال�صرق  تيبملتون 

من�صب  �صغل  كما  كــوبــرز.  هــاو�ــس  ووتـــر  بــرايــ�ــس 

جمل�س  وع�صو  دبــي  باأندر�صني  الإداري  ال�صريك 

اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�صلع. 

حائز على درجة املاج�صتري يف القت�صاد والهند�صة 

الإلكرتونية كتخ�ص�س فرعي من جامعة كاليفورنيا، 

�صان دييغو، الوليات املتحدة الأمريكية. 
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احلــوكـمــة املـوؤ�صـــ�صـــيـة

وا�صل بنك دبي التجاري اإتباع اأف�صل املمار�صات العاملية �صمن اآلية 

احلوكمة املوؤ�ص�صية التي متت مراجعتها يف العام 2014. وتقوم الآلية 

قاعدة  لتوفر  امل�صالح  اأ�صحاب  لكافة  العادلة  املعاملة  مبادئ  على 

واأ�صحاب  وامل�صاهمني،  اإدارته  مبجل�س  البنك  عالقة  حتكم  �صاملة 

واجلهات  العمالء  ومنهم  املعنية  الأطراف  من  وغريهم  امل�صالح 

النظام  وفق  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  وُينتخب  والرقابية.  التنظيمية 

الأ�صا�صي لبنك دبي التجاري من قبل اجلمعية العمومية عن طريق 

كان   ،2015 دي�سمرب   31 وحتى  �صنوات.  ثالث  كل  ال�صري  القرتاع 

جمل�س الإدارة الذي تاألف من 11 ع�صوًا قد عقد 11 اجتماعًا خالل 

العام.

بيــان احلــوكـمــة

يوفر جمل�س الإدارة امل�صورة الإ�صرتاتيجية والرقابة الفعالة لالإدارة 

لتعزيز  البنك  عمل  واآلية  ثقافة  اأ�ص�س  وي�صع  املنا�صبة،  وال�صوابط 

القيمة امل�صتدامة للم�صاهم واحلفاظ عليها.

اآلـيـة احلــوكـمــة املـوؤ�ســ�ســيـة

لكافة  العادلة  املعاملة  مبادئ  على  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  اآلية  تقوم 

البنك  بني  �صاملة  لعالقة  اأ�صا�س  توفري  بهدف  امل�صالح  اأ�صحاب 

وجمل�س اإدارته وم�صاهميه وعمالئه وموظفيه واجلهات التنظيمية.

مت تق�صيم الأدوار وامل�صوؤوليات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

مهام  يوجد  كما  التنفيذي.  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وبني 

ونبني  العليا.  الإدارة  ل�صلطات  وموثقة  ووا�صحة  وتفوي�صات حمددة 

اأدناه هيكل احلوكمة املوؤ�ص�صية. 

م�سوؤولية جمل�س الإدارة

الأهداف  وو�صع  البنك  اإدارة  عن  م�صوؤوًل  الإدارة  جمل�س  يكون 

اإدارة املخاطر  اأنظمة  الإدارة على  الإ�صرتاتيجية، و�صمان حمافظة 

واللتزام  العمليات  فعالية وكفاءة  التي ت�صمن  الداخلية  وال�صوابط 

بكافة القوانني واللوائح النافذة.

جلـان املـجـلـ�س وتـ�سـكـيـلـهـا

قام جمل�س الإدارة بت�صكيل جلاٍن لرفع الكفاءة و�صمان الرتكيز على 

جمالت حمددة يف اأعمال البنك. وتعمل كافة اللجان وفق اأنظمتها 

اخلا�صة، وتوفر تقارير دورية ملجل�س الإدارة ب�صاأن امل�صائل امل�صتجدة.

توجد حاليًا اأربع جلان وهي:

وال�صتثمار الئتمان  جلنة  	•
املخاطر جلنة  	•

واللتزام التدقيق  جلنة  	•
واملكافاآت  الرت�صيحات  جلنة  	•

جلنة �لئتمان و�ل�شتثمار

رئي�صًا ال�صيد/ خالد الر�صتماين 

ع�صوًا ال�صيد/ عبد اهلل احلثبور 

ع�صوًا ال�صيد/ علي الفردان 

ع�صوًا ال�صيد/ �صهاب قرقا�س 

ع�صوًا ال�صيد/ بطي الكـندي 

جلنة �لتدقيق و�للتز�م

رئي�صًا ال�صيد/ حامد كاظم 

ع�صوًا ال�صيخ /مكتوم ح�صر اآل مكتوم 

ع�صوًا ال�صيد/ علي الفردان 

ع�صوًا ال�صيد/ بطي الكـندي 

جلنة �ملخاطر

رئي�صًا ال�صيد/ �صهاب قرقا�س 

ع�صوًا ال�صيد/ حامد كاظم 

ع�صوًا ال�صيخ /مكتوم ح�صر اآل مكتوم 

ع�صوًا ال�صيد/ بطي الكـندي 

جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت

رئي�صًا ال�صيد/ حميد القطامي 

ع�صوًا ال�صيد/ عبد اهلل احلثبور 

ع�صوًا ال�صيد/ بطي الكـندي 
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جلـنـة الئتمـان وال�سـتثمـار

يتمثل دور جلنة الئتمان وال�صتثمار ب�صكل رئي�صي يف مراجعة حمفظة 

ال�صيا�صات  فعالية  على  والإ�صراف  بالبنك،  وال�صتثمار  الئتمان 

وال�صتثمارات  الطلبات  اعتماد  لت�صمل  واإدارتها  بالئتمان  املتعلقة 

التي تتجاوز حدود م�صوؤولية الإدارة.

وتطور اللجنة �صيا�صات واإجراءات ال�صتثمار، وت�صرف على الرقابة 

على التزام الإدارة وامتثالها باإر�صادات الئتمان اخلا�صة بالبنك. 

جلـنـة املخـاطـر

مب�صوؤولية  الإدارة  جمل�س  مع  بالتعاون  املخاطر  جلنة  ت�صطلع 

القيام  للبنك  ينبغي   التي  للمخاطر  العامة  واحلدود  املعايري  و�صع 

الناجتة  املخاطر  مراقبة  اللجنة  وتتوىل  حدودها.  �صمن  بن�صاطته 

عن اأعمال ون�صاطات البنك، وعمليات الرقابة املتعلقة بهذه املخاطر 

ال�صيولة  وخماطر  الئتمان  وخماطر  ال�صوق  خماطر  ذلك  يف  مبا 

واملخاطر الئتمانية واملخاطر التنظيمية وخماطر ال�صمعة واملخاطر 

الإ�صرتاتيجية والت�صغيلية.

جلـنـة الـتـدقـيـق واللـتـزام

متتع  �صمان  يف  واللتزام  التدقيق  للجنة  الرئي�صي  الدور  يتمثل 

تاأخذ  داخلية  �صوابط  ووجود  املخاطر،  لإدارة  قوي  بنظام  البنك 

بالعتبار اللتزامات القانونية والتنظيمية التي تخ�صع لها ن�صاطات 

البنك. وتقوم اللجنة بانتظام مبراجعة �صيا�صات واإجراءات التدقيق 

واللتزام وعملية اختيار وتعيني املدقق اخلارجي وا�صتقالليته ل�صمان 

ال�صفافية والإف�صاح اأمام جمل�س الإدارة عن املخاطر الت�صغيلية عرب 

الإبالغ عن اأي معاملة فيها �صبهة احتيالية.

جلـنـة الـتـر�سـيـحـات واملـكـافـاآت

يتمثل الدور الرئي�صي للجنة الرت�صيحات واملكافاآت يف �صمان متا�صي 

والدوران  والتوظيف  املكافاآت  ب�صاأن  واإجراءاته  البنك  �صيا�صات 

اإىل  بالإ�صافة  للبنك  الإ�صرتاتيجية  الأهداف  مع  والأداء  الوظيفي 

الكفاءات  لأبرز  جذب  عامل  لتكون  ال�صيا�صات  هذه  تناف�صية  تعزيز 

املهنية واملحافظة عليها. 

�سـيا�سـة مكـافـاآت جمـلـ�س الإدارة

ال�صنوية  العمومية  اجلمعية  قبل  من  الإدارة  جمل�س  مكافاآت  حُتدد 

على  بناًء  املجل�س  قبل  من  اعتمادها  بعد  مالية  �صنة  كل  نهاية  يف 

تو�صية جلنة الرت�صيحات واملكافاآت. وتكون مكافاآت اأع�صاء جمل�س 

الإدارة وفق اأحكام القوانني واللوائح اخلا�صة بدولة الإمارات العربية 

املتحدة.

تعـار�س مـ�سـالح اأعـ�سـاء جمـلـ�س الإدارة

اأي  وحجم  طبيعة  عن  الك�صف  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  على  يتعني 

الإدارة  جمل�س  قرر  ما  واإذا  الإدارة.  جمل�س  اأمام  م�صالح  تعار�س 

امل�صلحة  �صاحب  الع�صو  على  يجب  فاإنه  جوهري،  التعار�س  اأن 

عدم ح�صور الإجتماع املخ�ص�س ملناق�صة القرار اأو الت�صويت عليه. 

وتعد م�صوؤولية جميع اأع�صاء جمل�س الإدارة الإعالن عن اأي تعار�س 

م�صالح حايل اأو حمتمل اإىل جمل�س الإدارة يف بداية اأي اجتماع. 

�سـيا�سـة الت�سـال والإفـ�سـاح

لالأطراف  ودقيقة  ومتنا�صقة  اآنية  معلومات  بتقدمي  البنك  يلتزم 

املعنية والعامة، ويجب على هذه املعلومات اأن تكون ملتزمة املتطلبات 

ومن  امل�صتثمرين  من  الأع�صاء  كافة  ويتمتع  والتنظيمية.  القانونية 

املعلومات  على  واملتزامن  الفوري  الإطالع  باإمكانية  الأفراد  بينهم 

املُف�صح عنها وذلك لتعزيز ال�صفافية. 

نيابة عن جمل�س الإدارة،  

اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان خالل العام 2015

عـدد �لجتماعات نوع �لجتماع 

11 اجتماع جمل�س اإدارة 

7 اجتماع جلنة التدقيق واللتزام 

5 اجتماع جلنة املخاطر 

اجتماع جلنة الئتمان وال�صتثمار 

16 )وي�صمل وحدة الئتمان اخلا�س( 

6 اجتماع جلنة الرت�صيحات واملكافاآت 
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�ل�شيد موري �شيمز

املدير العام، جمموعة الأفراد

�ل�شيد فهد �ملـهـريي

املدير العام، التجاري ال�صالمي

�ل�شيد توما�ش بارير�

الرئي�س املايل

ال�صف الثاين من اليمني اإىل الي�صار

�ل�شيد �آناند �شارما

املدير العام، اإدارة املخاطر

�ل�شيد عـا�شـم فـكـري

رئي�س اإدارة نظم املعلومات والعمليات

�ل�شيد ولرت لريوين

املدير العام، مكتب التحول املركزي

ال�صف الثالث من اليمني اإىل الي�صار

ال�صف الأول من اليمني اإىل الي�صار

�ل�شيد بيرت بالتو�شن

الرئي�س التنفيذي

�ل�شيد �ألـن رينـو

املدير العام، ح�صابات ال�صركات 

والأعمال التجارية وال�صتثمار

�ل�شيد حممود هادي*

الرئي�س التنفيذي للعمليات

الإدارة الــعـــامــــة

تقاعد من البنك اعتبارا من 31 مار�س 2015 *
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من اليمني اإىل الي�صار

جمال �شالح

رئي�س اإدارة املخاطر

�أكـرم �شكـيك

رئي�س اخلدمات 

امل�صرفية اخلا�صة

�شعد خو�جة

رئي�س خماطر

التحول

�شامي �لعو�شي

نائب رئي�س مواجهة 

غ�صل الأموال والحتيال

عبد�لرحيم �لنمر

نائب املدير العام، الأعمال 

امل�صرفية التجارية

نبيل طيب

نائب املدير العام، 

التجاري الإ�صالمي

�شريكانت د��ش

رئي�س ت�صهيالت 

ال�صركات

لك�شمانن �شانكار�ن

رئي�س العمليات

والتمويل التجاري

د. �شهيل �لتائب

امل�صت�صار القانوين العام

واأمني �صر املجموعة

وليد حممد بن �شلوم

رئي�س دائرة العقارات 

وال�صوؤون الإدارية

جون تيوك

رئي�س اإدارة اخلزينة

واملوجودات واملطلوبات

م�شعود �شفر

رئي�س جمموعة الن�صباط 

ومكافحة الحتيال

ر�ئد �أبو بكـر

مدير اإقليمي

اأبوظبي

�شتاليو�ش خماليد�ش

رئي�س التحول

امل�صريف الرقمي

تنوير ��شالم

رئي�س املنتجات امل�صرفية 

لل�صركات

فريدريك كار�شتين�ش 

نائب رئي�س اإدارة 

املوارد الب�سرية

عثمان بن هندي

رئي�س اإدارة 

 الت�صهيالت

�أحمد �لعبودي 

رئي�س اإدارة 

الت�صهيالت اخلا�صة

ح�شن �لر�شا

رئي�س اإدارة

املوؤ�ص�صات املالية

ر�لف بونا�شف

نائب رئي�س اخلدمات 

امل�صرفية التجارية

نا�شر �لنجار

رئي�س اإدارة العمليات 

امل�سرفية املركزية

لور�ن �حلو�ط

رئي�س متويل ال�صلع

فر�ن�ش جان بركـنز

نائب املدير العام، 

اخلدمات امل�صرفية لالفراد

دمييرت�ش ماورويان�ش

املدير التنفيذي للمعلومات

�كرم غر�به

رئي�س اإدارة

الرقابة املالية

عامر �ل�شمايل

نائب رئي�س اخلدمات 

امل�صرفية لل�صركات

جمال �ملطري

رئي�س تطوير الأعمال، 

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

هاري�ش ميغد�لي�ش

نائب الرئي�س التنفيذي 

للمعلومات

�شتيفن ديفي�ش

نائب املدير العام، 

اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

�شروق �لر�شا

رئي�س اإدارة 

املوارد الب�سرية

�أنوب �شرب�

رئي�س اإدارة

التدقيق الداخلي

ماهر �ملرزوقي

نائب رئي�س اخلدمات 

امل�صرفية التجارية

يو�شف �ل�شويدي

رئي�س اإدارة املبيعات 

والفروع

حممد ن�شيم فايز

رئي�س اإدارة راأ�س املال 

والقرو�س امل�صرتكة
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و��شل �لبنك جهوده �لر�مية �إىل �لإد�رة �لفاعلة للمخاطر 

�لئتمانية وب�شكل خا�ش لقطاعات �ل�شركات �لتجارية 

و�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

“

“

تـقــريـر جمــلــ�س الإدارة

ال�صادة امل�صاهمني،

لكم  يقدم  اأن  الإدارة  ي�صر جمل�س  التجاري،  دبي  بنك  بالنيابة عن 

تقريره ال�صنوي مع البيانات املالية املوحدة املدققة للعام املنتهي يف 

31 دي�سمرب 2015.

التقارير  لرفع  الدولية  للمعايري  وفقا  املالية  البيانات  اإعداد  لقد مت 

)IFRS(، واملت�صمنة اأي�صا الإي�صاحات املطلوبة يف الدعامة الثالثة 

من اتفاقية بازل 2.

املـوؤ�سـرات املـالـيـة الرئي�سـية

درهم   مليار   1.06 بلغت  �صافية  اأرباحًا  التجاري  دبي  بنك  �صجل 

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015،  حيث اأثبتت النتائج املحققة باأن 

ال�صرتاتيجية  اهدافه  ال�صحيح يف حتقيق  امل�صار  ي�صري على  البنك 

طويلة المد ل�صيما يف زيادة ح�صته ال�صوقية وتنويع م�صادر الدخل 

امل�صرفية  اخلدمات  قطاعي  من  الإيـــرادات  ارتفعت  حيث  لديه، 

لل�صنة   %29.2 اإىل   2014 العام  يف   %21.6 من  والأعمال  لالأفراد 

جديدة  مراكز  اأربعة  البنك  افتتح   .2015 دي�سمرب   31 يف  املنتهية 

اأعماله  نطاق  لتو�صيع  خطته  من  كجزء  وذلــك   2015 �صنة  خــالل 

هذه  وتنمية  الإمـــارات  اأرجــاء  يف  وال�صخ�صية  التجارية  امل�صرفية 

ال�صوق لدى قطاعات  بناء ح�صته يف  البنك يف  و�صي�صتمر  الأعمال. 

خمتارة من العمالء. كما و�صيوا�صل البنك ا�صتثمار موارده يف تعزيز 

قدراته الرقمية الإلكرتونية.

�لإير�د�ت �لت�شغيلية

ارتفعت الإيرادات الت�صغيلية بن�صبة 5% لت�صل اىل 2.35 مليار درهم 

والتي  الفوائد  ايــرادات  �صايف  من  كل  يف  احلا�صل  لالرتفاع  نتيجة 

ارتفعت بدورها بن�صبة 3.6% لت�صل اىل 1.64 مليار درهم  )2014: 

ارتفعت  والتي  الفوائد  غري  من  اليـــرادات  و  درهــم(  مليار   1.58

بن�سبة8.3% لت�صل اإىل 712.2 مليون درهم )2014: 657.5 مليون 

 %22.9 بن�صبة  والعمولت  الر�صوم  ايــرادات  ارتفعت  حيث  درهــم( 

لت�صل اإىل 498.2 مليون درهم.

�ملـ�شاريف �لت�شغيلية

 858.8 اإىل  لت�صل   %13.8 بن�صبة  الت�صغيلية  امل�صاريف  وارتفعت 

مليون درهم مقارنة بـ 754.4 مليون درهم لعام 2014. حيث  قام 

اإىل  بالإ�صافة  والفروع  التوزيع  قنوات  التو�صع يف  باملزيد من  البنك 

اخلدمات  قطاعي  لتنمية  ال�صرتاتيجية  مــبــادراتــه  على  الرتكيز 

اإىل  ادى  مما  لالأعمال،  امل�صرفية  واخلدمات  لالأفراد  امل�صرفية 

ارتفاع امل�صاريف الغري ثابتة لدعم احلجم املتنامي لالأعمال. وبلغت 

على  حمافظة   %36.5 الدخل(  اإىل  )التكلفة  الت�صغيل  كفاءة  ن�صبة 

م�صتواها �صمن احلدود امل�صتهدفة.

خم�ش�شات �نخفا�ش �لقيمة

وا�صل البنك جهوده الرامية اإىل الإدارة الفاعلة للمخاطر الئتمانية 

ال�صغرية  وال�صركات  التجارية  ال�صركات  لقطاعات  خا�س  وب�صكل 

حيث  الراهنة.  القت�صادية  الــظــروف  ظل  يف  احلجم  واملتو�صطة 

اإىل  لت�صل   %51 بن�صبة  ال�صافية  القيمة  انخفا�س  خ�صائر  ارتفعت 

للعام  درهــم  مليون   284 بـ  مقارنة   2015 للعام  درهــم  مليون   427

2014. ومن �صمنها ارتفعت املخ�ص�صات اجلماعية املقتطعة خالل 

العام مببلغ 154 مليون درهم، وت�صكل املخ�ص�صات اجلماعية ن�صبة 

1.5% من اجمايل املوجودات املرجحة للمخاطر.

التقلبات  من  الرغم  على  قوتها  على  �ملــوجــود�ت  جـــودة  حافظت 

امل�صنفة  القرو�س  يف  احلا�صل  النخفا�س  ان  ال�صوق.  ظــروف  يف 

اإىل  ادى  والت�صليفات  القرو�س  حمفظة  يف  الرتفاع  مع  بالتزامن 

القرو�س  اجمايل  اإىل  امل�صنفة  القرو�س  ن�صبة  يف  ملحوظ  حت�صن 

لت�صل  اإىل 6.9% كما يف 31 دي�سمرب 2015  مقارنة بـ 9.3% كما يف 

نهاية العام ال�صابق.  يف حني بلغت ن�صبة التغطية للقرو�س امل�صنفة 

  .%92.4
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�ملـيـز�نيـة �لـعـمــومـيــة

زيادة  بن�صبة  درهــم  مليار   57.9 ت�صجل  املوجودات  اجمايل  	•
نهاية  يف  كما  درهــم  مليار   46.9 بـــ  مقارنة   %23.4 قــدرهــا 

العام ال�صابق.

بن�صبة  درهــم   مليار   39 اإىل  والت�صلفيات   القرو�س  ارتفعت  	•
دي�سمرب   31 يف  كما  درهـــم  مليار   31.8 بـــ  مــقــارنــة   %22.6

جميع  يف  احلــا�ــصــل  للنمو  كنتيجة  النمو  هــذا  وجـــاء   .2014

قطاعات الأعمال. حيث ارتفع �صايف قرو�س قطاعي اخلدمات 

6.7 مليار  46% لي�صل اإىل  امل�صرفية لالأفراد والأعمال بن�صبة 

ال�صابق،  العام  نهاية  كما يف  درهم  مليار   4.6 بـ  مقارنة  درهم 

الكربى  لل�صركات  امل�صرفية  الأعمال  وارتفع �صايف قرو�س  كما 

والأعمال امل�صرفية التجارية بن�صبة 19% لت�صل اإىل 32.3 مليار 

درهم مقارنة بـ 27.2 مليار درهم كما يف نهاية العام ال�صابق. 

زيادة  بن�صبة  درهم  مليار   40.5 اإىل  العمالء  ودائع  وارتفعت  	•
قدرها 25.9% مقارنة بـ 32.2 مليار درهم كما يف 31 دي�سمرب 

2014. وت�صكل احل�صابات اجلارية وح�صابات التوفري ن�صبة %42 

من اأجمايل ودائع العمالء، يف حني بلغت ن�صبة  قرو�س العمالء 

اإىل الودائع %96.4.

�لـ�شــيولـة

ا�صتمر البنك باحلفاظ على م�صتويات  جيدة من ال�صيولة حيث   	•
 %81.9 امل�صتقرة  الأمــوال  م�صادر  اإىل  الت�صليفات  ن�صبة  بلغت 

 )%82.6  :2014 دي�سمرب   31(  2015 دي�سمرب   31 يف  كما 

مقارنة بن�صبة 100% احلد الأق�صى امل�صموح به بح�صب تعليمات 

امل�صرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة. 

 3 بازل  توجيهات  بحـ�صـب  واملحـت�صـبة  لل�صيولة  التغطية  	ن�صبة  	•
بلغت 128.1% مقارنة باحلـد الأدنى املطلوب والبالغ %60.

كـفـاية ر�أ�ش �ملـال

يتمتع البنك بقاعدة راأ�صمالية قوية حيث بلغ اإجمايل حقوق امل�صاهمني 

8.2 مليار درهم كما يف 31 دي�سمرب 2015، بلغت ن�صبة كفاية راأ�س 

املال ون�صبة كفاية ال�صق الول من راأ�س املال 16.6% و 15.5% على 

التوايل وهي اأعلى بكثري من احلد الأدنى بح�صب متطلبات امل�صرف 

املركزي والبالغ 12% و 8% على التوايل.

 III  - بــازل  تعليمات  بح�صب  املحت�صبة  املالية  املــالءة  ن�صبة  بلغت 

ــى  الأدن باحلد  مقارنة   )%13.04  :2014 دي�سمرب   31(  %12.4

املن�صو�س عليه والبالغ %3.

وقد اقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نقدية بن�صبة 20% )مبا يوازي 

ال�صنة( وهو ما يتطلب موافقة امل�صاهمني يف  ارباح  53% من �صايف 

اجلمعية العمومية للبنك.

اخلدمات املـ�سرفية لل�سركات

�صجلت اإدارة اخلدمات امل�صرفية لل�صركات ببنك دبي التجاري اأداًء 

متميزًا عام 2015 بنمو بلغ نحو 16% يف دخل الر�صوم. وبالرغم من 

العمل يف بيئة تناف�صية وانخفا�س اأ�صعار النفط، وارتفاع �صعر �صرف 

الدولر الأمريكي، فقد �صجلت القرو�س منوًا بن�صبة 14.5%، يف حني 

�صجلت الودائع منوًا اأكرث متيزًا بن�صبة و�صلت اإىل %41.

ال�صتحواذ يف  القرو�س؛  �صجل  �صاعدت يف منو  التي  الأ�صباب  ومن 

بداية العام على حمفظة قرو�س ال�صركات الكربى من البنك امللكي 

بالتو�صع يف قطاع غري خمرتق يف  لــالإدارة  �صمح  الأ�صكتلندي، مما 

وال�صناعة  التجارة  قطاعات  يف  القرو�س  منو  تركز  وقد  ال�صابق. 

والرعاية ال�صحية والتعليم.

وقد اأدى ذلك اإىل زيادة عامة يف حجم الأعمال يف كافة القطاعات 

الئتمان  وغري  الئتمان  منتجات  بيع  على  اأكــرب  ب�صكل  الرتكيز  مع 

م�صتويات  وحت�صني  الــعــمــالء  مــع  الــعــالقــات  لتعزيز  املتخ�ص�صة 

الإيرادات.
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تـقــريـر جمــلــ�س الإدارة يـتـبــــع

و��شل �لبنك بن�شاط تنمية قاعدة عمالئه �شمن قطاع �خلدمات 

�ملـ�شرفية لالأفر�د من خالل ��شتخد�م مزيج من �لنظم و�لتقنيات 

�حلديثة و�ملنتجات �ملبتكرة وقنو�ت توزيع جديدة

“

“
حققت �إد�رة �خلدمات �ملـ�شرفية �لتجارية يف �لبنك منو�ً قوياً 

عام 2015 يف كافة جمالت  �لأعمال، حيث منت �أ�شولها �ملبا�شرة 

مبعدل �شنوي بلغ %22

“

“

اخلدمات امل�سرفية التجارية

حققت اإدارة اخلدمات امل�صرفية التجارية يف البنك منوًا قويًا عام 

2015 يف كافة جمالت  الأعمال، حيث منت اأ�صولها املبا�صرة مبعدل 

�صنوي بلغ 22% لتتجاوز حاليًا حاجز الـ 10 مليارات درهم، يف الوقت 

28% خالل  بلغ  اأعلى  واللتزامات مبعدل  املطلوبات  فيه  الذي منت 

نف�س الفرتة الزمنية.

وقد اأدى منو الأ�صول امل�صحوب برتكيز اأقوى على الر�صوم والعمولت 

اإىل زيادة �صنوية يف الإيرادات بلغت 18% مع منو الر�صوم والعمولت 

التنوع  عــام   2015 عــام  كــان  ــك،  ذل اإىل  وبالإ�صافة   .%21 بن�سبة 

العديد  ان�صمام  مــع  التجارية  امل�صرفية  للخدمات  ال�صتثماري 

والت�صنيع  التجارة  قطاعات  يف  ول�صيما  للبنك  اجلدد  العمالء  من 

واخلدمات. 

�ملـوؤ�ش�شات �ملـالية

اأ�صواق  اإىل  ن�صاطاتها  تو�صيع  يف  املالية  املوؤ�ص�صات  اإدارة  جنحت 

ونيجرييا  وم�صر  اأفريقيا  وجــنــوب  كينيا  منها  جــديــدة  جغرافية 

واإثيوبيا.

املنتجات املتخ�س�سة

منتجات متويل �ل�شلع

متويل  بهدف   2015 يناير  يف  بالبنك  ال�صلع  متويل  اإدارة  اأطلقت 

التدفقات التجارية الإقليمية والدولية  لتجار ال�صلع.

من  العمل  فريق  متكـن  بالتحـديات،  مليئة  بيئة  يف  العمل  ورغـم 

تــطـوير العـالقات مع عــدد من جتـار الـ�صـلـع الدوليني الرئـيـ�صـيـني، 

عدٍد  على  وح�صل  امل�صرتكة،  القرو�س  من  العـديد  يف  �صارك  حيث 

كـبـيـر من مـعـامـالت الـتـمـويـل الـتـجـاريـة الـقـ�صـرية الأجـل.

�لتمـويل �لتجـاري

وا�صل التمويل التجاري ببنك دبي التجاري يف العام 2015 منوه القوي 

اأخ�صائيو  وجنح  والعمولت.  الر�صوم  يف   %23 بلغت  زيــادة  ليحقق 

معقدة،  جتارية  معامالت  معاجلة  يف  بالبنك  التجارية  املنتجات 

وحت�صني عرو�س منتجاتنا لت�صبح حلوًل متويلية جتارية منظمة مثل 

خ�صم فواتري حت�صيل الت�صدير، واتفاقية فتح احل�صابات املرتبطة 

التي  الرئي�صية،  الأمانة  اإي�صالت  واتفاقية  الإ�صتئمان  باإي�صالت 

�صاهمت بتب�صيط متطلبات الوثائق للمعامالت التجارية.

�إد�رة �لنقد وحلول �لدفع

لإدارة  قّيمة  حلول  تقدمي  على  الرتكيز  التجاري  دبــي  بنك  تابع 

النقد وحلول الدفع  لعمالئه، وتعزيز منو ميزانيته من خالل ودائع 

املن�صة  ا�صتحداث  اإىل  بالإ�صافة  التكلفة،  املنخف�صة   )CASA(

 ،)iBusiness( لل�صركات  الإلكرتونية  امل�صرفية  لالأعمال  الأحدث 

لدعم  للم�صتخدم  �صديقة  قوية  مبن�صة  عمالوؤنا  ا�صتمتع  حيث 

اأعمالهم اليومية.  

�أ�شو�ق ر�أ�ش �ملـال �ملدين و�لقرو�ش �مل�شرتكة

�صهدت اأ�صواق راأ�س املال املدين والقرو�س امل�صرتكة لدى البنك منوًا 

اأ�صا�صيًا عام 2015 بزيادة يف الر�صوم تخطت 55%. وقد اأمت بنك دبي 

رئي�صي   كبنك  الُكربى  التمويالت  من   عددًا  العام   خالل  التجاري 

�صفقة،   16 يف  اإماراتي  درهم  مليار   4.45 بلغت   معامالت  بقيمة 

وح�سد جائزتني رئي�سيتني:

 -  DEBUT BORROWER من  للعام  امل�صرتك  القر�س  �صفقة 

قر�س ENOC بقيمة 1.5 مليار دولر اأمريكي.

�صفقة العملة املحلية للعام - قر�س مركز دبي التجاري العاملي بقيمة 

2.5 مليار درهم اإماراتي.
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية

يف  لال�صتثمار  اإ�صرتاتيجيته   2015 عام  يف  التجاري  دبي  بنك  عزز 

ا�صتخدام  العمالء عرب  لتعزيز جتربة  الرقمية  امل�صرفية  اخلدمات 

تتنا�صب  منتجات  وتوفري  التوزيع،  قنوات  وتو�صيع  التقنيات،  اأحدث 

واحتياجات ال�صوق، واعتماد توجه يعزز العالقات مع العمالء.

القرية  يف  اأحدهما  العام  هــذا  جديدين  فرعني  البنك  افتتح  كما 

خطته  من  كجزء  وذلــك  اخليمة،  ــس  راأ� يف  واآخــر  اأبوظبي  يف  مــول 

اأرجــاء  يف  وال�صخ�صية  التجارية  امل�صرفية  اأعماله  نطاق  لتو�صيع 

الإمارات وتنمية هذه الأعمال. وتتميز هذه الفروع بتقنياتها الرقمية 

وجتهيزاتها املتطورة التي ت�صاعد على تعزيز التفاعل مع العمالء.  

مت خالل العام ا�صتحداث اإدارة جديدة للخدمات امل�صرفية اخلا�صة، 

الأفراد  البنك لإدارة ح�صابات  يوليها  التي  الأهمية احليوية  ليعك�س 

تقدمي  على  الإدارة  هذه  مفهوم  ويعتمد  العالية.  املالية  املــالءة  ذي 

العمالء وطرح  ال�صريحة من  ا�صتثنائية من اخلدمة لهذه  م�صتويات 

عرو�س متميزة وقيمة تتنا�صب واحتياجاتهم امل�صرفية.

املبا�صرة  للمبيعات  وحــدة  تاأ�صي�س  يف  التجاري  دبــي  بنك  وجنــح 

للخدمات امل�صرفية لالأعمال ووحدات لدعم املبيعات تغطي اإمارات 

املنتجات  من  جمموعة  البنك  اأطلق  كما  وال�صارقة.  ودبي  اأبوظبي 

باقة  اأبرزها  العام  هذا  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صاريع  اجلديدة 

التمويل والتي ت�صمل العديد من املنتجات يف حزمة واحدة كالقرو�س، 

وال�صحب على املك�صوف، وبطاقات الئتمان وغريها. وقد اأنهت هذه 

كما  درهــم.  مليار   1.135 قيمته  بلغت  اأ�صول  ب�صجل  العام  الإدارة 

خالل   %76 اإىل   %72 من  العمالء  وتفاعل  م�صاركة  زيــادة  �صهدت 

العام، وانخفا�س ا�صتف�صارات مكافحة غ�صيل الأموال بنحو %77.

وغرفة  التجاري  دبي  بنك  من  الدفع  امل�صبقة  البطاقات  وح�صدت 

برنامج  اأفـ�صـل  جـائـزة  على  اأبريل،  �صهر  يف  دبـي  و�صناعة  جتارة 

والتميز  البتكار  اجلائزة  وتقّدر  امل�صبق.  للدفع  حكـومة   / �صـركـة 

بعيدًا  امل�صرفية  احللول  تطوير  عملية  يف  البنك  اأظهرهما  اللذين 

عن حمل النقود. وكرمت دائرة التنمية القت�صادية بدبي يف يونيو، 

فرعني من فروع البنك ح�صب برنامج دبي للخدمة املتميزة، مبنحهما 

اخلدمات  قطاع  يف   ”2014 للعام  الأف�صل  اخلدمة  “اأداء  جائزة  

امل�سرفية للأفراد.

بح�صولنا   2014 عام  لنا  في�صبوك  فرع  اأول  افتتاح  بعد  �صعدنا  وقد 

“بانكر  من  الإنرتنت  �صبكة  على  جديدة  خدمة  اأف�صل  جائزة  على 

ميدل اإي�صت” يف اعرتاف بريادة جهودنا يف هذا املجال. كما ح�صلنا 

الرقمية وهما  امل�صرفية  بالأعمال  تتعلقان  اإ�صافيتني  على جائزتني 

التجاري  دبــي  بنك  )من�صات  من�صات”  واجهة  “اأف�صل  جائزتا 

الإنرتنت”  �صبكة  على  م�صرفية  خــدمــات  و“اأف�صل  الــرقــمــيــة( 

)اخلدمات امل�صرفية على �صبكة الإنرتنت من بنك دبي التجاري(.

جمال  يف  لالمتياز  دولية  جوائز  املتميزون  وموظفوه  البنك  وتلقى 

عام  ب�صكل  الن�صباط  وهـــي:  فــئــات  ثــالث  يف  العـامليـة  الأعـــــمــال 

بنك  )مل�صاعدة  الرقمية  والتجربة  الإلكرتونية  التجارة  واملوظفني، 

دبي التجاري الفرتا�صية “�سارة”(، والت�صويق والو�صائل الجتماعية 

والعالمة التجارية )لفرع الفي�صبوك اخلا�س بالبنك(.

اإدارة اخلزينة والأ�سول والإلتزامات 

معدل  �صيا�صة  على  �صنوات  �صبع  بعد  الأ�ــصــواق:  على  عامة  نظرة 

اأخريًا  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي  بنك  قام  ال�صفري،  الفائدة 

احلدث  هو  هذا  وكــان   .2015 دي�صمرب  يف  الر�صمية  الأ�صعار  برفع 

من  العديد  �صهد  الـــذي  الــعــام  يف  الأخـــري  الرئي�صي  القــتــ�ــصــادي 

واأ�صعار  النفط  �صعر  يف  الإنخفا�س  اأبرزها  القت�صادية  الأحــداث 

اأ�صعار الفائدة،  الطاقة وال�صلع الأخرى، والتي�صري الكمي وانخفا�س 

والتباطوؤ امل�صتمر يف منو القت�صاد ال�صيني. و�صاهمت هذه الأحداث 

يف جعل عام 2015 عامًا �صعبًا على الأ�صواق. وعانت اأ�صواق الأ�صهم 
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كان عام 2015 متميز�ً بالن�شبة للتجاري �لإ�شالمي حيث حقق 

منو�ً ��شتثنائياً و�جناز�ت لفتة متثلت بزيادة قدرها 55% يف 

�لتمويل �لإ�شالمي و17% منو يف �لود�ئع �لإ�شالمية

“

“

تـقــريـر جمــلــ�س الإدارة يـتـبــــع

املحلية من هبوط موؤ�صر دبي بنحو 16.5% وانخفا�س موؤ�صر اأبوظبي 

بحوايل  %5.

�إد�رة �لأ�شول و�للتز�مات

احلكومية  الــودائــع  كانت  الــرتاجــع،  يف  النفط  اأ�صعار  ا�صتمرار  مع 

لدى العديد من البنوك املحلية الكربى ُت�صتنزف ب�صكل ثابت للوفاء 

اأكــرث  البنوك  اأ�صبحت  لــذلــك،  ونتيجة  ــة.  املــوازن ح�صب  بــالإنــفــاق 

تناف�صية يف اأ�صعارها جلذب ودائع ال�صركات غري احلكومية باجلملة 

واأ�صدر  البنوك.  يف  الودائع  تكلفة  من  زاد  مما  اأخرى  م�صادر  من 

مليون   400 بقيمة  دين  �صندات  نوفمرب  �صهر  التجاري يف  دبي  بنك 

دولر اأمريكي يف اإطار برناجمه ل�صندات اليورو املتو�صطة الأجل وملدة 

خم�س �صنوات، حيث تلقى البنك اكتتابات من م�صتثمرين يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط واآ�صيا واأوروبا. وقد ُجمعت الأموال لتدعيم التمويل 

املتو�صط الأجل للبنك والذي �صي�صاعد على الوفاء مبتطلبات ال�صيولة 

التنظيمية ال�صارمة التي تبناها م�صرف الإمارات العربية املتحدة 

املركزي لل�صنوات القليلة القادمة.

مبيعات �خلزينة

تابع البنك خالل عام 2015 تركيزه على تعزيز عرو�س مبيعاته من 

اأعمال ال�صرف الأجنبي  اأدت املناف�صة على  منتجات اخلزينة. وقد 

العمالء -اإل يف اجلزء الأخري  يبداأ  الهوام�س، ومل  التاأثري على  اإىل 

ال�صرف  �صعر  تعر�صات  من  التحوط  يف  جديًا  بالنظر   - العام  من 

الحتياطي  �صرف  �صعر  يف  الو�صيكة  للزيادة  نتيجة  بهم  اخلا�صة 

الفيدرايل. وقد كان بيع املنتجات ال�صتثمارية ناجحًا ب�صكل خا�س مع 

ا�صتقطاب العديد من العمالء اجلدد من قطاعات الرثوة والأعمال 

امل�صرفية اخلا�صة بالبنك.

التجاري الإ�سالمي

التجاري  دبي  بنك  يف  الإ�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات  اإدارة  تقدم 

امل�صرفية  للخدمات  حلوًل  الإ�صالمي”  “التجاري  با�سم  املعروفة 

تــتــوافــق مــع ال�صريعة  الــتــجــاريــني  ــراد والــ�ــصــركــات والــعــمــالء  ــالأف ل

الإ�صالمية. وتتميز هذه اخلدمات با�صتقاللية اإدارتها.

كان عام 2015 متميزًا بالن�صبة للتجاري الإ�صالمي حيث حقق منوًا 

التمويل  يف   %55 قدرها  بزيادة  متثلت  لفتة  واجنــازات  ا�صتثنائيًا 

اأطلق البنك خالل  الإ�صالمي و17% منو يف الودائع الإ�صالمية. كما 

العام العديد من املنتجات والباقات اجلديدة، مع الرتكيز على اإبراز 

العالمة التجارية.

من  املبتكرة  الإ�صالمية  املنتجات  من  جمموعة  العام  هذا  واأطلقت 

بينها منتجات ال�صكوك. كما تعاون التجاري الإ�صالمي مع �صالمة 

�صملت  التي  التكافل  منتجات  من  متنوعة  جمموعة  لتقدمي  للتاأمني 

“حمايتي بل�س” و“حياة �سوبريور” و“اّدخار بل�س” و“املُميز”.

وقد اأ�ص�س البنك فريق مبيعات مبا�صرة متخ�ص�س بهدف ا�صتقطاب 

الإ�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات  بيع  عمليات  وتعزيز  جدد،  عمالء 

لالأفراد وال�صركات يف اأماكن جغرافية جديدة.

ال�صرعية  الرقابة  هيئة  الإ�صالمي  التجاري  خدمات  على  وت�صرف 

امل�صرفية  الأعــمــال  جمــال  يف  العلماء  كبار  من  ثالثة  من  املوؤلفة 

الإ�صالمية، حيث ت�صمل مهامهم مراجعة عمليات التجاري الإ�صالمي، 

والإ�صراف على تطوير املنتجات الإ�صالمية، وحتديد التزام منتجات 

البنك احلالية واجلديدة باأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

دعمًا  واملالية  القانونية  لال�صت�صارات  ال�صريعة  دار  �صركة  توفر  كما 

وهيكلية  بال�صريعة  العالقة  ذات  امل�صائل  حــول  يومية  وم�صاعدة 

البنك.  مــع  اتفاقيتها  مــن  كجزء  اجلــديــدة  الإ�صالمية  املنتجات 

الإ�صالمي” اتفاقية  “التجاري  وقع  املجتمعية،  بامل�صوؤولية  واإلتزامًا 

الزكاة  مدفوعات  ت�صديد  لت�صهيل  الزكاة  �صندوق  مع  ا�صرتاتيجية 

والتربعات عرب قنواته املختلفة.
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من  جمموعته  تعزيز  يف  بال�صتمرار  الإ�صالمي  التجاري  ويلتزم 

متطلبات  تلبية  بهدف  الإ�صالمية  ال�صريعة  مع  املتوافقة  اخلدمات 

العمالء وتعزيز مكانته يف قطاع اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية يف 

الدولة.

تقنية املـعـلومات

اإطار  ففي  املعلومات،  تقنية  لإدارة  البتكار  عام   2015 العام  مثل 

باأحدث  وتزويدهم  للعمالء  املتغرية  الحتياجات  تلبية  اإىل  �صعينا 

يف  التطويرية  املــبــادرات  من  العديد  اإطــالق  مت  واحللول  التقنيات 

جمال التقنيات امل�صرفية واخلدمات الذاتية والتي اعتمدت بناًء على 

اخلطة التطويرية لتقنية املعلومات التي اأطلقت يف العام املا�صي.

وهي  اإلكرتونية جديدة  مواقع  العام خم�صة  البنك خالل  اأطلق  فقد 

دبي  بنك  عــن  ومعلومات  لل�صركات،  امل�صرفية  اخلــدمــات  موقع 

التجاري، والتجاري الإ�صالمي، واخلدمات امل�صرفية لالأعمال. كما 

مت تطوير موقع التوظيف اخلا�س للبنك.

كذلك اأطلق البنك من�صة رقمية جديدة يف مردف �صيتي �صنرت حتت 

التفاعل  على  املركز  رواد  ت�صجيع  بهدف  حياتي”  “حلظات  �صعار 

الأجهزة  جانب  اإىل  تفاعلي  بجدار  املن�صة  تتميز  حيث  وامل�صاركة، 

اللوحية ل�صتعرا�س تطبيقات البنك الذكية وخدماته الإلكرتونية.

“�صحتي  املتحركة  الهواتف  تطبيق  العام  خــالل  البنك  طــرح  كما 

التطبيق الأول من نوعه يف املنطقة الذي يعمل على  ادخاري” وهو 

اأ�صعار  تقدمي  خالل  من  البدنية  باللياقة  املهتمني  العمالء  مكافاأة 

فائدة اأعلى على مّدخراتهم. 

لبنك  الرئي�صي  التطبيق  وحمتوى  �صكل  تطوير  مت  اآخر،  �صعيد  على 

ثالثة  اإطــالق  اإىل  بالإ�صافة  املحمولة،  الهواتف  على  التجاري  دبي 

تطبيقات جديدة للر�صيد وال�صداد والتحويل ال�صريع مل�صاعدة العمالء 

يف اإدارة ح�صاباتهم ال�صخ�صية ب�صهولة واأمان من هواتفهم املحمولة.

و�صجلت امل�صاعدة الفرتا�صية “�سارة”، التي تتيح التوا�صل الفوري 

املوقع  خــالل  من  ا�صتف�صاراتهم  كافة  على  والإجــابــة  العمالء  مع 

اللكرتوتي للبنك، منوًا يف ال�صتخدام بزيادة يف عدد الأ�صئلة التي 

ا�صتقبلتها بنحو 41% يف 2015 مقارنًة بالعام 2014. ولتعزيز تفاعل 

لت�صل  العربية  باللغة  �صارة  الفرتا�صية  امل�صاعدة  اأطلقت  العمالء، 

اإىل �صريحة اأكرب من العمالء.

املوقع  تطوير  مت  لل�صركات،  امل�صرفية  اخلــدمــات  �صعيد  وعــلــى 

التقنيات  من  عــدد  اإ�صافة  مت  حيث   ”IBusiness“ الإلــكــرتوين 

تلبي  التي  املالئمة  واملزايا  بال�صرعة  ليكون  اجلديدة  واخل�صائ�س 

احتياجات عمالوؤنا منها تزويده بخا�صية اإن�صاء م�صاق عمل، وحتديد 

كما  املخاطر.  من  ويقلل  الإنتاجية  من  يرفع  مما  املعامالت  اإدارة 

.”Bulk Payments“ ت�صمل الإ�صافات خدمة تنظيم املدفوعات

اإن�صاء  الإمارات لالبتكار عرب  اأ�صبوع  التجاري يف  و�صارك بنك دبي 

املوقع املُ�صغر cbdinnovates.ae ودعوة اجلمهور مل�صاركة اأفكارهم 

مت  وقد  اليومية.  امل�صرفية  املمار�صات  حت�صني  كيفية  حول  املبتكرة 

ذلك من خالل اإقامة جناح لالبتكار يف الفرع الرئي�صي ت�صمن جدارًا 

للفيديوهات يحمل فيديوهات ابتكار بنك دبي التجاري، وجهاز لفتح 

اإتاحة  اإىل  بالإ�صافة  لالأطفال،  وم�صابقات  فوري،  ب�صكل  احل�صابات 

املجال للزوار لتقدمي الأفكار املبتكرة عرب الأجهزة اللوحية.

من  العديد  على  املعلومات  تقنية  لإدارة  الناجحة  املبادرات  وحازت 

اجلوائز خالل العام من بينها جائزة اأف�صل جتربة رقمية من “بي 

من�صة  و“اأف�صل  التجاري،  دبي  لبنك  الإلكرتوين  للموقع  تي”  اإي 

لو�صائل  ا�صتخدام  و“اأف�صل  العليا،  التقنية  كليات  لفرع  رقمية” 

الفي�صبوك،  التجاري على  دبي  بنك  الجتماعي” ل�صفحة  التوا�صل 

و“اأف�صل م�صاركة م�صتهلك رقمي” للم�صاعدة الفرتا�صية �صارة.
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�أطلق �لبنك خالل �لعام �لعديد من �ملبادر�ت منها تعزيز بنيته 

�لتحتية �لت�شغيلية، وحت�شني بيئة �لعمل، ورفع كفاءة �ملوظفني، 

و��شتقطاب �أف�شل �ملو�هب

“

“

تـقــريـر جمــلــ�س الإدارة يـتـبــــع

وهو   9001:2008 اآيــزو  �صهادة  على  التجاري  دبي  بنك  ح�صل  كما 

ح�صلت  كما  العمالء.  لر�صا  و10002:2004  اجلــودة  اإدارة  نظام 

مثل  عــديــدة  جمـــالت  يف  �ــصــهــادات  على  املــعــلــومــات  تقنية  اإدارة 

Green-IT و�صك�س  PMT و  PRINCE2 و  COBIT و  TOGAF و 
�صيجما جرين-بيلت )Six Sigma Green-Belt(. ويلتزم بنك دبي 

التجاري ال�صتفادة من التقنيات اجلديدة واإطالق منتجات وخدمات 

على  والعمل  لعمالئنا،  امل�صرفية  التجربة  لتح�صني  مبتكرة  رقمية 

جذب العمالء واملحافظة عليهم.

املـوارد الب�سرية والتدريب

تابع بنك دبي التجاري يف العام 2015 ا�صتثماره يف موارده الب�صرية، 

 160 من  اأكرث  منهم  البنك،  اإىل  اإ�صافيًا  موظفًا   260 ان�صم  حيث 

املواطنني  ن�صبة  انخفا�س  ورغــم  الإماراتية.  الوطنية  الكوادر  من 

الإماراتيني دون ن�صبة عام 2014، اإل اأنها ما زالت ن�صبة �صحية حيث 

بلغت 37% من اإجمايل عدد موظفي البنك.

البنك  تابع  لكفاءاته،  امل�صتمر  التطوير  ل�صمان  البنك  �صعي  ومع 

اأكرث من  2015 م�صاركة  ا�صتثماره يف تطوير املوظفني؛ ف�صهد العام 

املتعددة،  والتطوير  التدريب  ومــبــادرات  برامج  يف  �صخ�صًا   1270

من  اأكرث  �صكل  وقد    .2014 بعام  مقارنة   %50 نـحـو  بلـغـت  بـزيـادة 

خـدمـة  مـوظـفـي  التدريبية  الــــدورات  هــذه  يف  امل�صاركني  ن�صف 

واملنتجات  املبيعات  حول  الــدورات  هذه  متـحـورت  حـيـث  الـعـمـالء 

الرثوات.  اإدارة  يف  متخ�ص�صة  و�صهادات  بالبنك  العمالء  وارتباط 

وذلك  العمالء  وتفاعل  املبيعات  جمــال  يف  اأكادميية  البنك  وطــور 

مع  التفاعل  وحتفيز  للتوا�صل  قوية  ثقافة  وغر�س  املبيعات  لزيادة 

عملئنا.

ت�صكل كلمة  التي  الوقت الهتمام مببادئنا وقيمنا  نف�س  ووا�صلنا يف 

)ASPIRE( وهي الأ�صالة والب�صاطة وال�صراكة والبتكار وامل�صوؤولية 

اأنحاء  كــل  يف  م�صتهدفة  عمل  ور�ــس  خــالل  مــن  وذلــك  والمــتــيــاز، 

الربنامج  والقيم �صمن  املبادىء  اإىل دمج هذه  بالإ�صافة  املوؤ�ص�صة، 

ال�صهري  الربنامج  ي�صمل  كما  اجلــدد.  املوظفني  لإر�ــصــاد  ال�صهري 

لإر�صاد املوظفني اجلدد م�صاركة ر�صالة البنك واأهدافه مع موظفينا 

مما يعزز من تفاعل  املوظفني وهو الهدف الذي ن�صعى اإليه.

�صبعة من  باإمتام  العام  هذا  الإداري جناحًا  التدريب  برنامج  حقق 

برنامج  انتهاء  بعد  تعيينهم  مت  حيث  الربنامج  ال�صباب  املواطنني 

التدريب. ويف اإطار جهوده ل�صتقطاب املواطنني، و�صارك البنك يف 

بالإ�صافة  وال�صارقة  ودبي  اأبوظبي  التوظيف يف  العديد من معار�س 

اإىل التعاون مع املوؤ�ص�صات التعليمية ومنها كلية دبي للطالب، وجامعة 

زايد، واجلامعة الأمريكية بال�صارقة، واجلامعة الأمريكية بدبي. 

اأهم ركائز جناح بنك دبي  اأحد  للموظفني  الوظيفي  ميثل الرتباط 

التجاري. فقد ا�صتثمرت اإدارة املوارد الب�صرية جهودا هائلة ل�صمان 

حقق  مما  عليها  ي�صرفون  التي  الإدارات  مع  البنك  قيادات  تفاعل 

 AON نتائج ا�صتثنائية. واأ�صار م�صح نهاية العام الذي اأجرته �صركة

اأن  اإىل  م�صرية  ال�صابق،  العام  عن   %12 بن�صبة  ملحوظة  زيــادة  اإىل 

البنوك  على  كبري  ب�صكل  يتفوق  البنك  ملوظفي  الوظيفي  الرتباط 

التجارية اخلليجية، وجاء �صمن نقطتني مئويتني من متو�صط البنوك 

التجارية العاملية.

جائزة   على  التجاري  دبي  بنك  حاز  املوؤ�ص�صية،  باحلوكمة  والتزامًا 

امل�صرفية  للدرا�صات  الإمـــارات  معهد  من  الب�صرية  املــوارد  تطوير 

واملالية. ويوؤمن البنك باأن التفاعل وت�صجيع املوظفني �صيبقى اأولوية 

ق�صوى، حيث يعد هذا العامل جزءًا ا�صا�صيًا للحفاظ على املواهب 

والكفاءات، والو�صول اإىل اأف�صل م�صاركة وتفاعل مع العمالء.

ال�سرتاتيجية

ا�صـرتاتيجيته  يف  النظـر  بــاإعـــــادة   2015 عـام  خـالل  البنك  قــام 

والعمالء  امل�صاهمني  تطلعات  يلبي  نحـو  على  �صياغـتـهـا  متـت  حيث 
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بها  مير  التي  احلـاليـة  املرحـلـة  ملتطلبات  وي�صتجيب  واملوظفني، 

اأهدافنا  تعريف  باإعادة  قمنا  ذلك  �صوء  وعلى  الوطني.  اقت�صادنا 

و�صول لإقرار ثالثة اأهـداف رئي�صـية متثلت يف اأن نكون البنك الأول 

بنا،  وارتباطهم  العمالء  خـدمـة  يف  الأف�صل  والبنك  الــدخــل،  يف 

واخليار الأول للموظفني.

العام  خالل  البنك  اأطلق  ــداف،  الأه تلك  حتقيق  �صمان  اأجــل  ومن 

العديد من املبادرات منها تعزيز بنيته التحتية الت�صغيلية، وحت�صني 

مع  املواهب،  اأف�صل  وا�صتقطاب  املوظفني،  كفاءة  ورفع  العمل،  بيئة 

امل�صتهدفة،  العمالء  �صرائح  اإىل  وخدماتنا  منتجاتنا  و�صول  تعزيز 

وحت�صني مناذجنا البيعية واخلدمية. 

املـ�سوؤولية الجتماعية املوؤ�س�سية

ت�صكل املـ�صوؤولية الجتماعية عن�صرًا حيويًا �صمن روؤية البنك ور�صالته 

من خالل حر�صه على امل�صاهمة بفعالية يف تعزيز الرفاه الجتماعي، 

امل�صوؤولية  جمــال  يف  �صيا�صاته  مراجعة  على  البنك  ويحر�س  هــذا 

ب�صكٍل م�صتمر ل�صمان متا�صيها مع اأرفع املعايري الدولية. وي�صتند نهج 

البنك يف هذا املجال اإىل اإميانه باأن على ال�صركات م�صوؤولية العمل 

بطريقة اأخالقية وبنزاهة عالية. وتبعًا لذلك ي�صعى البنك اإىل اأداء 

دوره كموؤ�ص�صة وطنية م�صوؤولة من خالل اإطار امل�صوؤولية الجتماعية 

املوجهة جلميع الأطراف املعنية.

الجتماعية  امل�صوؤولية  لربنامج  الرئي�صية  املبادرات  اإحــدى  ومتثلت 

يف  كبري  ب�صكل  ي�صاهم  حــدث  وهــو  دبــي،  طــواف  برعاية  املوؤ�ص�صية 

تطوير  يف  احلكومة  روؤيــة  ويج�صد  الإمــاراتــي،  الريا�صة  قطاع  دعم 

رعاية  وي�صكل  املتحدة.  العربية  الإمــارات  دولة  الريا�صة يف  وترويج 

بقطاع  بالرتقاء  بفعالية  امل�صاهمة  بهدفنا يف  التزامًا  هذا احلدث  

الريا�صة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

وتابع بنك دبي التجاري تعاونه امل�صرتك مع جمل�س دبي الريا�صي، 

حيث نظم البنك بطولة بنك دبي التجاري لألعاب القوى للنا�صئني، 

اأكرب بطولة األعاب قوى يف دبي للريا�صيني من النا�صئني من املدار�س 

للروح  مرّوجًة  كبريًا  جناحًا  البطولة  وحققت  واخلا�صة.  احلكومية 

من  الدعم  وحتفيز  الريا�صيني  بني  ال�صحي  والتناف�س  الريا�صية 

امل�صجعني ومعلميهم واأ�صرهم. كما تن�صجم هذه املبادرة مع اأهداف 

لأ�صلوب ومنط  الرتويج  املتمثلة يف  املوؤ�ص�صية  الجتماعية  م�صوؤوليتنا 

حياة �صحية.

مبادرة خريية  الإن�صاين عرب  للعمل  زايد  يوم  البنك يف  �صارك  كما 

بالقرب  الإن�صاء  للعاملني يف عدد من مواقع  الإفطار  وفرت وجبات 

رم�صان  �صهر  طيلة  البنك  موظفو  متكن  وقد  الرئي�صي.  مركزه  من 

يف  البنك  م�صاركة  وتاأتي  وجبة.   3000 حــوايل  توزيع  من  املبارك 

اأفراد  لدى  الإن�صاين  العمل  وثقافة  روح  تعزيز  بهدف  املنا�صبة  هذه 

اجلانب  يف  الكبري  الراحل  مباآثر  القتداء  على  والت�صجيع  املجتمع، 

الإن�صاين الذي ارتبط ا�صمه بعمل اخلري والبذل والعطاء. 

املـوؤ�صـ�صـية  املجتمعـية  للم�صـووؤلية  الأخرى  الـفـعـاليـات  �صـمـلـت  وقد 

توقيع عقد مدته ثالث �صنوات مع اللجنة الأوملبية الوطنية الإماراتية 

لدعم الأوملبياد املدر�صي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ورعاية 

ن�صختها  يف  وال�صـباب  الطفولة  لإبداعـات  لطـيـفـة  الـ�صـيـخـة  جـوائز 

اأ�صبوع �صحي  وتنظيم  بالدم،  للتربع  واإقامة حملة  عـ�صـرة،  ال�صابعة 

ملوظفي البنك.
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املـوؤ�صــــــرات املــــــاليــــــة
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تـقـرير مدقـقـي احلـ�سـابات اإىل املـ�سـاهمني

بيـان املـركـز املـايل املـوحـد

بيـان الدخل املـوحـد

بيـان الدخل ال�سامل املـوحـد

بيـان التغريات يف حقوق املـ�ساهمني املـوحـد

بيـان التدفقات النقدية املـوحـد

اإي�ساحـات حـول البيانات املـالية املـوحـدة
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تقرير مدققي الح�سابات اإلى ال�سادة م�ساهمي بنك دبي التجاري �ش. م. ع. 
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تقرير مدققي الح�سابات اإلى ال�سادة م�ساهمي بنك دبي التجاري �ش. م. ع. )تتمة(



بنـــــــك دبــــــي التجــــــاري26

2014  2015   

األف درهم  األف درهم   �إي�ضاح   

املوجودات 

5.450.145  6.668.065  5 النقد والأر�سدة لدى امل�سرف املركزي 

1.872.327  2.591.717  6 امل�ستحق من البنوك   

31.821.502  39.020.821  7 القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي، بال�سايف  

5.587.998  6.623.029  8 ال�ستثمارات يف الأوراق املالية   

84.590  82.029  9 ال�ستثمار يف �سركة زميلة 

249.991  333.761  10 العقارات ال�ستثمارية 

323.852  332.317  11 املمتلكات واملعدات 

1.488.150  2.212.149  12 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

46.878.555  57.863.888 اإجمايل املوجودات  

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

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات 

1.097.926  1.111.462  13 امل�ستحق للبنوك 

32.161.339  40.474.776  14 ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء 

4.021.998  5.492.694  15 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

1.786.879  2.556.152  16 املطلوبات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 39.068.142  49.635.084 اإجمايل املطلوبات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

حقوق امل�ساهمني

 2.242.187  2.802.734  17 راأ�ض املال 

 1.380.495  1.401.367  17 الحتياطي القانوين 

38.638  38.638  17 الحتياطي الراأ�سمايل 

1.121.095  1.227.718  17 الحتياطي العام  

التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

69.808  )6.294(  17   واأدوات التغطية للتدفقات النقدية  

560.547  -  17 احتياطي ا�سهم منحة مقرتحة 

560.547  560.547  17 توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة  

10.540  11.000  17 مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املقرتحة 

1.826.556  2.193.094 الأرباح امل�ستبقاة   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.810.413  8.228.804 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

46.878.555  57.863.888 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني  

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

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة والت�سريح باإ�سدارها من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 4 فرباير 2016. 

ت�سكل الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 97 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

اإن تقرير مدققي احل�سابات مدرج على ال�سفحتني 24 و25.

ال�سيد/ �سعيد اأحمد غبا�ش

رئي�ض جمل�ض الإدارة

ال�سيد/ بيرت بالتو�سن

الرئي�ض التنفيذي

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 دي�سمرب 2015
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2014  2015   

األف درهم  األف درهم  �إي�ضاح   

 1.827.058  1.963.031  18 دخل الفوائد والدخل من التمويل الإ�سالمي 

 )244.093(  )323.000(  19 م�سروفات الفوائد والتوزيعات على مودعي الودائع الإ�سالمية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.582.965  1.640.031 �سايف دخل الفوائد و�سايف الدخل من التمويل الإ�سالمي  

 405.389  498.250  20 �سايف دخل الر�سوم والعمولت 

 119.450  116.576 �سايف الأرباح من التعامل بالعمالت الأجنبية والأدوات امل�ستقة  

�سايف الأرباح من ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

2.506  1.247  21    الأرباح اأو اخل�سائر - املحتفظ بها للمتاجرة 

72.271  49.266 �سايف الأرباح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع   

17.567  4.741  9 احل�سة من اأرباح ال�سركة الزميلة 

6.579  6.067  22 دخل توزيعات اأرباح  

33.703  36.059 دخل اآخر  

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 2.240.430  2.352.237 اإجمايل الدخل الت�سغيلي  

خم�س�سات خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض والت�سليفات 

)347.288(  )501.396(  7   والتمويل الإ�سالمي 

63.548  86.800 مبالغ م�سرتدة  

-  )12.628( خم�س�سات خ�سائر انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.956.690  1.925.013 اإجمايل �سايف الدخل  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)708.738(  )808.145(  23 م�سروفات املوظفني وامل�سروفات الأخرى 

)45.696(  )50.639(  11،10 ال�ستهالك والإطفاء 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)754.434(  )858.784( اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية  

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.202.256  1.066.229 �سايف اأرباح ال�سنة   

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

0.43  0.38  25 الربح الأ�سا�سي واملخف�ش لل�سهم )درهم( 

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

بيان الدخل الموحد لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015

ت�سكل الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 97 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

لقد مت اإظهار التوزيعات يف بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد.

اإن تقرير مدققي احل�سابات مدرج على ال�سفحتني 24 و25.
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بيان الدخل ال�سامل الموحد لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015

2014  2015   

األف درهم  األف درهم    

 1.202.256  1.066.229 �سايف اأرباح ال�سنة   

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بنود الدخل ال�سامل الأخرى:

التغريات يف القيمة العادلة للجزء الفعلي

 )349(  1.297    من تغطية التدفقات النقدية  

التغريات يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع: 

)72.271(  )49.266( الأرباح املحققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع   

305  - ح�سة بنود الدخل ال�سامل الأخرى من ال�سركة الزميلة  

87.411  )28.133( اإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع   

15.445  )77.399( �سايف التغري يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.096  )76.102( بنود الدخل ال�سامل الأخرى لل�سنة  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.217.352  990.127 اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة   

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

مبالغ جميع البنود املت�سمنة يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى )كما اعاله( لل�سنة املنتهية  يف دي�سمرب 2015 و 2014 من املمكن حتويلها اإىل بيان 

الدخل املوحد  يف الفرتات الالحقة.

ت�سكل الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 97 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

اإن تقرير مدققي احل�سابات مدرج على ال�سفحتني 24 و25.
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بيان التغيرات في حقوق الم�ساهمين الموحد لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015

ت�سكل الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 97 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

اإن تقرير مدققي احل�سابات مدرج على ال�سفحتني 24 و25.

التغريات      

يف       املرتاكمة 

القيم العادلة      

لال�ستثمارات         

املتاحة للبيع         

واأدوات التغطية         

التوزيعات  الأرباح  للتدفقات  الحتياطي  الحتياطي  الحتياطي  راأ�ش   

الإجمايل املقرتحة   امل�ستبقاة   النقدية  العام  الراأ�سمايل  القانوين  املال   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم   

7.216.389  826.341  1.778.533  54.712  1.100.000  38.638  1.379.813  2.038.352 فـي 1 يناير 2014 

املعامالت مع املالكني، امل�سجلة 

    مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني:        

)611.506(  )611.506(  -  -  -  -  -  - توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة ل�سنة 2013 )%30( 

-  560.547  )560.547(  -  -  -  -  - توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة ل�سنة 2014 )%25( 

-  )203.835(  -  -  -  -  -  203.835 اأ�سهم منحة م�سدرة ل�سنة 2013 )%10( 

-  560.547  )560.547(  -  -  -  -  - اأ�سهم منحة مقرتحة ل�سنة 2014 )%25( 

احل�سة يف مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

)822(  -  )822(  -  -  -  -  -     من ال�سركة الزميلة   )اإي�ساح 9( 

الدخل ال�سامل          

1.202.256  -  1.202.256  -  -  -  -  - �سايف اأرباح ال�سنة 

15.096  -  -  15.096  -  -  -  - بنود الدخل ال�سامل الأخرى لل�سنة 

1.217.352  -  1.202.256  15.096  -  -  -  - اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة 

)11.000(  )11.000(  -  -  -  -   - مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املدفوعة ل�سنة 2013 

-  10.540  )10.540(  -  -  -  -  - مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املقرتحة ل�سنة 2014 

-  -  )682(  -  -  -  682  - املحول اإىل الحتياطي القانوين 

-  -  )21.095(  -  21.095  -  -  - املحول اىل الحتياطي العام 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.810.413  1.131.634  1.826.556  69.808  1.121.095  38.638  1.380.495  2.242.187 فـي 31 دي�سمرب 2014 

املعامالت مع املالكني، امل�سجلة 

    مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني:         

)560.547(  )560.547(  -  -  -  -  -  - توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة ل�سنة 2014 )%25( 

-  560.547  )560.547(  -  -  -  -  - توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة ل�سنة 2015 )%20( 

-  )560.547(  -  -  -  -  -  560.547 اأ�سهم منحة م�سدرة ل�سنة 2014 )%25( 

احل�سة يف مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

)649(  -  )649(  -  -  -  -  -     من ال�سركة الزميلة   )اإي�ساح 9( 

الدخل ال�سامل          

1.066.229  -  1.066.229  -  -  -  -  - �سايف اأرباح ال�سنة 

)76.102(  -  -  )76.102(  -  -  -  - بنود الدخل ال�سامل الأخرى لل�سنة 

990.127  -  1.066.229  )76.102(  -  -  -  - اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة 

)10.540(  )10.540(  -  -  -  -  -  - مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املدفوعة ل�سنة 2014 

-  11.000  )11.000(  -  -  -  -  - مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املقرتحة ل�سنة 2015 

-  -  )20.872(  -  -  -  20.872  - املحول اإىل الحتياطي القانوين 

-  -  )106.623(  -  106.623  -  -  - املحول اىل الحتياطي العام 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.228.804  571.547  2.193.094  )6.294(  1.227.718  38.638  1.401.367  2.802.734 فـي 31 دي�سمرب 2015  

========================================================================================================================
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2014  2015   

األف درهم األف درهم    

الأن�سطة الت�سغيلية 

1.202.256  1.066.229 �سايف اأرباح ال�سنة  

ت�سويات لـ:  

45.696  50.639 ال�ستهالك والإطفاء  

)40(  3 )خ�سائر( / اأرباح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات   

)6.579(  )6.067( دخل توزيعات اأرباح  

)11.423(  2.561 النق�ض / )الزيادة( يف ال�ستثمار يف �سركة زميلة  

59.986  53.851 اإطفاء عالوات ال�ستثمارات  

�سايف اخل�سائر / )الأرباح( غري املحققة من ال�ستثمارات بالقيمة

)61(  1.293    العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر - املحتفظ بها للمتاجرة  

6.637  4.949 خ�سائر من التحول يف العمالت الأجنبية  

)73.994(  )50.411( الأرباح املحققة من بيع ا�ستثمارات  

2.667  )3.491( �سايف )الأرباح( / اخل�سائر غري املحققة من الأدوات امل�ستقة  

-  12.628 انخفا�ض قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع  

7.192  8.038 اإطفاء القرو�ض متو�سطة الأجل  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.232.337  1.140.222   

)279.361(  )234.841( الزيادة يف الحتياطي القانوين لدى امل�سرف املركزي  

الزيادة يف �سهادات اإيداع متداولة لدى امل�سرف املركزي بفرتة ا�ستحقاق

)100.000(  )300.000(    تعاقدي اكرث من ثالثة اأ�سهر  

)183.650(  )40.786( الزيادة يف امل�ستحق من البنوك بفرتة ا�ستحقاق تعاقدي اكرث من ثالثة اأ�سهر 

)1.696.181(  )7.199.319( �سايف الزيادة يف القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي  

62.572  )16.250( )الزيادة( / النق�ض يف املوجودات الأخرى  

1.218.659  8.313.437 الزيادة  يف ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء  

)19.287(  )24.608( النق�ض يف املطلوبات الأخرى  

50.000  152.015 الزيادة يف امل�ستحق للبنوك بفرتة ا�ستحقاق تعاقدي اكرث من ثالثة اأ�سهر  

)11.000(  )10.540( مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املدفوعة  

)822(  )649( احل�سة يف مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة من ال�سركة الزميلة  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
273.267  1.778.681 �سايف التدفقات النقدية من  الأن�سطة الت�سغيلية  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
الأن�سطة ال�ستثمارية

)3.857.159(  )3.326.709( �سراء ا�ستثمارات  

)41.129(  )50.287( �سراء ممتلكات ومعدات     

)102(  )2.430( الزيادة يف العقارات ال�ستثمارية  

6.579  6.067 دخل توزيعات اأرباح    

2.520.386  2.191.968 متح�سالت من بيع ا�ستثمارات    

2.858  761 متح�سالت من بيع معدات   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)1.368.567(  )1.180.630( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
الأن�سطة التمويلية

-  1.462.658 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

)611.506(  )560.547( توزيعات الأرباح املدفوعة  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)611.506(  902.111 �سايف التدفقات النقدية من / )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة التمويلية  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)1.706.806(  1.500.162 �سايف  الزيادة / )النق�ض( يف النقد وما يعادله   

5.169.019  3.462.213 النقد وما يعادله يف 1 يناير  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.462.213  4.962.375 اي�ساح 26  النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب 

===========================================================================================================
اإف�ساحات اإ�سافية:

1.856.172  1.956.541 دخل الفوائد والدخل من التمويل الإ�سالمي امل�ستلمة  

272.847  259.402 م�سروفات الفوائد والتوزيعات على مودعي الودائع الإ�سالمية املدفوعة    

بيان التدفقات النقدية الموحد لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015

ت�سكل الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 97 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

اإن تقرير مدققي احل�سابات مدرج على ال�سفحتني 24 و25.
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1-  ال�سكل القانوني والأن�سطة 

تاأ�س�ض بنك دبي التجاري �ض.م.ع. )“البنك”( يف دبي، الإمارات العربية املتحدة عام 1969 وهو م�سجل ك�سركة م�ساهمة عامة 

)�ض.م.ع.( وفقًا للقانون الحتادي رقم 8 ل�ضنة 1984 )وتعديالته(.  ان القانون الحتادي رقم 2 ل�ضنة 2015 بخ�سو�ض ال�سركات التجارية ا�سبح 

�ساري املفعول بداية من تاريخ 1 يوليو 2015، و�سيحل مكان القانون الحتادي احلايل رقم 8 ل�ضنة 1984. يقوم البنك  حاليا  بتقييم تاأثري القانون 

اجلديد ومن املتوقع اللتزام به كامال قبل انق�ساء فرتة ال�سماح التي تنتهي يف 30 يونيو 2016.

اإن البنك مدرج يف �سوق دبي املايل ويتمثل ن�ساطه الرئي�سي بالأن�سطة امل�سرفية التجارية.

ت�ستمل البيانات املالية املوحدة للبنك لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 على البنك و�سركاته التابعة وح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة. )وي�سار 

اإليهم بـ “املجموعة”(. 

تفا�سيل حول ال�سركات التابعة وال�سركة الزميلة

دبي التجاري للخدمات املالية ذ.م.م.، هي م�سجلة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقًا للقانون الحتادي رقم 8 ل�ضنة 1984 )وتعديالته( يف دبي، 

الإمارات العربية املتحدة. ان القانون الحتادي رقم 2 ل�ضنة 2015 بخ�سو�ض ال�سركات التجارية ا�سبح �ساري املفعول بداية من تاريخ 1 يوليو 2015، 

و�سيحل مكان القانون الحتادي احلايل رقم 8 ل�ضنة 1984. ميتلك البنك كامل ح�س�ض ال�سركة. ويتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة بالعمل كو�سيط 

لالأ�سهم وال�سندات املحلية. 

التجاري للعقارات ذ.م.م.، هي م�سجلة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقًا للقانون الحتادي رقم 8 ل�ضنة 1984 )وتعديالته( يف دبي، الإمارات 

العربية املتحدة. ان القانون الحتادي رقم 2 ل�ضنة 2015 بخ�سو�ض ال�سركات التجارية ا�سبح �ساري املفعول بداية من تاريخ 1 يوليو 2015، و�سيحل 

مكان القانون الحتادي احلايل رقم 8 ل�ضنة 1984. ميتلك البنك كامل ح�س�ض  ال�سركة. ويتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة بخدمات اإدارة ممتلكات 

املجموعة  و�سراء العقارات وبيعها.

خالل ال�سنة، اأ�س�ض البنك �سركة تابعة مملوكة بالكامل، �سي بي دي )كاميان( ليمتد، وهي من�ساأة ذات غر�ض خا�ض م�سجلة يف اجلزر العذراء 

الربيطانية. مت تاأ�سي�ض املن�ساأة ذات الغر�ض اخلا�ض لأي اإ�سدار م�ستقبلي ل�سندات الدين.

على  التاأمني  اأ�سناف  بكافة  ال�سركة  تقوم  املايل.  دبي  �سوق  يف  مدرجة  للبنك  زميلة  �سركة  هي  )�ــض.م.ع.(،  العامة  للتاأمينات  الوطنية  ال�سركة 

“ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة  17.8% يف  اإعادة التاأمني. ميتلك البنك ح�سة بن�سبة  احلياة واأعمال التاأمينات العامة وكذلك بع�ض اأعمال 

)�ض.م.ع(”. تعتقد الإدارة بان لها تاأثري مادي وجوهري على ال�سركة الزميلة من خالل متثيلها مبجل�ض اإدارة ال�سركة الزميلة.

اإن العنوان امل�سجل للبنك هو �سارع الحتاد، �ض.ب 2668، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

2-  اأ�سا�س الإعداد 

اأ(  بيان التوافق 

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�ض املعايري املحا�سبية الدولية وبالتوافق مع القوانني 

ذات العالقة املطبقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

بالإ�سافة اإىل هذه البيانات املالية املوحدة، قامت املجموعة بتقدمي الإف�ساحات اخلا�سة بالدعامة الثالثة من اتفاقية بازل 2 وفقًا لالإر�سادات 

ال�سادرة عن امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة )“�مل�ضرف �ملركزي”(. اإن تطبيق ار�سادات الدعامة الثالثة لتفاقية بازل 2 

اأثر على نوعية وكمية الإف�ساحات املقدمة يف هذه البيانات املالية املوحدة ولكن مل يكن له تاأثري على الأرباح املعلنة او املركز املايل للمجموعة. 

طبقًا ملتطلبات بازل 2، قامت املجموعة بتقدمي كافة البيانات املقارنة.   

فقد مت  يناير 2009   6 بتاريخ   2009/85 رقم  التعميم  املتحدة مبوجب  العربية  الإمــارات  دولة  وال�سلع يف  املالية  الأوراق  هيئة  ملتطلبات  وفقا 

الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بتعر�سات البنك من النقد والأر�سدة لدى امل�سرف املركزي وامل�ستحق من البنوك وال�ستثمارات يف الأوراق 

املالية خارج دولة الإمارات العربية املتحدة يف الإي�ساحات املتعلقة بها.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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2-  اأ�سا�س الإعداد )تابع(

ب(  اأ�سا�ش القيا�ش 

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة على اأ�سا�ض التكلفة التاريخية با�ستثناء ما يلي: 

العادلة؛  القيمة  اأ�سا�ض  على  امل�ستقة  املالية  الأدوات  قيا�ض  يتم  	•
العادلة؛  بالقيمة  قيا�سها  يتم  للبيع  واملتاحة  للمتاجرة  بها  املحتفظ  اخل�سائر-  اأو  الأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  الأدوات  	•

و تغطيتها؛  يتم  التي  باملخاطر  يتعلق  فيما  العادلة  بالقيمة  بها  واملعرتف  املغطاة  واملطلوبات  املوجودات  قيا�ض  يتم  	•
املنح. تاريخ  يف  ال�سوقية  بالقيمة  تقييمها  مت  التي  املمنوحة  الأر�ض  	•

ج(  العملة الت�سغيلية وعملة عر�ش البيانات املالية  

لقد مت عر�ض البيانات املالية املوحدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة وهي “العملة الت�سغيلية”  للبنك مقربًا اإىل اأقرب عدد �سحيح بالآلف. 

اإل اإذا ذكر غري ذلك.

د(  ا�ستخدام التقديرات والأحكام

اإن اإعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب ا�ستخدام بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامة. ويتطلب كذلك من الإدارة اأن 

ت�سع اأحكاما يف اإطار تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.  اإن املجالت التي تنطوي على درجة كبرية من الأحكام اأو التعقيد قد مت الإف�ساح 

عنها يف الإي�ساح رقم 3 �ض.

هـ(  اأ�سا�ش التوحيد 

حتقيق  يتم   .2015 دي�سمرب   31 يف  كما  عليها  ي�سيطر  والتي  له  التابعة  وال�سركات  للبنك  املالية  البيانات  من  املوحدة  املالية  البيانات  تتاألف 

ال�سيطرة عندما تكون املجموعة معر�سة للمخاطر اأو، لديها حقوق، يف عوائد متغرية من ا�سرتاكها مع اجلهة امل�ستثمر فيها ولديها القدرة يف 

التاأثري على تلك العوائد من خالل �سلطتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها. 

وعلى وجه التحديد، تقوم املجموعة بال�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها اإذا وفقط اإذا كان لدى املجموعة:

يف  عالقة  ذات  الأن�سطة  توجيه  على  احلالية  القدرة  املجموعة  تعطي  التي  احلالية  احلقوق  )اأي  فيها  امل�ستثمر  ال�سركة  على  ال�سلطة  	•
ال�سركة امل�ستثمر فيها(،

و فيها،  امل�ستثمر  ال�سركة  يف  ا�سرتاكها  من  متغرية  عوائد  حقوق،  اأو  ملخاطر،  التعر�ض  	•
عوائدها. على  للتاأثري  فيها  امل�ستثمر  ال�سركة  على  ال�سلطة  ا�ستخدام  على  القدرة  	•

عندما يكون لدى املجموعة اأقل من الأغلبية يف حقوق الت�سويت اأو حقوق مماثلة يف ال�سركة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف العتبار جميع 

احلقائق والظروف يف تقييم اإذا كان لها �سلطة على ال�سركة امل�ستثمر فيها، مبا يف ذلك:

فيها، امل�ستثمر  ال�سركة  يف  الآخرين  الت�سويت  حقوق  حاملي  مع  التعاقدية  الرتتيبات  	•
و الأخرى،  التعاقدية  الرتتيبات  من  الناجتة  احلقوق  	•

املحتملة. الت�سويت  وحقوق  باملجموعة  اخلا�سة  الت�سويت  حقوق  	•

تقوم املجموعة باإعادة تقييم فيما اإذا كانت لديها ال�سيطرة اأم ل على ال�سركة امل�ستثمر فيها اإذا كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل اأن هناك 

تغريات لواحد اأو اأكرث من العنا�سر الثالث لل�سيطرة. يبداأ توحيد البيانات املالية لل�سركة التابعة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على 

ال�سركة التابعة وتتوقف عن توحيد تلك البيانات املالية عندما تخ�سر املجموعة ال�سيطرة على ال�سركة التابعة. اإن موجودات ومطلوبات ودخل 

تاريخ  بدءًا من  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  تدرج يف  ال�سنة  ا�ستبعادها خالل  اأو  عليها  ال�ستحواذ  التي مت  التابعة  ال�سركة  وم�ساريف 

ح�سول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�سركة التابعة.

اإن الأرباح اأو اخل�سائر وكل عن�سر من بنود الدخل ال�سامل الأخرى يعود اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم للمجموعة وللح�س�ض غري امل�سيطرة. عند 

ال�سرورة، يتم اإجراء تعديالت على البيانات املالية لل�سركات التابعة جلعل �سيا�ساتهم املحا�سبية تتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. 

يتم حذف جميع موجودات ومطلوبات وحقوق امللكية والدخل وامل�ساريف والتدفقات النقدية داخل املجموعة التي تتعلق باملعامالت بني اأع�ساء 

املجموعة عند توحيد البيانات املالية.

يتم احت�ساب التغري يف ح�سة امللكية يف ال�سركة التابعة دون خ�سارة ال�سيطرة كمعاملة حقوق ملكية. اإذا خ�سرت املجموعة ال�سيطرة على ال�سركة 

التابعة فاإنها:

التابعة  ال�سركة  ومطلوبات  ال�سهرة(  فيها  )مبا  الأ�سول  ت�سطب  	•

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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2-  اأ�سا�س الإعداد )تابع(

هـ(  اأ�سا�ش التوحيد )تابع(

امللكية حقوق  يف  امل�سجلة  املرتاكمة  الأجنبية  العمالت  حتويل  فروقات  ت�سطب  	•
م�سيطرة غري  ح�س�ض  لأية  املدرجة  القيمة  ت�سطب  	•

املقبو�ض للمبلغ  العادلة  القيمة  بالعرتاف  تقوم  	•
به حمتفظ  ا�ستثمار  لأي  العادلة  القيمة  بالعرتاف  تقوم  	•

املوحد الدخل  بيان  يف  عجز  اأو  فائ�ض  اأي  بالعرتاف  تقوم  	•
اأو  الأرباح  اإىل  الأخرى  ال�سامل  الدخل  بنود  يف  �سابقًا  بها  العرتاف  مت  التي  العنا�سر  من  الأم  ال�سركة  ح�سة  ت�سنيف  باإعادة  تقوم  	•
ذات  واملطلوبات  للموجودات  املبا�سر  بال�ستبعاد  املجموعة  قامت  اإذا  مطلوب  هو  وكما  منا�سبًا،  هو  كما  امل�ستبقاة،  الأربــاح  اأو  اخل�سائر 

عالقة.

ال�سركة التابعة   )1(

اإن ال�سركة التابعة هي �سركة ي�سيطر عليها البنك. وتتواجد هذه ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة ، �سواء بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، 

على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة التابعة بغر�ض احل�سول على منافع من اأن�سطتها. اإن البيانات املالية لل�سركة التابعة تكون 

مت�سمنة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بدء ال�سيطرة حتى تاريخ انتهاء هذه ال�سيطرة.

ال�سركة الزميلة  )2(

اخلا�سة  القرارات  يف  امل�ساركة  على  القدرة  هو  اجلوهري  التاأثري  اإن  عليها.  جوهري  تاأثري  للمجموعة  يكون  من�ساأة  هي  الزميلة  ال�سركة  اإن 

بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها، ولكن لي�ض �سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة على هذه ال�سيا�سات.

يتم احت�ساب ا�ستثمارات املجموعة يف �سركتها الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. 

مبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم العرتاف بال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة يف البداية بالتكلفة. يتم تعديل القيمة املدرجة لال�ستثمارات من اأجل 

تثبيت التغريات يف ح�سة املجموعة من �سايف الأ�سول لل�سركة الزميلة منذ تاريخ ال�ستحواذ. يتم اإدراج ال�سهرة املتعلقة بال�سركة الزميلة �سمن 

املبلغ املدرج لال�ستثمارات ول يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها ب�سكل فردي بخ�سو�ض النخفا�ض يف القيمة. 

ال�سامل الأخرى  اأية تغيريات يف بنود الدخل  اأو اخل�سائر ح�سة املجموعة من نتائج عمليات ال�سركة الزميلة. يتم عر�ض  يعك�ض بيان الأرباح 

لتلك ال�سركات امل�ستثمر فيها كجزء من بنود الدخل ال�سامل الأخرى للمجموعة. بالإ�سافة اإىل ذلك، عندما يكون هناك تغريًا يتم العرتاف به 

مبا�سرة يف حقوق امللكية لل�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بتثبيت ح�ستها من اأية تغريات، عندما ينطبق ذلك، يف بيان التغريات يف حقوق امللكية. 

يظهر اإجمايل ح�سة املجموعة من اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة الزميلة يف بيان الدخل املوحد. 

يتم اإعداد البيانات املالية لل�سركة الزميلة لنف�ض فرتة اإعداد التقارير املالية للمجموعة. عند ال�سرورة، يتم اإجراء تعديالت جلعل ال�سيا�سات 

املحا�سبية تتما�سى مع تلك اخلا�سة باملجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة فيما اإذا كان من ال�سروري تثبيت خ�سائر النخفا�ض يف القيمة من ا�ستثماراتها يف ال�سركة 

قد  الزميلة  ال�سركة  ال�ستثمارات يف  باأن  مو�سوعيًا  دلياًل  هناك  كان  اإذا  فيما  املجموعة  املالية، حتدد  التقارير  اإعداد  تاريخ  كل  الزميلة. يف 

اأنه الفرق بني املبلغ املمكن حت�سيله من  انخف�ست قيمتها. اإذا تواجد هذا الدليل، تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�ض يف القيمة على 

ال�سركة الزميلة وبني القيمة الدفرتية املدرجة، ثم يتم الإعرتاف باخل�سائر �سمن احل�سة من الأرباح  اأو اخل�سائر من ال�سركة الزميلة. 

اأية ا�ستثمارات حمتفظ بها بقيمتها العادلة. يتم الإعرتاف  عند خ�سارة التاأثري اجلوهري على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ض وقيد 

باأي فرق بني القيمة الدفرتية املدرجة لل�سركة الزميلة عند خ�سارة التاأثري اجلوهري والقيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها والعوائد من 

ال�ستبعاد يف بيان الدخل املوحد.

املعامالت امل�سطوبة عند التوحيد    )3(

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة يتم �سطب الأر�سدة والأرباح وامل�سروفات الناجتة عن املعامالت الداخلية للمجموعة ) باإ�ستثناء اأرباح اأو 

خ�سائر املعامالت بالعمالت الأجنبية(. كما يتم �سطب اأية خ�سائر غري حمققة بنف�ض طريقة �سطب الأرباح غري املحققة ولكن اإىل احلد الذي 

ل يوجد معه اأدلة على انخفا�ض القيمة. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة

لقد مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الواردة اأدناه ب�سورة مت�سقة على كافة ال�سنوات املبينة يف هذه البيانات املالية املوحدة.  

اأ(  الأدوات املـالية

اإن الأداة املالية هي اأي تعاقد ين�ساأ عنه موجودات ومطلوبات مالية للمجموعة اأو اأدوات حقوق ملكية لطرف اآخر والعك�ض بالعك�ض. تقوم املجموعة 

بت�سنيف موجوداتها املالية عند العرتاف املبدئي يف الفئات التالية: 

الت�سنيف  )1(

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر:  ت�ستمل هذه الفئة على فئتني فرعيتني:   

املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة 

ان  املوجودات املالية  املحتفظ بها للمتاجرة هي املوجودات التي مت اإقتنائها من اجل بيعها على املدى القريب. و يتم ت�سجيلها بالقيمة 

العادلة. ويتم العرتاف بالتغريات بالقيمة العادلة �سمن بيان الدخل املوحد.

املوجودات املالية التي يتم بيانها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر عند العرتاف املبدئي

تقوم املجموعة بت�سنيف املوجودات املالية يف هذه الفئة يف احلالت التالية:

العادلة. القيمة  اأ�سا�ض  على  داخليًا  ب�ساأنها  تقارير  اإعداد  اأو  املطلوبات  اأو  املوجودات  تقييم  اأو  اإدارة  تتم  عندما  	•
ذلك. بخالف  يظهر  قد  والذي  املحا�سبي  التباين  كبري  ب�سكل  يقلل  اأو  الت�سنيف  يلغى  عندما  	•

الغر�ض  هذا  بخالف  مطلوبة  تكون  قد  والتي  كبري  ب�سكل  املالية  التدفقات  تعدل  �سمنية  م�ستقة  اأداة  املوجودات  ت�سمل  عندما  	•
مبوجب العقد.

القرو�ض والت�سليفات:  اإن القرو�ض والت�سليفات هي موجودات مالية غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو ميكن حتديدها وغري مدرجة يف   
�سوق ن�سطه. وتن�ساأ القرو�ض والت�سليفات عندما تقدم املجموعة الأموال مبا�سرة اإىل املقرت�ض بدون نية املتاجرة يف الدين. 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع:  اإن ال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غري امل�ستقة املحددة كموجودات متاحة للبيع اأو لي�ست   
م�سنفة كـ )1( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر، )2( قرو�ض وت�سلفيات اأو )3( ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى 

ال�ستحقاق. يتم ت�سجيل جميع املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.  يتم العرتاف بتغريات القيمة العادلة �سمن بنود الدخل 

ال�سامل الأخرى. قد يتم بيع هذه املوجودات لتلبية احلاجة اإىل ال�سيولة اأو نتيجة التغريات يف اأ�سعار الفائدة، ومعدلت �سرف العمالت 

الأجنبية اأو اأ�سعار الأ�سهم.
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اأ(  الأدوات املـالية )تابع(

العرتاف املبدئي  )2(

يتم العرتاف ب�سراء وبيع ال�ستثمارات يف الأوراق املالية يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�سراء اأو بيع الأوراق   

املالية. ويتم العرتاف بالقرو�ض والت�سليفات عند تقدمي املبالغ النقدية اإىل املقرت�سني. يتم العرتاف مبدئيًا باملوجودات املالية بالقيمة 

العادلة  والتي هي قريبة من التكلفة زائدًا تكاليف املعاملة بالن�سبة لكافة املوجودات املالية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 

اأو اخل�سائر. يتم العرتاف املبدئي باملوجودات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر بقيمتها العادلة والتي هي 

قريبة من التكلفة. 

اإيقاف العرتاف   )3(

اأو عندما تقوم املجموعة  اإيقاف العرتاف باملوجودات املالية عند انتهاء احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية  يتم   

اأو  التعاقدية  املالية عندما تتم ت�سوية اللتزامات  اإيقاف العرتاف باملطلوبات  ب�سورة فعلية بنقل كافة خماطر وامتيازات امللكية. يتم 

الغاوؤها اأو انتهاوؤها.  

القيا�ض الالحق   )4(

يتم لحقًا ت�سجيل املوجودات املالية املتاحة للبيع وبالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر بالقيمة العادلة. يتم ت�سجيل القرو�ض   

والت�سليفات بالتكلفة املطفاأة وذلك با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�سا خم�س�سات انخفا�ض القيمة. 

م�ستقات متداخلة  )5(

بع�ض امل�ستقات التي يتم ربطها باأدوات مالية اأخرى تتم معاجلتها كم�ستقات منف�سلة عندما تكون خماطرها وميزاتها القت�سادية غري   

قريبة من العقد الأ�سا�سي وهذا العقد الأ�سا�سي غري مرحل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. تقا�ض هذه امل�ستقات املتداخلة 

بالقيمة العادلة ويتم العرتف بالتغريات بالقيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد.

الأرباح واخل�سائر عند اإعادة القيا�ض  )6(

اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يتم اإدراجها   

�سمن بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي تن�ساأ فيها. 

اإن الأرباح واخل�سائر النا�سئة عن التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع يتم العرتاف بها مبا�سرة �سمن بنود الدخل   

ال�سامل الأخرى حلني اإيقاف العرتاف باملوجودات املالية اأو انخفا�ض قيمتها عندئذ فاإن الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة التي كان قد مت 

العرتاف بها من قبل �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى يتم العرتاف بها �سمن بيان الدخل املوحد. 

عندما يتم اإعادة ت�سنيف ال�ستثمارات املتاحة للبيع ذات ال�ستحقاق الثابت اإىل ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق، يتم الحتفاظ   

باأرباح اأو خ�سائر القيمة العادلة املرتاكمة حتى تاريخ اإعادة الت�سنيف �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى ويتم اإطفائها على مدى الأعمار 

النتاجية املتبقية لال�ستثمارات املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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قيا�ض القيمة العادلة مبادئ   )7(

تقوم املجموعة بقيا�ض الأدوات املالية مثل امل�ستقات وال�ستثمارات يف حقوق امللكية وبع�ض اأدوات الدخل الثابتة، بالقيمة العادلة بتاريخ 

كل تقرير.

اإن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع اأ�سل اأو الدفع لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ 

قيا�ض القيمة العادلة. ي�ستند قيا�ض القيمة العادلة على افرتا�ض باأن املعاملة لبيع الأ�سل اأو لتحويل اللتزام حتدث اإما يف:

اأو اللتزام،  اأو  لالأ�سل  الرئي�سي  ال�سوق  	•
اللتزام اأو  لالأ�سل  تف�سياًل  الأكرث  الأ�سواق  يف  الرئي�سي،  ال�سوق  غياب  يف  	•

اإن ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث تف�سياًل يجب اأن يكون �سهل الولوج اإليه من قبل املجموعة.

يتم قيا�ض القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي ي�ستخدمها امل�ساركون يف ال�سوق عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، 

مع افرتا�ض اأن امل�ساركني يف ال�سوق يت�سرفون ح�سب م�سلحتهم القت�سادية.

اإن قيا�ض القيمة العادلة لأ�سل غري مايل ياأخذ يف العتبار قدرة امل�سارك يف ال�سوق على توليد منافع اقت�سادية با�ستخدام الأ�سول يف اأعلى 

واأف�سل ا�ستخدام  لها اأو عن طريق بيعها مل�سارك اأخر يف ال�سوق ميكنه ا�ستخدام الأ�سول يف اأعلى واأف�سل ا�ستخدام لها.

الأمثل  وال�ستخدام  العادلة،  القيمة  لقيا�ض  كافية  بيانات  لديها  تتوفر  والتي  الظروف  تنا�سب  التي  التقييم  اأ�ساليب  املجموعة  ت�ستخدم 

للمدخالت امللحوظة املعنية وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة  )8(

اإن جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�ض قيمتها العادلة اأو يتم الإف�ساح عنها يف البيانات املالية يتم ت�سنيفها �سمن الت�سل�سل الهرمي 

للقيمة العادلة ومبينة كما يلي ا�ستنادًا لأقل م�ستوى من املدخالت الأ�سا�سية لقيا�ض القيمة العادلة ككل:

املـ�ستوى 1: �سعر ال�سوق املدرج )غري املعدل( يف �سوق ن�سطه لأداة منوذجية. تعترب الأداة املالية اأنها مدرجة يف �سوق ن�سطه اإذا كانت 

الأ�سعار املدرجة متاحة ب�سهولة وب�سورة منتظمة من بور�سة اأو تاجر اأو و�سيط اأو ن�ساط اأو جمموعة اأو خدمة ت�سعري اأو هيئة تنظيمية ومتثل 

هذه الأ�سعار املعامالت ال�سوقية الفعلية املتكررة ب�سورة منتظمة وفقًا ل�سروط ال�سوق العتيادية.  

اأو ب�سورة غري مبا�سرة )امل�ستقة من  امللحوظة، �سواء ب�سورة مبا�سرة )كالأ�سعار(  بناءًا على املدخالت  التقييم  اأ�ساليب   :2 املـ�ستوى 

الأ�سعار(. ت�ستمل هذه الفئة على الأدوات التي يتم تقييمها با�ستخدام: اأ�سعار مدرجة يف اأ�سواق ن�سطة لأدوات مماثلة اأو الأ�سعار املدرجة 

لأدوات منوذجية اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى بحيث تكون جميع املدخالت الهامة م�ستقاة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من بيانات ال�سوق. 

املـ�ستوى 3: اأ�ساليب التقييم با�ستخدام مدخالت هامة غري ملحوظة. ت�ستمل هذه الفئة على الأدوات التي يتم تقييمها باإ�ستخدام اأ�ساليب 

تقييم ت�ستمل على مدخالت غري ملحوظة بحيث يكون للمدخالت غري امللحوظة اأثرًا كبريًا يف تقييم الأداة. ت�ستمل هذه الفئة على اأدوات 

يتم تقييمها بناءًا على الأ�سعار املدرجة لأدوات مماثلة بحيث تكون الت�سويات والفرتا�سات الهامة غري ملحوظة و�سرورية لبيان الفروق 

بني الأدوات.

 

ان م�ستويات القيمة  العادلة امل�ستخدمة من قبل املجموعة مو�سحة يف الإي�ساحات رقم 4-2 و 9 و10. 
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الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة )تابع(  )8(

التحويالت قد متت بني  اإذا كانت  اأ�سا�ض متكرر، حتدد املجموعة فيما  املالية على  البيانات  بخ�سو�ض املوجودات واملطلوبات املثبتة يف 

م�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي باإعادة تقييم الت�سنيف )ا�ستنادًا اإىل اأدنى م�ستوى من املدخالت الأ�سا�سية لقيا�ض القيمة العادلة ككل( يف 

نهاية كل فرتة لإعداد التقارير املالية.

حتدد املجموعة ال�سيا�سات والإجراءات لتكرار كل من قيا�ض القيمة العادلة مثل خوا�ض ال�ستثمار واملوجودات املالية املتاحة للبيع غري 

املدرجة والقيا�ض غري املتكرر مثل املوجودات املحتفظ بها للبيع يف العملية املتوقفة.

بتاريخ اإعداد كل تقرير مايل، تقوم املجموعة بتحليل احلركات يف القيم للموجودات واملطلوبات ال�سرورية لإعادة قيا�سها اأو اإعادة تقييمها 

ح�سب ال�سيا�سات املحا�سبية اخلا�سة باملجموعة. ومن اأجل هذا التحليل تتحقق املجموعة من املدخالت الرئي�سية املطبقة يف اأحدث تقييم 

مبطابقة املعلومات يف احت�ساب التقييم مع العقود وامل�ستندات املعنية الأخرى.

لأغرا�ض الإف�ساحات عن القيمة العادلة، حددت املجموعة اأ�سناف املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض طبيعة وخوا�ض وخماطر الأ�سل اأو 

اللتزام وم�ستوى ت�سل�سل القيمة العادلة كما هو مو�سح اأعاله.

قيا�ض التكلفة املطفاأة:  )9(

املبدئي   بها عند العرتاف  املالية  اأو املطلوبات  املوجودات  التي مت قيا�ض  املبالغ  املالية هي  اأو املطلوبات  للموجودات  التكلفة املطفاأة  ان 

ناق�سا املبالغ امل�سددة من املبلغ الأ�سلي، زائدا او ناق�سا الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية  للفرق بني القيمة املعرتف بها 

مبدئيا وقيمة الإ�ستحقاق مطروحا منه اأي خم�س�سات لإنخفا�ض القيمة. ان معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يتم مبوجبه تخفي�ض 

الدفعات النقدية اأو الدفعات امل�ستقبلية املتوقعة خالل العمر املتوقع للموجودات اأو املطلوبات املالية اإىل �سايف القيمة الدفرتية للموجودات 

او املطلوبات املالية.

حتديد وقيا�ض انخفا�ض القيمة  )10(

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير بالتحقق مما اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية غري امل�سجلة بالقيمة 

اإىل  الدليل املو�سوعي  املالية عندما ي�سري  اأو جمموعة من املوجودات  اأ�سل مايل  اأو اخل�سائر. تنخف�ض قيمة  الأرباح  العادلة من خالل 

ميكن  التي  للموجودات  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  على  تاأثري  اخل�سارة  لهذه  واأن  باملوجودات  املبدئي  العرتاف  بعد  خ�سارة  حدوث 

تقديرها ب�سورة موثوقة. 

قد ي�ستمل الدليل املو�سوعي على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية )مبا يف ذلك �سندات حقوق امللكية( على ال�سعوبات املالية امللحوظة 

لتقدمها  تكن  ل�سروط مل  وفقًا  املجموعة  قبل  من  ال�سلف  اأو  القر�ض  هيكلة  اإعادة  اأو  املقرت�ض  اإع�سار  اأو  اأو عجز  امل�سدر  اأو  للمقرت�ض 

املجموعة يف ظروف اأخرى اأو املوؤ�سرات على اإفال�ض املقرت�ض اأو امل�سدر اأو عدم توفر �سوق ن�سطه لالأوراق املالية اأو اأية معطيات ملحوظة 

اأو الظروف القت�سادية  اأو امل�سدر يف املجموعة  اأخرى متعلقة مبجموعة من املوجودات مثل التغريات ال�سلبية يف حالة �سداد املقرت�ض 

املتعلقة بالتخلف عن ال�سداد يف املجموعة. بالإ�سافة اإىل ذلك، فيما يتعلق بال�ستثمار يف �سندات حقوق امللكية، يعترب النخفا�ض احلاد اأو 

طويل الأجل يف قيمتها العادلة لأقل من تكلفتها دلياًل مو�سوعيًا على انخفا�ض القيمة. 

تاأخذ املجموعة بالعتبار الأدلة على انخفا�ض قيمة القرو�ض والت�سليفات والأوراق املالية ال�ستثمارية املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق لكل 

اأ�سل على حده ولالأ�سول ب�سورة جماعية.  
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اأ(  الأدوات املالية )تابع(

حتديد وقيا�ض انخفا�ض القيمة )تابع(  )10(

القرو�ض التي يتم تقييمها ب�سورة فردية 

القر�ض.  قيمة  اإنخفا�ض  على  مو�سوعي  دليل  هناك  كان  اإذا  مما  بالتحقق  حده  على  حالة  لكل  وفقًا  تقرير  كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم 

ويتم قيا�ض خ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة على اأنها الفرق بني القيمة امل�سجلة  للموجودات والقيمة احلالية 

للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي للموجودات. ويتم تطبيق هذا الجراء على كافة احل�سابات 

التي تعتربها هامة على اأ�سا�ض فردي. 

لتحديد خ�سائر انخفا�ض القيمة لتلك القرو�ض، يتم الأخذ بالعتبار العوامل التالية:

العميل؛  ملخاطر  اجمايل  ب�سكل  املجموعة  تعر�ض  	•
كافية  نقدية  تدفقات  واإنتاج  املالية  الأزمات  ظل  يف  بنجاح  املتاجرة  على  والقدرة  العميل  باأعمال  اخلا�ض  النموذج  تطبيق  قابلية  	•

تفي بالتزامات الديون؛ 

املتوقعة؛  امل�سرتدة  واملبالغ  املقبو�سات  وتوقيت  قيمة  	•
الإفال�ض؛  اأو  الت�سفية  عند  املتاحة  املحتملة  الأرباح  توزيعات  	•

دعم  يف  الآخرين  الدائنني  ا�ستمرار  واحتمال  يكافئهم،  ما  اأو  للمجموعة،  بالن�سبة  الأهمية  ذوي  الآخرين  الدائنني  التزامات  مدى  	•
ال�سركة؛

والتاأمينية؛ القانونية  ال�سكوك  عنده  تت�سح  الذي  واملدى  الدائنني  كافة  مطالبات  وت�سنيف  الإجمالية  القيمة  حتديد  �سعوبة  مدى  	•
القر�ض؛ مبلغ  ا�سرتداد  جناح  واحتمالية  الأخرى(  الئتمانية  ال�سمانات  )اأو  للتحقيق  القابلة  ال�سمان  قيمة  	•

و  امل�ستحقة؛  املبالغ  با�سرتداد  مرتبطة  تكاليف  لأية  املحتمل  القتطاع  	•
املحلية. بالعملة  القر�ض  يكن  مل  اإذا  القر�ض  بعملة  الدفعات  واأداء  على  احل�سول  على  املقرت�ض  قدرة  	•

توفره.           حال  يف  ثانوي،  �سوق  من  املتح�سل  للدين  ال�سوقية  		القيمة  	•

يتم العرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة �سمن بيان الدخل املوحد ويتم بيانها يف ح�ساب املخ�س�ض املتعلق بالقرو�ض والت�سليفات. عندما 

يرتتب على حدث لحق انخفا�ض يف خ�سائر انخفا�ض القيمة، يتم عك�ض النق�ض يف خ�سائر انخفا�ض القيمة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.  

القرو�ض التي يتم تقييمها ب�سورة جماعية 

يتم حتديد انخفا�ض القيمة على اأ�سا�ض جماعي بطريقتني خمتلفني: 

و  بعد؛  حتديدها  يتم  مل  ولكن  تكبدها  مت  التي  اخل�سائر  لتغطية  فردي  لتقييم  تخ�سع  التي  للقرو�ض  	•
فردية.  ب�سورة  هامة  تعترب  ل  التي  املماثلة  القرو�ض  ملجموعات  	•

خـ�سـائر انخـفـا�ش الـقـيـمـة املـتـكـبـدة التي مل يتم حتـديدها 

يتم جتميع القرو�ض التي يتم تقييمها على اأ�سا�ض فردي والتي مل يتم ايجاد اأدلة على تكبد خ�سارة منها )قرو�ض عاملة( بناء على �سمات 

خماطر الئتمان اخلا�سة بها لغر�ض احت�ساب اخل�سائر اجلماعية املقدرة. وين�ساأ ذلك نتيجة انخفا�ض قيمة قر�ض ما بتاريخ التقرير 

والذي �سوف يتم حتديده ب�سورة خا�سة يف امل�ستقبل.  

يتم حتديد اخل�سائر اجلماعية لنخفا�ض القيمة بعد الأخذ بالعتبار:

اأو  القر�ض  ت�سنيف  اأو  الأعمال  املثال، ح�سب قطاع  �سبيل  �سمات خماطر مماثلة )على  ال�سابقة يف حمافظ ذات  حالت اخل�سارة  	•
املنتج(؛ 

خم�س�ض  ر�سد  خالل  من  حدوثها  ويثبت  حتديدها  يتم  التي  واخل�سائر  يحدث  الذي  القيمة  يف  النخفا�ض  بني  املقدرة  الفرتة  	•
حمدد منا�سب للقر�ض املعني؛ و 

للخ�سائر  الفعلي  امل�ستوى  يكون  اأن  فيها  يحتمل  والئتمانية احلالية متثل ظروف  القت�سادية  الظروف  كانت  اإذا  فيما  الإدارة  حكم  	•
اأكرب اأو اأقل من اخل�سائر التي ت�سري اإليها التجارب ال�سابقة.    

يتم تقدير الفرتة ما بني اخل�سارة التي حتدث وحتديدها من قبل الإدارة لكل حمفظة يتم جتميعها. 
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جمـمـوعـات الـقـرو�ش املـمـاثـلـة 

فيما يتعلق مبجموعات القرو�ض املماثلة التي ل تعترب هامة ب�سورة فردية، تقوم املجموعة با�ستخدام املعلومات ال�سابقة املتعلقة باحتمال 

الظروف  كانت  اإذا  فيما  الإدارة  اأحكام  لبيان  وفقا  تعديلها  يتم  والتي  املتكبدة  اخل�سارة  وقيمة  ال�سرتداد  وتوقيت  ال�سداد  عن  العجز 

القت�سادية والئتمانية احلالية متثل ظروف يحتمل فيها اأن تكون اخل�سائر الفعلية اأكرب اأو اأقل من اخل�سائر التي ت�سري اإليها التجارب 

ال�سابقة. تتم ب�سورة منتظمة مقارنة معدلت العجز عن ال�سداد ومعدلت اخل�سارة والتوقيت املتوقع ل�سرتداد املبالغ يف امل�ستقبل بالنتائج 

الفعلية ل�سمان اأن تبقى هذه املعدلت مالئمة. 

انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات امل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع

تقرر املجموعة اأن ال�ستثمارات يف حقوق امللكية املتاحة للبيع قد تعر�ست لنخفا�ض يف القيمة اإذا كان هناك انخفا�ض حاد اأو طويل الأجل 

يف القيمة العادلة لأقل من التكلفة. يتم العرتاف بخ�سائر انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع من خالل حتويل 

اخل�سائر املرتاكمة التي قد مت العرتاف بها �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى اإىل بيان الدخل املوحد كتعديل خا�ض باإعادة الت�سنيف. 

اإن اخل�سائر املرتاكمة التي يتم اإعادة ت�سنيفها من بنود الدخل ال�سامل الأخرى اإىل بيان الدخل املوحد متثل الفرق بني تكلفة ال�ستحواذ، 

�سافية من �سداد املبلغ الأ�سلي والطفاء، والقيمة العادلة احلالية، ناق�سًا خ�سائر انخفا�ض القيمة التي مت العرتاف بها �سابقًا �سمن بيان 

الدخل املوحد. ويتم اظهار التغريات يف خم�س�سات انخفا�ض القيمة املن�سوبة لقيمة املبلغ يف الزمن املعني كاأحد عنا�سر دخل الفائدة. 

اإذا زادت يف وقت لحق القيمة العادلة لأداة دين متاحة للبيع تعر�ست لنخفا�ض يف القيمة وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�سورة 

مو�سوعية بحدث مت بعد العرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة �سمن بيان الدخل املوحد، يتم عك�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة مع العرتاف 

بقيمة  ما مت عك�سه �سمن بيان الدخل املوحد. اإل اأنه ل يتم عك�ض اي ا�سرتداد لحق يف القيمة العادلة لأي من �سندات حقوق امللكية املتاحة 

للبيع والتي تعر�ست لنخفا�ض يف قيمتها من خالل بيان الدخل املوحد ويتم العرتاف به مبا�سرة �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى.   

النخفا�ض يف قيمة ال�ستثمارات امل�سنفة ك�سركات زميلة

تقوم الإدارة مبراجعة ح�ستها من ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة لتقييم انخفا�ض القيمة ب�سكل دوري. ولتحديد التقييم، تقارن الإدارة 

املبلغ املمكن حت�سيله مع القيمة  الدفرتية املدرجة لال�ستثمار. اإن تقدير املبلغ املمكن حت�سيله با�ستخدام القيمة امل�ستخدمة يتطلب من 

املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من ال�سركات الزميلة واختيار �سعر خ�سم مالئم لحت�ساب القيمة احلالية 

لتلك التدفقات النقدية.

ب(  الأدوات املـالية املـ�ستقة 

الت�سنيف  )1(

تقوم املجموعة باإبرام عقود اأدوات مالية م�ستقة ت�ستمل على عقود اآجلة وعقود م�ستقبلية وعقود مقاي�سة وعقود خيارات يف اأ�سواق راأ�ض 

املال واأ�سواق ال�سرف الأجنبية. يتم ت�سنيف الأدوات املالية امل�ستقة غري املوؤهلة حل�ساب التحوط على اأنها اأدوات مالية “بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح اأو اخل�سائر – موجودات مالية حمتفظ بها للمتاجرة”.

العرتاف املبدئي واإعادة القيا�ض   )2(

يف �سياق الأعمال العتيادية ، تتمثل القيمة العادلة لالأداة امل�ستقة عند العرتاف املبدئي ب�سعر املعاملة. لحقًا لالعرتاف املبدئي، يتم 

بيان الأدوات املالية امل�ستقة بقيمها العادلة. يتم حتديد القيم العادلة ب�سورة عامة ا�ستنادًا اىل اأ�سعار ال�سوق املدرجة يف اأ�سواق ن�سطة اأو 

با�ستخدام طرق تقييم عندما ل يوجد �سوق ن�سط.  

يتم اإدراج الأدوات املالية امل�ستقة ذات القيم ال�سوقية اليجابية )الأرباح غري املحققة( �سمن املوجودات الأخرى يف حني يتم اإدراج الأدوات 

املالية امل�ستقة ذات القيم ال�سوقية ال�سلبية )اخل�سائر غري املحققة( �سمن املطلوبات الأخرى. 
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الأرباح واخل�سائر الناجتة عن اإعادة القيا�ض    )3(

يتم بيان الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن الأدوات املالية امل�ستقة امل�سنفة كمحتفظ بها للمتاجرة �سمن بيان الدخل املوحد. 

ج(  اأدوات التغطية )التحوط(

كجزء من اإدارة املوجودات واملطلوبات، تقوم  املجموعة با�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة بغر�ض التحوط.

عندما يتم حتديد الأدوات امل�ستقة كعقود تغطية، تقوم املجموعة بت�سنيفها اإما: 

اأو  بها؛  املعرتف  املطلوبات  اأو  للموجودات  العادلة  القيمة  يف  التغري  تغطي  والتي  العادلة  القيمة  تغطية  كعقود  	•
واملن�سوبة  كبرية  ب�سورة  املحتملة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  يف  للتقلبات  التعر�ض  تغطي  والتي  النقدية  التدفقات  تغطية  كعقود  	•

ملوجودات اأو مطلوبات معرتف بها اأو معاملة متوقعة.  

يتم تطبيق حما�سبة التغطية على الأدوات امل�ستقة املحددة كاأدوات تغطية لتغطية القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية يف حال توفر معايري معينة.

حما�سبة التغطية 

توثيق التغطية   )1(

يف بداية التغطية، يجب اإعداد م�ستندات ر�سمية لعالقة التغطية. ويجب اأن ت�ستمل م�ستندات التغطية املعدة يف البداية على و�سف ملا يلي: 

بالتغطية؛  القيام  اأجل  من  املجموعة  لدى  املخاطر  اإدارة  وا�سرتاتيجية  هدف  	•
تغطيتها؛ يتم  التي  املخاطر  طبيعة  	•

و  التغطية؛  واأداة  للتغطية  اخلا�سع  للبند  وا�سح  تعريف  	•
م�ستمرة.  ب�سورة  التغطية  عالقة  فاعلية  بتقييم  املجموعة  �ستقوم  كيف  	•

اختبار فاعلية التغطية   )2(

تعترب التغطية ذات فاعلية عالية اإذا حتقق ال�سرطان التاليان: 

التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  التغريات يف  ت�سوية  عالية يف  فاعلية  ذات  التغطية  تكون  اأن  يتوقع  الالحقة،  الفرتات  ويف  التغطية  بداية  يف  	•
النقدية لأدوات التغطية مع التغريات املقابلة يف املخاطر اخلا�سعة للتغطية ويجب اأن يتم قيا�سها ب�سورة موثوقة؛ و  

.%125 اإىل   %80 بني  ما  للتغطية  الفعلية  النتائج  ترتاوح  	•

يف حالة تغطية التدفقات النقدية، يتم حتديد فاعلية التغطية املتوقعة من خالل مطابقة البنود الهامة لأدوات التغطية والبنود التي يتم تغطيتها. 

عقود تغطية القيمة العادلة   )3(

اإن التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات امل�سنفة واملوؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم تثبيتها يف بيان الدخل املوحد.

عقود تغطية التدفقات النقدية    )4(

يتم العرتاف باجلزء الفعلي للتغريات يف القيمة العادلة لالأدوات امل�ستقة املحددة واملوؤهلة كاأدوات تغطية للتدفقات النقدية �سمن بنود الدخل 

ال�سامل الأخرى. اأما الأرباح واخل�سائر يف القيمة العادلة املتعلقة باجلزء غري الفعلي فيتم العرتاف بها مبا�سرة �سمن بيان الدخل املوحد.
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

ج(  اأدوات التغطية )التحوط( )تابع(

توقف حما�سبة التغطية   )5(

يتم التوقف عن حما�سبة التغطية عندما تنتهي اأداة التغطية اأو يتم بيعها اأو عندما ت�سبح معايري حما�سبة التغطية ل تتوافر يف التغطية. يف ذلك 

الوقت تبقى �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى اأية اأرباح اأو خ�سائر مرتاكمة لأدوات التغطية قد مت العرتاف بها �سمن بنود الدخل ال�سامل 

الأخرى اإىل اأن تتم املعاملة املتوقعة. عندما ل يكون من املتوقع اإمتام تلك املعاملة، يتم مبا�سرة حتويل اأية اأرباح اأو خ�سائر مرتاكمة قد مت بيانها 

�سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى اإىل بيان الدخل املوحد. 

عقود التغطية غري املوؤهلة ملحا�سبة التغطية   )6(

فيما يتعلق بعقود التغطية غري املوؤهلة ملحا�سبة التغطية، يتم حتويل اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لأداة التغطية اإىل 

بيان الدخل املوحد للفرتة ذات ال�سلة.   

د(  امل�ستحق من البنوك   

يتم بيان امل�ستحق من البنوك بداية بالقيمة العادلة ويتم بيانها لحقا بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�ض انخفا�ض القيمة، اإن وجد. 

هـ(  القرو�ش والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي

يتم قيا�ض القرو�ض والت�سليفات ب�سورة مبدئية بالقيمة العادلة زائدًا التكاليف الإ�سافية املن�سوبة مبا�سرة للمعاملة ويتم قيا�سها لحقًا بتكلفتها 

العادلة من خالل  التي تختار فيها املجموعة ت�سجيل القرو�ض والت�سليفات بالقيمة  اإل يف احلالت  الفعلية  الفائدة  املطفاأة با�ستخدام طريقة 

الأرباح اأو اخل�سائر. 

بالإ�سافة اإىل اخلدمات البنكية التقليدية ، تقوم املجموعة بتقدمي معامالت متويل اإ�سالمي لعمالئها، والتي متت املوافقة عليها من قبل هيئة 

الفتوى والرقابة ال�سرعية. ي�ستمل التمويل الإ�سالمي على ما يلي:

  

املرابحة

وهى اإتفاق تقوم املجموعة مبوجبه ببيع �سلعة اأو اأ�سل ما )اأ�سل حمدد( اإىل عميل، تكون املجموعة قد قامت ب�سرائه وال�ستحواذ عليه بناًء على 

وعد من العميل ب�سرائه وفقًا لبنود و�سروط حمددة. ي�ستمل �سعر البيع على تكلفة الأ�سل املحدد وهام�ض الربح املتفق عليه. ويحت�سب الربح على 

اأ�سا�ض ال�ستحقاق ويتم تعديله بالربح الفعلي عند ا�ستالمه.

الإجارة

يعني م�سطلح الإجارة تاأجري الأ�سل، الذي قامت املجموعة )املوؤجر( باإن�سائه اأو ب�سرائه وفقًا لطلب العميل )امل�ستاأجر(، وذلك بناًء على  وعد 

من العميل باإ�ستئجار الأ�سل ملدة حمدده مقابل دفعات اإيجار حمددة. ميكن اأن تنتهي الإجارة عن طريق نقل ملكية الأ�سل اإىل امل�ستاأجر يف حال 

الإجارة املنتهية بالتمليك. 

امل�ساركة

اتفاق تقوم املجموعة والعميل مبوجبه بامل�ساهمة يف م�سروع معني وفقًا لتفاق تناق�ض ينتهي با�ستحواذ العميل على امللكية الكاملة. تتم م�ساركة 

الأرباح وفقا لتفاق بني الطرفني يف حني يتم توزيع اخل�سائر مبا يتنا�سب مع ح�س�سهم يف راأ�ض مال امل�سروع.

يتم بيان معامالت التمويل الإ�سالمي بداية بالقيمة العادلة ويتم لحقا قيا�سها بالتكلفة املطفاأة، وذلك با�ستخدام طريقة الربح الفعلي، ناق�سًا 

اأية مبالغ م�سطوبة، واملخ�س�ض لالأر�سدة امل�سكوك يف حت�سيلها والدخل غري املكت�سب.

اأو  للموجودات  املتوقعة  الأعمار  املقدرة من خالل  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  يتم مبوجبه تخفي�ض  الذي  املعدل  الفعلي هو  الربح  اإن معدل 

املطلوبات املالية.
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

و(  العقارات ال�ستثمارية 

حتتفظ املجموعة ببع�ض العقارات ل�ستخداماتها اخلا�سة اإ�سافة اإىل تاأجريها، ويتم ت�سنيف الوحدات املوؤجرة اأو التي تعتزم تاأجريها كعقارات 

ا�ستثمارية.  يتم مبدئيًا قيا�ض العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة، مبا يف ذلك تكاليف املعاملة. تت�سمن القيمة الدفرتية على تكلفة ا�ستبدال اأحد 

اأجزاء العقارات ال�ستثمارية القائمة يف وقت تكبد التكلفة، يف حال توافر معايري العرتاف، وي�ستثنى من ذلك تكلفة ال�سيانة اليومية للعقارات 

ال�ستثمارية. لحقًا لالعرتاف املبدئي، يتم بيان العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�سًا اأي ا�ستهالك مرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة. 

يتم حتميل ال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات. ترتاوح الأعمار الإنتاجية املقدرة للمباين من 

20 اإىل 30 �سنة.

منافع  املتوقع حت�سيل  وي�سبح من غري  دائم  ب�سكل  ال�ستخدام  �سحبها من  اأو  ا�ستبعادها  ال�ستثمارية عند  بالعقارات  العرتاف  اإيقاف  يتم 

اقت�سادية من ا�ستبعادها. ويتم العرتاف باأية اأرباح اأو خ�سائر من �سحب اأو ا�ستبعاد اأحد العقارات ال�ستثمارية يف بيان الدخل املوحد �سمن 

ال�ستبعاد. عملية  فيها  تتم  التي  املالية  ال�سنة  الآخر” خالل  “الدخل 

يتم التحويل اإىل العقارات ال�ستثمارية وذلك فقط عندما، يكون هناك تغري يف ال�ستخدام ُي�ستدل عليه من خالل اإنهاء عملية اإ�سغال العقار من 

قبل املالك اأو البدء يف عقد اإيجار ت�سغيلي لطرف اآخر اأو اإنهاء عملية الإن�ساء اأو التطوير.

يتم التحويل من العقارات ال�ستثمارية وذلك فقط عندما، يكون هناك تغري يف ال�ستخدام ُي�ستدل عليه من بدء اإ�سغال العقار من قبل املالك.

ز(  املمتلكات واملـعـدات

يتم بيان املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة با�ستثناء الأر�ض املمنوحة التي يتم بيانها بالقيمة 

ال�سوقية بتاريخ املنح. 

ت�ستمل التكلفة على امل�سروفات التي تكون من�سوبة ب�سورة مبا�سرة اإىل حيازة املوجودات. يتم العرتاف بتكلفة ا�ستبدال جزء ما من اأحد بنود 

املمتلكات واملعدات بالقيمة الدفرتية للبند يف حال كان من املحتمل تدفق املنافع القت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة يف اجلزء اإىل املجموعة ويكون 

من املمكن قيا�ض تكلفته ب�سورة موثوقة. ويتم العرتاف بتكاليف ال�سيانة اليومية للممتلكات واملعدات �سمن بيان الدخل املوحد عند تكبدها.

يتم حتديد الأرباح اأو اخل�سائر من ا�ستبعاد اأحد بنود املمتلكات واملعدات من خالل مقارنة املتح�سالت من ال�ستبعاد بالقيمة الدفرتية للبند 

املعني. ويتم اإدراج هذه الأرباح اأو اخل�سائر �سمن بيان الدخل املوحد.  

 تتم تخفي�ض قيمة املمتلكات واملعدات اإذا كانت القيمة الدفرتية لالأ�سل تتجاوز املبلغ القابل لالإ�سرتداد. ويتم العرتاف بخ�سارة النخفا�ض يف 

القيمة �سمن بيان الدخل املوحد.

مدى  على  مت�ساوية  اأق�ساط  على  الإجناز  قيد  الراأ�سمالية  والأعمال  اململوكة  الأرا�سي  عدا  فيما  واملعدات  املمتلكات  كافة  تكلفة  اهالك  ويتم 

اأعمارها الإنتاجية املقدرة كما يلي: 

20 اإىل 30 �سنة  املباين 

5 �سنوات  التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة  

3 اإىل 5 �سنوات   اأثاث ومعدات و�سيارات  

تتم اإعادة تقييم طرق ال�ستهالك والأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية يف تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون منا�سبًا. 

اإدراج الأعمال الراأ�سمالية قيد الإجناز مبدئيا ب�سعر التكلفة، ويتم حتويلها عند الإجناز اإىل بند املمتلكات واملعدات املنا�سب حيث يبداأ  يتم 

اإهالكها وفقا ل�سيا�سات الإ�ستهالك املتبعة من قبل املجموعة. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

ح(  املـ�ستحق للبنوك وال�سندات والقرو�ش متو�سطة الأجل 

يتم مبدئيًا العرتاف بامل�ستحق للبنوك و ال�سندات والقرو�ض متو�سطة الأجل بالقيمة العادلة اإ�سافة اإىل تكلفة املعامالت. ويتم قيا�سها لحقًا 

بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

ط(  اتفاقية اإعادة ال�سراء

عندما تقوم املجموعة ببيع اأ�سل مايل وتقوم يف الوقت ذاته باإبرام اتفاقية لإعادة �سراء هذا الأ�سل ب�سعر ثابت يف تاريخ م�ستقبلي، يتم احت�ساب 

هذا التفاق كقر�ض متو�سط الأجل، وي�ستمر العرتاف باملوجودات ذات ال�سلة يف البيانات املالية للمجموعة. 

ي(  ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء

يتم ب�سورة مبدئية العرتاف بودائع العمالء بالتكلفة وهي متثل القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم. بعد العرتاف املبدئي، يتم قيا�ض كافة الودائع  

بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم احت�ساب التكلفة املطفاأة مع الأخذ بالعتبار اأية تكاليف للمعامالت املن�سوبة مبا�سرة 

للح�سول اأو ل�ستالم ودائع للعمالء. 

يتم احل�سول على الودائع الإ�سالمية للعمالء عن طريق الدخول يف الأنواع التالية من التفاقيات:

امل�ساربة

وهى اإتفاق بني املجموعة وطرف اآخر، يقوم مبوجبه اأحد الأطراف بتقدمي مبلغ من الأموال ويقوم الطرف الآخر)امل�سارب( با�ستثمار هذا املبلغ 

يف م�سروع ما اأو ن�ساط معني مقابل ح�سة حمددة من الأرباح. يتحمل امل�سارب كافة اخل�سائر الناجتة عن �سوء ت�سرفه، اأو اإهماله اأو خمالفة 

�سروط  وبنود امل�ساربة.

�لوكالة

وهي اإتفاق بني املجموعة وعميل ما يقوم  مبوجبه اأحد الأطراف )املوكل( بتقدمي مبلغ من الأموال ويقوم الطرف الآخر )الوكيل( با�ستثمار هذا 

املبلغ وفقًا لبنود و�سروط الوكالة مقابل ر�سوم حمددة. ويلتزم الوكيل باإعادة املبلغ امل�ستثمر به يف حال �سوء  الت�سرف اأو الإهمال اأو خمالفة 

�سروط الوكالة.

يتم قيا�ض الودائع الإ�سالمية للعمالء مبدئيًا بالقيمة العادلة التى تتمثل يف �سياق الأعمال العتيادية بالثمن امل�ستلم �سايف من التكاليف املتكبدة 

للمعامالت املن�سوبة ب�سورة مبا�سرة، ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة املطفاأة عن طريق ا�ستخدام طريقة الأرباح الفعلية.

ك(  املخ�س�سات 

املمكن  من  ويكون  �سابق  حلدث  نتيجة  اإن�سائيًا  اأو  قانونيًا  كان  �سواءًا  حايل  التزام  املجموعة  على  كان  حال  يف  ما  مبخ�س�ض  العرتاف  يتم 

اإجراء تقدير موثوق لقيمة اللتزام، ويكون من الأغلب اأن يلزم اإجراء تدفقات نقدية خارجة للفوائد القت�سادية لت�سوية اللتزام. ويتم حتديد 

املخ�س�سات عن طريق خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة بال�سعر الذي يعك�ض تقييمات ال�سوق احلالية لقيمة املال يف الوقت املعني 

وكذلك، اإذا اأمكن، املخاطر املتعلقة باملطلوبات. 

ل(  مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني والرتتيبات اخلا�سة باحلوافز طويلة الأجل

يتم و�سع خم�س�ض للمبالغ م�ستحقة الدفع وفقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية املتحدة املطبق على فرتات اخلدمة املجمعة للموظفني 

العربية  الإمارات  دولة  مبواطني  يتعلق  فيما  م�ساهمته  بدفع  البنك  يقوم  التقرير.  بتاريخ   املتحدة   العربية  الإمارات  دولة  مواطني  غري  من 

املتحدة  ومواطني دول جمل�ض التعاون اخلليجي وفقًا لقانون املعا�سات والتاأمينات الجتماعية لدولة الإمارات العربية املتحدة. اعتبارًا من 1 

يناير 2007، قامت املجموعة باإعداد خطة “اخلطة” بخ�سو�ض حوافز طويلة الأجل. مبوجب تلك  اخلطة، يحق للموظفني �سمن فئات وظيفية 

معينة احل�سول على حوافز يف تاريخ الطرح اعتمادًا على اأداء املجموعة يف تاريخ تقدمي تلك احلوافز. وميثل احلافز ن�سبة مئوية من الراتب 

الفعلي للمدراء م�ستحقي احلوافز. ي�ستمل الراتب على راتب اأ�سا�سي وبدلت ثابتة وبدل التوطني وبدل غالء املعي�سة كما يف تاريخ ال�سريان. يتم 

الإعرتاف بالإ�ستحقاق اخلا�ض بهذه اخلطة يف الفرتة التي يكون املوظفني املعنيني موؤهلني للح�سول على هذه احلوافز وفقا للخطة.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

م(  راأ�ش املـال

تقوم املجموعة بت�سنيف الأدوات الراأ�سمالية كمطلوبات مالية اأو �سندات ملكية وفقًا لأهمية الأحكام التعاقدية لالأدوات. ويتم اقتطاع التكاليف 

الإ�سافية املن�سوبة مبا�سرة ل�سدار �سندات امللكية من القيا�ض املبدئي ل�سندات امللكية. 

ن(  توزيعات اأرباح الأ�سهم العادية 

يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح امل�ستحقة على الأ�سهم العادية كمطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة عليها من قبل م�ساهمي البنك.

�ش(  الت�سوية

تتم ت�سوية املوجودات واملطلوبات املالية، حيث يتم بيان �سايف القيمة يف بيان املركز املايل وذلك فقط يف احلالت التي يكون فيها للمجموعة 

حقًا قانونيًا قاباًل للتنفيذ مبقا�سة املبالغ املعرتف بها وعندما تنوي اإما اإجراء مقا�سة للمعامالت على اأ�سا�ض �سايف املبلغ اأو لتح�سيل املوجودات 

وت�سوية املطلوبات ب�سورة متزامنة.

يتم تقدمي الدخل وامل�سروفات على اأ�سا�ض �سايف املبلغ فقط عندما يجوز القيام بذلك وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية/املعايري املحا�سبية 

الدولية، اأو من خالل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن جمموعة من املعامالت املماثلة كما يف الأن�سطة التجارية للمجموعة.  

ع(  النقد وما يعادله 

لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية املوحد، يتاألف النقد وما يعادله من النقد يف ال�سندوق والأر�سدة لدى امل�سرف املركزي )با�ستثناء الحتياطي 

القانوين( وامل�ستحق من واإىل البنوك بفرتة ا�ستحقاق تعاقدي اأقل من ثالثة اأ�سهر. يتم عر�ض النقد وما يعادله بالتكلفة املطفاأة يف بيان املركز 

�ملايل.

ف(  الإعرتاف بالإيرادات

دخل وم�سروفات الفوائد   )1(

يتم العرتاف بدخل وم�سروفات الفوائد لكافة الأدوات املالية التي تخ�سع لفائدة با�ستثناء تلك الأدوات امل�سنفة كاأدوات حمتفظ بها للمتاجرة 

اأو املبينة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر عند العرتاف املبدئي يف “دخل الفوائد” و “م�سروفات الفوائد” �سمن بيان الدخل 

الفوائد  وم�ساريف  اإن دخل  بها.  املتعلقة  املالية  املطلوبات  اأو  للموجودات  الفعلية  الفائدة  معدلت  با�ستخدام  ال�ستحقاق  اأ�سا�ض  على  املوحد 

لالأدوات املالية امل�سنفة على اأنها حمتفظ بها للمتاجرة اأو امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يتم تثبيتها كدخل متاجرة.

يتمثل معدل الفائدة الفعلي باملعدل الذي يتم مبوجبه خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة والدفعات املكت�سبة اأو املدفوعة ملوجودات اأو 

مطلوبات مالية خالل الأعمار املتوقعة لها اأو فرتة اأق�سر، ح�سبما يكون منا�سبًا، اإىل �سايف القيم الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية.  يتم 

حتديد معدل الفائدة الفعلي عند العرتاف املبدئي للموجودات اأو املطلوبات املالية ول يتم تعديله لحقًا.

عند احت�ساب معدلت الفائدة الفعلية، تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع الأخذ بالعتبار كافة الأحكام التعاقدية لالأدوات املالية 

ولي�ض اخل�سائر الئتمانية امل�ستقبلية. يت�سمن احت�ساب معدل الفائدة الفعلي كافة املبالغ املدفوعة اأو امل�ستلمة من قبل املجموعة التي ت�سكل جزءًا 

ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي مبا يف ذلك تكاليف املعاملة وكافة العالوات اأو اخل�سومات الأخرى. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

ف(  الإعرتاف بالإيرادات )تابع(

الدخل من التمويل الإ�سالمي والتوزيعات على املودعني    )2(

يتم العرتاف بالدخل من التمويل الإ�سالمي �سمن بيان الدخل املوحد، وذلك با�ستخدام طريقة الأرباح الفعلية.

ي�ستمل احت�ساب معدل الأرباح الفعلية على كافة الر�سوم املدفوعة اأو امل�ستلمة، وتكاليف املعاملة، واخل�سومات اأو احل�سومات التى متثل جزءًا 

ل يتجزاأ من معدل الأرباح الفعلية. تتمثل تكاليف املعاملة بتكاليف العالوات املن�سوبة مبا�سرًة اإىل ال�ستحواذ، اأو اإ�سدار اأو ا�ستبعاد موجودات 

مالية ما.

يتم احت�ساب التوزيعات على املودعني )املعامالت ال�سالمية( وفقًا لالإجراءات املوحدة لدى املجموعة، كما يتم اعتمادها من قبل هيئة الفتوى 

والرقابة ال�سرعية الإ�سالمية لدى املجموعة.

الر�سوم والعمولت    )3(

يتم اإدراج دخل وم�سروفات الر�سوم والعمولت والتي ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي على املوجودات اأو املطلوبات املالية عند 

قيا�ض معدل الفائدة الفعلي. 

يتم العرتاف بدخل الر�سوم والعمولت الأخرى التي يتم احل�سول عليها من تقدمي خدمات كاإيرادات عندما يتم تقدمي اخلدمات اأو على مراحل 

زمنية حيثما يكون منا�سبا.  

الدخل من ال�ستثمارات    )4(

الناجتة من  الأرباح واخل�سائر  تن�ساأ من  والتي  اأو اخل�سائر  الأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  ال�ستثمارات  الدخل من  يتم العرتاف ب�سايف 

ا�ستبعاد تلك ال�ستثمارات اأو تقييمها بالقيمة العادلة وذلك عند حدوثها.  اإن الأرباح الناجتة عن ا�ستبعاد ال�ستثمارات املتاحة للبيع يتم تثبيتها 

�سمن الأرباح اأو اخل�سائر عند حتقيقها. اإن الأرباح الناجتة عن التقييم يتم تثبيتها �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى حلني ال�ستبعاد وعندها 

يعاد تدويرها اإىل الأرباح اأو اخل�سائر.

الدخل املرتبط بالعقارات  )5(

يت�سمن الدخل املرتبط بالعقارات دخل الإيجار، الذي يتم العرتاف به على اأق�ساط مت�ساوية على مدى فرتة عقد الإيجار.

دخل توزيعات اأرباح    )6(

يتم العرتاف بدخل توزيعات الأرباح عند ثبوت حق املجموعة يف ا�ستالم املبالغ. 

احل�سة من اأرباح ال�سركة الزميلة  )7(

اإن احل�سة من اأرباح ال�سركات الزميلة تعك�ض ح�سة املجموعة من نتائج عمليات ال�سركة الزميلة.

العمالت الأجنبية  )8(

يتم قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتواريخ املعامالت. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية، 

التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية، بتاريخ  التقرير باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ. 

اأما املوجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية، التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية، فيتم حتويلها باأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية 

اإىل درهم  العادلة  التي يتم بيانها بالقيمة  ال�سائدة بتاريخ املعاملة، يف حني يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية 

الإمارات وفقُا لأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية ال�سائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيم العادلة.

ويتم حتويل عقود �سرف العمالت الأجنبية الآجلة اإىل الدرهم الإماراتي ح�سب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ال�سوق بتاريخ التقرير. ويتم العرتاف 

بفروق ال�سرف الناجتة عن التحويل �سمن بيان الدخل املوحد.
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

�ش(  عقود الإيجار الت�سغيلية

اأبرمت املجموعة اتفاقيات عقود اإيجار ت�سغيلية ترتكز على تقييم بنود و�سروط اتفاقية الإيجار، والتي مت ت�سنيفها كعقود اإيجار ت�سغيلية. يتم 

ت�سنيف عقود الإيجار على اأنها عقود اإيجار ت�سغيلية يف حال كان املوؤجر يحتفظ باملخاطر والمتيازات العر�سية اخلا�سة مبلكية هذه املوجودات.

املجموعة كموؤجر

تقوم املجموعة ببيان املوجودات التي تخ�سع لعقود الإيجار الت�سغيلية �سمن بيان املركز املايل املوحد مبا يتوافق مع طبيعة الأ�سل. ويتم العرتاف 

بالدخل من املوجودات الت�سغيلية �سمن بيان الدخل املوحد على اأق�ساط مت�ساوية على مدى فرتة عقد الإيجار.

املجموعة كم�ستاأجر

يتم العرتاف بدفعات الإيجار التي تتم مبوجب عقود الإيجار الت�سغلية كم�سروفات على اأق�ساط مت�ساوية على مدى فرتة عقد الإيجار.

ق(  الأن�سطة الئتمانية

تقدم املجموعة حلول لإدارة النقد لغر�ض اإدارة موجودات العمالء. يتم الحتفاظ بهذه املوجودات حتت و�ساية املجموعة ويتم ا�ستثمارها بالإنابة 

عن العمالء يف �سناديق اأطراف اأخرى اأو اأوراق مالية اأخرى مثل ال�سندات وال�سكوك.

ل يتم اإدراج هذه املوجودات اأو دخلها �سمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة حيث اأن العميل يحتفظ باملخاطر والمتيازات العر�سية اخلا�سة 

بهذه املوجودات. 

ر(  ال�سمانات املـالية 

من �سمن اعمالها تقوم املجموعة باإ�سدار �سمانات مالية مكونة من اعتمادات م�ستندية و�سمانات وقبولت. ويتم العرتاف بال�سمانات املالية 

مبدئيًا بقيمتها العادلة، ويتم اإطفاء القيمة العادلة املبدئية على مدى اأعمار ال�سمانات املالية. يتم لحقًا ت�سجيل مطلوبات ال�سمانات املالية 

بالقيمة املطفاأة اأو القيمة احلالية لأي دفعة متوقعة، اأيهما اأكرب وذلك عندما يكون من املرجح تقدمي الدفعة مبوجب ال�سمان. 

�ش(  اأنواع منتجات املـ�ستقات

العقود الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية اإما ل�سراء اأو بيع عملة اأو �سلعة اأو اأداة مالية حمددة ب�سعر وتاريخ حمدد يف امل�ستقبل. والعقود الآجلة هي 

عقود يتم التعاقد بها خارج البور�سة.

عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة هي اتفاقيات بني طرفني لتبادل الفوائد اأو فروقات النقد الأجنبي ا�ستنادًا اإىل مبلغ ا�سمي معني. وبالن�سبة لعقود 

مقاي�سة اأ�سعار الفائدة، فاإن الطرفني املقابلني عادًة يتبادلون دفعات فوائد ب�سعر ثابت ومتغري ا�ستنادًا اإىل القيمة ال�سمية يف العملة الواحدة. 

وبالن�سبة لعقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة، فاإن املبالغ املحددة يتم مبادلتها بعمالت خمتلفة.

عقود اخليارات هي اتفاقيات تعاقدية تثبت حقوق، ولي�ض التزامات،  �سراء اأو بيع كمية معينة من ال�سلع اأو الأدوات املالية ب�سعر حمدد،  �سواًء كان 

يف تاريخ م�ستقبلي معني اأو اأي وقت خالل فرتة حمددة.

1-  خماطر الئتمان ذات ال�سلة بالأدوات امل�ستقة 

تن�ساأ خماطر الئتمان ذات ال�سلة بالأدوات املالية امل�ستقة عن احتمال اإخالل الطرف املقابل بالتزاماته التعاقدية، وتقت�سر على القيمة 

العادلة الإيجابية لالأدوات املف�سلة للمجموعة والتقلبات امل�ستقبلية املحتملة. اإن معظم العقود املف�سلة ذات القيمة العادلة )وكذلك خماطر 

الئتمان( هي خماطرة للموؤ�س�سات املالية. 

2-  الأدوات امل�ستقة املحتفظ بها اأو امل�سدرة لأغرا�ش املتاجرة

تتعلق معظم الأن�سطة التجارية مل�ستقات املجموعة بالبيع وتغطية املركز. ت�سمل اأن�سطة البيع تقدمي منتجات للمتعاملني باأ�سعار ت�سجيعية 

حتى يتمكنوا من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�ض املخاطر احلالية واملتوقعة.

تتم اإدارة املتاجرة مب�ستقات اأ�سعار الفائدة وفقا للحدود التي يوافق عليها جمل�ض الإدارة.
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

�ش(  اأنواع منتجات املـ�ستقات )تابع(

يتم العرتاف مبدئيا بالأدوات امل�ستقة يف البيانات املالية بقيمتها العادلة، كونها العالوة امل�ستلمة / املدفوعة، ولحقا لالإعرتاف املبدئي يتم 

قيا�ض الأدوات امل�ستقة )املحتفظ بها للمتاجرة( بالقيمة العادلة ويتم العرتاف بتغريات القيمة العادلة يف بيان الدخل.

ت(  اأوراق القبول

تظهر اأوراق القبول عندما يكون البنك ملزمًا بالدفع مقابل م�ستندات م�سحوبة مبوجب اعتمادات م�ستندية. حتدد اأوراق القبول املبلغ املايل 

والتاريخ وا�سم ال�سخ�ض امل�ستفيد. بعد القبول ت�سبح الأداة التزام غري م�سروط )كمبيالة لأجل( للمجموعة ولذلك تثبت كالتزام مايل )اإي�ساح 

16( يف بيان املركز املايل ويثبت احلق التعاقدي املقابل للت�سديد من العميل كاأ�سل مايل )اإي�ساح 12(.

ث(  ربحية ال�سهم  

تقوم املجموعة بعـر�ض بيانات ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة لأ�سهمها العادية. يتم احت�ساب ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية بتق�سيم الأرباح اأو 

اخل�سائر املن�سوبة اإىل امل�ساهمني العاديني لدى البنك على املـتو�سط الـمرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.  بينما يتم حتديد ربحية 

الأ�سهم املخـف�سة بتعديل الأرباح اأواخل�سائر املن�سوبة اإىل امل�ساهمني العاديني وتعديل املـتو�سط الـمرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة لبيان تاأثري 

التخفي�ض على الأ�سهم العادية املحتملة.

خ(  تقدمي التقارير ح�سب القطاع  

يتمثل القطاع الت�سغيلي باأحد عنا�سر املجموعة التي تزاول اأن�سطة جتارية والذي ميكن من خالله اأن حتقق اإيرادات وتتكبد م�سروفات، مبا يف 

ذلك الإيرادات وامل�سروفات املتعلقة باملعامالت مع اأي من عنا�سر املجموعة الأخرى، وتتم مراجعة نتائجه الت�سغيلية ب�سورة منتظمة من قبل 

جلنة الأعمال للمجموعة لتخاذ القرارات اخلا�سة باملوارد املخ�س�سة للقطاع املعني وتقييم اأدائه، والذي تتوافر معلومات مالية حمددة ب�ساأنه. 

ت�ستمل نتائج القطاع الذي يتم تقدمي تقارير ب�ساأنه اإىل جلنة الأعمال للمجموعة على البنود املن�سوبة ب�سورة مبا�سرة اإىل القطاع بالإ�سافة اإىل 

البنود التي ميكن تخ�سي�سها على اأ�سا�ض معقول. 

ذ(  الأطراف ذات عالقة

تعترب املن�ساأة طرف ذات عالقة للمجموعة اإذا: 

اأ(   عندما يكون �سخ�ض اأو ع�سو مقرب من عائلة ذلك ال�سخ�ض مرتبط باملجموعة اإذا كان ذلك ال�سخ�ض:

لديه �سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة على املجموعة   -1

لديه تاأثري جوهري على املجموعة، اأو   -2

اأحد موظفي الإدارة العليا للمجموعة   -3

ب(  ترتبط املن�ساأة باملجموعة اإذا كانت تنطبق اإحدى ال�سروط التالية:

اإذا كانت املن�ساأة واملجموعة ع�سوين يف نف�ض املجموعة )اأي اأن كل �سركة اأم و�سركة تابعة تتعلق بالأخرى(  -1

اإذا كانت اإحدى املن�ساآت �سركة �سقيقة اأو م�سروع م�سرتك ملن�ساأة اأخرى )�سركة �سقيقة اأو م�سروع م�سرتك يف اأحد اأع�ساء املجموعة التي   -2

تكون فيها املن�ساأة الأخرى ع�سوًا(

كال املن�ساأتني م�ساريع م�سرتكة لنف�ض الطرف الآخر  -3

اإحدى املن�ساأتني م�سروع م�سرتك ملن�ساآة ثالثة واملن�ساأة الأخرى هي �سركة �سقيقة للمن�ساأة الثالثة  -4

يتم التحكم باملن�ساأة اأو التحكم امل�سرتك بها من قبل �سخ�ض معرف يف الفقرة اأ  -5

�سخ�ض مت حتديده يف الفقرة )اأ( )1( لديه تاأثري جوهري على املن�ساأة اأو اأحد موظفي الإدارة العليا للمن�ساأة )اأو ال�سركة الأم للمن�ساأة(  -6

�ش(  ا�ستخدام التقديرات والأحكام  

يتطلب اإعداد البيانات املالية املوحدة من الإدارة اإجراء التقديرات والفرتا�سات التي توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املعلنة 

اإفرتا�سات حول عوامل عديدة تت�سمن درجات  التقديرات على  تعتمد هذه  اأن  ال�سروري  للموجودات واملطلوبات والدخل وامل�سروفات. ومن 

متغرية من الأحكام وال�سكوك وبالتايل فاإن النتائج الفعلية قد تختلف نظرًا للتغريات امل�ستقبلية يف تلك التقديرات. 
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

�ش(  ا�ستخدام التقديرات والأحكام )تابع(

وب�سورة حمددة، فاإنه يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام جديرة بالعتبار فيما يتعلق مبا يلي: 

خ�سائر انخفا�ض القيمة للقرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي 

تقوم املجموعة مبراجعة حمافظها ال�ستثمارية اخلا�سة بالقرو�ض لتقييم انخفا�ض القيمة يف تاريخ كل تقرير. ولتحديد ما اإذا كان من ال�سروري 

قيد خ�سائر انخفا�ض القيمة �سمن بيان الدخل املوحد اأم ل، تقوم املجموعة بو�سع الأحكام ملعرفة ما اإذا كانت هناك اأية معلومات وا�سحة تفيد 

باأن هناك انخفا�ض ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من حمفظة القرو�ض قبل حتديد النق�ض يف اأي قر�ض معني داخل تلك 

املحفظة. 

وقد يت�سمن ذلك املوؤ�سر معلومات وا�سحة تفيد بوجود تغيري �سلبي يف هيكل ال�سداد اخلا�ض ببع�ض املقرت�سني يف جمموعة معينة اأو ظروف 

اقت�سادية وطنية اأو حملية قد توؤول اإىل عجز املوجودات يف املجموعة. ت�ستخدم املجموعة التقديرات اعتمادًا على خربة اخل�سارة التاريخية 

النقدية  تدفقاتها  جدولة  عند  املحفظة  يف  مماثله  موجودات  قيمة  انخفا�ض  على  مو�سوعي  موؤ�سر  وعلى  الئتمان  خماطر  تنطوي  ملوجودات 

امل�ستقبلية ) ما عدا اخل�سائر الئتمانية امل�ستقبلية املتوقعة التي مل يتم قيدها بعد(. اإن الطريقة والفرتا�سات امل�ستخدمة لتقييم كل من املبالغ 

والتوقيتات اخلا�سة بالتدفقات النقدية تتم مراجعتها ب�سورة منتظمة لتقليل اأي فروق بني اخل�سائر املقدرة واخل�سائر الفعلية.

انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

تقر املجموعة باأن ال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع قد تعر�ست لنخفا�ض يف القيمة عندما يكون هناك انخفا�ض هام اأو طويل الأجل 

يف القيمة العادلة لأقل من تكلفتها. ويتطلب حتديد ما هو هام وما هو طويل الأجل و�سع احكام. ولو�سع هذه الأحكام، تقوم املجموعة بتقييم 

�سمن العوامل الأخرى التقلب الطبيعي يف �سعر ال�سهم. بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد يكون تخفي�ض القيمة منا�سبًا عندما يكون هناك موؤ�سر على 

تدين الو�سع املايل للم�ستثمر به اأو القطاع ال�سناعي اأو لأداء القطاع اأو للتغريات يف التقنيات والتدفقات النقدية املالية والت�سغيلية. 

انخفا�ض قيمة العقارات ال�ستثمارية

يتم اختبار انخفا�ض قيمة العقارات ال�ستثمارية ا�ستنادًا اإىل تقييم التدفقات النقدية للوحدات الفردية املنتجة للنقد عندما يكون هناك موؤ�سر 

والأ�سعار  احلالية  ال�سوق  اإىل ظروف  بالرجوع  النقدية  التدفقات  يتم حتديد  القيمة.  انخفا�ض  تعر�ست خل�سائر  قد  املوجودات  اأن هذه  على 

با�ستخدام جمموعة من  واملخ�سومة  للموجودات  الإنتاجية  بالأعمار  والتقديرات اخلا�سة  التعاقدية  والرتتيبات  التقرير  بنهاية فرتة  القائمة 

القيم احلالية  املتعلقة بهذا الأ�سل. تتم مقارنة �سايف  للمال واملخاطر  الزمنية  للقيمة  ال�سوق احلالية  التي تعك�ض تقديرات  معدلت اخل�سم 

بالقيم الدفرتية لتقييم اأي انخفا�ض حمتمل يف القيمة.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية 

تتم مراجعة القيم الدفرتية ملوجودات املجموعة بتاريخ كل تقريرللتحقق مما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على انخفا�ض القيمة. يف حالة وجود 

مثل هذا املوؤ�سر، يتم تقدير قيمة الأ�سل القابلة لال�سرتداد.  هذا ويتم العرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�سل 

ما عن قيمته القابلة لال�سرتداد. ويتم العرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة �سمن بيان الدخل املوحد. لأغرا�ض اختبار انخفا�ض القيمة، يتم 

جتميع املوجودات معًا يف اأ�سغر جمموعة ملوجودات تنتج تدفقات نقدية م�ستقلة اإىل اأبعد احلدود عن )“الوحدة املنتجة للنقد”(. وتتم مراجعة 

املوجودات غري املالية التي تعر�ست لنخفا�ض القيمة لتحديد مدى امكانية عك�ض انخفا�ض القيمة بتاريخ كل تقرير.

ظ(  املـعايري والتف�سريات 

املعايري ال�سادرة وال�سارية لفرتات املحا�سبة التي تبداأ من 1 يناير 2015

فيما يلي تعديالت املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية التي طبقتها املجموعة يف هذه البيانات املالية املوحدة. ومل يكن لعتماد هذه التعديالت 

اأي تاأثرٍي كبري على الأداء اأو املركز املايل للمجموعة. وفيما يلي التعديالت ذات ال�سلة بالبيانات املالية للمجموعة:

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

ظ(  املـعايري والتف�سريات )تابع(

املعايري ال�سادرة وال�سارية لفرتات املحا�سبة التي تبداأ من 1 يناير 2015 )تابع(

التعديالت على املـعيار املحا�سبي الدويل رقم 19 خطط املـزايا املحددة: م�ساهمات املـوظفني

يتطلب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 19 اأن تقوم املن�ساأة بالأخذ يف العتبار امل�ساهمات املقدمة من املوظفني اأو اأطراف ثالثة عند احت�ساب خطط 

املزايا املحددة. وعندما تكون هذه امل�ساهمات مرتبطة باخلدمة، يجب اأن تكون عائدة اإىل فرتات اخلدمة كمزايا �سالبة. تو�سح هذه التعديالت 

اأنه اإذا كان مبلغ امل�ساهمات م�ستقاًل عن عدد �سنوات اخلدمة، ي�سمح للمن�ساأة اأن تثبت هذه امل�ساهمات كخف�ض يف تكاليف اخلدمة يف الفرتة 

التي يتم فيها تقدمي اخلدمة، بدًل من تخ�سي�ض امل�ساهمات يف فرتات اخلدمة. وي�سري مفعول هذا التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو 

بعد 1 يوليو 2014.

التح�سينات ال�سنوية دورة 2010 - 2012

با�ستثناء التح�سينات املتعلقة باملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 الدفعات على اأ�سا�ض الأ�سهم املطبقة على معامالت الدفع على اأ�سا�ض 

الأ�سهم بتاريخ منح يف اأو بعد 1 يوليو 2014، وي�سري مفعول جميع التح�سينات الأخرى للفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014. وقد 

قامت املجموعة بتطبيق هذه التح�سينات لأول مرة يف هذه البيانات املالية املوحدة: وت�ستمل على:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 دمج الأعمال

يتم تطبيق هذا التعديل م�ستقباًل، ويو�سح اأن جميع ترتيبات املبلغ الطارئ امل�سنفة �سمن املطلوبات )اأو املوجودات( والناجتة من دمج الأعمال 

يجب اأن يتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر �سواًء كانت تندرج �سمن نطاق املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8 القطاعات الت�سغيلية

يتم تطبيق التعديالت باأثر رجعي وتو�سح اأنه:

12 من املعيار الدويل  اأن تف�سح عن الأحكام التي قامت بها الإدارة عند تطبيق معايري التجميع املذكورة يف الفقرة  يجب على املن�ساأة  	•
لإعداد التقارير املالية رقم 8، مبا يف ذلك و�سف موجز للقطاعات الت�سغيلية التي مت جتميعها واخل�سائ�ض القت�سادية )على �سبيل املثال، 

املبيعات واإجمايل هوام�ض الأرباح( امل�ستخدمة لتقييم ما اإذا كانت القطاعات “مت�سابهة”

هو  كما  العمليات،  رئي�ض  اإىل  بالت�سوية  تقرير  رفع  حال  يف  فقط  املوجودات  اإجمايل  اإىل  القطاع  موجودات  ت�سوية  عن  الإف�ساح  يلزم  	•
احلال يف الإف�ساح املطلوب ملطلوبات القطاع. مل تقم املجموعة بتطبيق معايري التجميع املذكورة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 

رقم 8.

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 24 اإف�ساحات الأطراف ذات العالقة

اإىل  العليا( هي طرف ذا عالقة يخ�سع  الإدارة  اإدارة )من�ساة تقدم خدمات موظفي  اأن من�ساأة  باأثر رجعي ويو�سح  التعديل  يتم تطبيق هذا 

اإف�ساحات الأطراف ذات العالقة. وعالوة على ذلك، يجب على املن�ساأة التي ت�ستخدم من�ساأة اإدارة الإف�ساح عن امل�ساريف املتكبدة خلدمات 

الإدارة.

التح�سينات ال�سنوية دورة 2011 – 2013

ي�سري مفعول هذه التح�سينات اعتبارًا من 1 يوليو 2014، وقامت املجموعة بتطبيق هذه التعديالت لأول مرة يف هذه البيانات املالية املوحدة. 

وت�سمل:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 قيا�ش القيمة العادلة

يتم تطبيق التعديل م�ستقباًل، ويو�سح اأن ا�ستثناء املحفظة �سمن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 ل يقت�سر تطبيقه على املوجودات 

املالية واملطلوبات املالية فح�سب، بل ينطبق كذلك على العقود الأخرى �سمن نطاق املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015



بنـــــــك دبــــــي التجــــــاري50

3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

ظ(  املـعايري والتف�سريات )تابع(

املعايري ال�سادرة وال�سارية لفرتات املحا�سبة التي تبداأ من 1 يناير 2015 )تابع(

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 40 العقارات ال�ستثمارية

يفرق و�سف اخلدمات امل�ساعدة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 40 بني العقارات ال�ستثمارية والعقارات التي ي�سغلها مالكوها )اأي املوجودات 

املعيار  امل�ساعدة يف  ولي�ض و�سف اخلدمات   ،3 املالية رقم  التقارير  الدويل لإعداد  املعيار  اأن  التعديل م�ستقباًل ويو�سح  الثابتة(. ويتم تطبيق 

املحا�سبي الدويل رقم 40، ُي�ستخدم لتحديد ما اإذا كانت املعاملة هي �سراء بند موجودات اأو دمج اأعمال.

املعايريال�سادرة ولكن مل ي�سر مفعولها بعد للفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2015

اإىل حد تعلقها  املالية للمجموعة  البيانات  اإ�سدار  التي �سدرت لكن مل ي�سر مفعولها حتى تاريخ  اأدناه عن املعايري والتف�سريات  يتم الإف�ساح 

بالبيانات املالية للمجموعة. وتعتزم املجموعة اتباع تلك املعايري، حيثما تنطبق، عندما ت�سبح �سارية.

التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1– مبادرة الإف�ساح 

والإف�ساح عن  الإي�ساحات  الأولية وهيكل  البيانات  به وعر�ض  امل�سموح  الأدنى  التعديالت تو�سيحات وحت�سينات مركزة على احلد  توفر هذه 

ال�سيا�سات املحا�سبية، وعر�ض بنود الدخل ال�سامل الأخرى النا�سئة عن ال�ستثمارات ذات ال�سلة بالأ�سهم.

ممت التعديالت ملوا�سلة ت�سجيع ال�سركات على اتخاذ القرارات املنطقية يف حتديد ماهية املعلومات التي �سيتم الإف�ساح عنها وكيفية  وقد �سُ

تنظيم الإي�ساحات يف بياناتها املالية.

التعديالت على املعيارين الدوليني لإعداد التقارير املالية رقمي 10 و12 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28  املن�ساأت ال�ستثمارية – 

تطبيق ا�ستثناء التوحيد

حتدد التعديالت كيان ال�ستثمار وتتطلب جهة لإ�سدار التقارير متوافقة مع طبيعة من�ساأة ال�ستثمار بحيث ل توحد �سركاتها التابعة، ولكن بدًل 

من ذلك تقوم بقيا�ض �سركاتها التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يف البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 – البيانات املالية املوحدة واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 - ال�ستثمار يف ال�سركات 

الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة

يو�سح التعديل معاملة بيع اأو م�ساهمة املوجودات من اأحد امل�ستثمرين جتاه �سركته الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك على النحو التايل:

يتطلب الإثبات الكامل يف بيانات امل�ستثمر املالية لالأرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع اأو م�ساهمة املوجودات التي ت�سكل �سركة )على النحو  )اأ( 

املحدد يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 دمج الأعمال(.

تتطلب الإثبات اجلزئي لالأرباح واخل�سائر عندما ل ت�سكل املوجودات �سركة ما، اأي يتم اإثبات الربح اأو اخل�سارة فقط يف حدود ح�س�ض  )ب( 

امل�ستثمرين غري ذات ال�سلة بتلك ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 – “الإيرادات النا�سئة عن العقود املربمة مع العمالء”

 18 رقم  الدويل  املحا�سبي  البناء” واملعيار  “عقود   11 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  حمل  ويحل  بالإيرادات.  لتثبيت  املوحد  املعيار  هو  هذا 

اأو خدمة. وميتلك العميل زمام  “الإيرادات” والتف�سريات ذات ال�سلة. يتم تثبيت الإيرادات عندما ميتلك العميل زمام ال�سيطرة على �سلعة 
ال�سيطرة عندما تكون لديه القدرة على توجيه ال�ستخدام واحل�سول على منافع من ال�سلعة اأو اخلدمة. املبداأ الأ�سا�سي للمعيار الدويل لإعداد 

التقارير املالية رقم 15 هو اأن تعرتف املن�ساأة بالإيرادات لإثبات حتويل ال�سلع اأو اخلدمات املتفق عليها اإىل العمالء مببلغ يعك�ض املقابل الذي 

�ساملة من  15 جمموعة  رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  يت�سمن  كما  اأو اخلدمات.  ال�سلع  تلك  عليه نظري  املن�ساأة احل�سول  تتوقع 

متطلبات الإف�ساح التي �ستجعل املن�ساأة تقوم بتزويد م�ستخدمي البيانات املالية مبعلومات �ساملة عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تاأكيد الإيرادات 

والتدفقات النقدية النا�سئة عن عقود املن�ساأة مع العمالء.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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3-  ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تابع(

ظ(  املـعايري والتف�سريات )تابع(

املعايريال�سادرة ولكن مل ي�سر مفعولها بعد للفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2015 )تابع(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 عقود الإيجار

16 لعقود الإيجار  يطالب امل�ستاأجرين بثبيت موجودات ومطلوبات معظم عقود الإيجار. وبالن�سبة  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

للموؤجرين، ثّمة تغيري طفيف يف املحا�سبة احلالية يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 17 عقود الإيجار. و�سوف ي�سري املعيار اجلديد على الفرتات 

ال�سنوية التي تبداأ من 1 يناير 2019. وُي�سمح بالتطبيق املبكر للمعيار، �سريطة اأن يتم تطبيق معيار الإيرادات اجلديد، املعيار الدويل لإعداد 

التقارير املالية رقم 15 الإيرادات الناجتة عن العقود املربمة مع العمالء.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 “الأدوات املالية”

اإن الن�سخة الكاملة من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 ي�ستبدل معظم الإر�سادات الواردة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39. املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 يجمع كافة اجلوانب الثالثة للمحا�سبة مل�سروع الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�ض والنخفا�ض يف القيمة 

وحما�سبة التحوط.

اأ(  الت�سنيف والقيا�ش

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 يحتفظ لكن يب�سط منوذج القيا�ض املختلط ويحدد ثالث فئات للقيا�ض الأويل للموجودات 

املالية:

التكلفة املطفاأة، )اأ( 

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�سامل الأخرى؛ و )ب( 

القيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر. )ج( 

للمطلوبات  بالن�سبة  املايل.  املوجودات  لبند  التعاقدية  النقدية  التدفقات  وخ�سائ�ض  املن�ساأة  اأعمال  منوذج  على  الت�سنيف  اأ�سا�ض  يعتمد 

املالية، مل تكن هناك تغريات على الت�سنيف والقيا�ض با�ستثناء تثبيت التغريات يف خماطر الئتمان اخلا�سة يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى، 

وبالن�سبة للمطلوبات امل�سنفة بالقيمة العادلة، من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

النخفا�ض يف القيمة

ب(  الإنخفا�ش يف القيمة

من املقرر ا�ستبدال طريقة تكبد خ�سائر النخفا�ض يف القيمة امل�ستخدمة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 بطريقة جديدة متوقعة لر�سد 

خ�سائر الئتمان. يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 من املجموعة ت�سجيل خ�سائر الئتمان املتوقعة على كافة �سندات الدين 

والقرو�ض والذمم املدينة لديها، اإما على 12 �سهرًا اأو مدى احلياة.

ج(  حما�سبة التحوط

يقلل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 من متطلبات فعالية التحوط عن طريق ا�ستبدال اختبارات برايت لين حول فعالية التحوط. 

يقت�سي وجود عالقة اقت�سادية بني العن�سر املتحوط ب�ساأنه واأداة التحوط وبخ�سو�ض “ن�سبة التحوط” لتكون نف�ض ما ت�ستخدمه الإدارة 

فعليًا لأغرا�ض اإدارة املخاطر. ما زالت هناك حاجة لتوثيق متزامن ولكن يختلف عن الذي مت اإعداده حاليا مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل 

رقم 39.

اإن املجموعة تعمل حاليًا على حتليل تاأثري املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9. قيمت املجموعة تاأثري املعايري والتعديالت على املعايري 

واملراجعات والتف�سريات الأخرى. ا�ستنادًا اإىل التقييم اإن املعايري والتعديالت على املعايري واملراجعات والتف�سريات الأخرى املذكورة اأعاله 

)باإ�ستثناء املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9( لي�ض من املتوقع ان يكون لها تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة 

كما يف تاريخ اإعداد التقرير املايل.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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4-  الموجودات والمطلوبات المالية  

4-1 ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية

يو�سح اجلدول اأدناه ت�سنيف املجموعة لكل فئة من فئات املوجودات واملطلوبات وفقا لت�سنيف الأدوات املالية بح�سب معيار املحا�سبة الدولية 

رقم 39: 

التكلفة املطفاأة  

املتاحة   القيمة العادلة     

اإجمايل التكلفة  للبيع  القرو�ش  املحتفظ  من خالل   

القيمة املطفاأة  بالقيمة  بها  والذمم  الرباح اأو   

الدفرتية الأخرى  العادلة  املدينة  لال�ستحقاق  اخل�سائر   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

2015

النقد والأر�سدة لدى

6.668.065  6.668.065  -  -  -  -    �مل�ضرف �ملركزي  

2.591.717  2.591.717  -  -  -  - امل�ستحق من البنوك  

القرو�ض والت�سليفات 

39.020.821  -  -  39.020.821  -  -    والتمويل الإ�سالمي 

ال�ستثمارات يف الأوراق

6.623.029  -  6.603.131  -  -  19.898    املالية 

2.166.945  2.120.692  -  -  -  46.253 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.070.577  11.380.474  6.603.131  39.020.821  -  66.151 اإجمايل املوجودات املالية 

===========================================================================================================
1.111.462  1.111.462  -  -  -  - امل�ستحق للبنوك 

ودائع العمالء والودائع 

40.474.776  40.474.776  -  -  -  -    الإ�سالمية للعمالء 

5.492.694  5.492.694  -  -  -  - �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل 

2.445.062  2.405.074  -  -  -  39.988 املطلوبات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.523.994  49.484.006  -  -  -  39.988 اإجمايل املطلوبات املالية 

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

2014

النقد والأر�سدة لدى

5.450.145  5.450.145  -  -  -  -    امل�سرف املركزي  

1.872.327  1.872.327  -  -  -  - امل�ستحق من البنوك  

القرو�ض والت�سليفات 

31.821.502  -  -  31.821.502  -  -    والتمويل الإ�سالمي 

ال�ستثمارات يف الأوراق

5.587.998  -  5.558.627  -  -  29.371    املالية 

1.360.594  1.337.435  -  -  -  23.159 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
46.092.566  8.659.907  5.558.627  31.821.502  -  52.530 اإجمايل املوجودات املالية 

===========================================================================================================
1.097.926  1.097.926  -  -  -  - امل�ستحق للبنوك 

ودائع العمالء والودائع 

32.161.339  32.161.339  -  -  -  -    الإ�سالمية للعمالء 

4.021.998  4.021.998  -  -  -  - �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل 

1.672.332  1.650.649  -  -  -  21.683 املطلوبات الأخرى  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.953.595  38.931.912  -  -  -  21.683 اإجمايل املطلوبات املالية 

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

ان القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية )الغري م�سجلة بالقيمة العادلة( ل تختلف ب�سكل كبري عن قيمتها العادلة. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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4-  الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

4-2   قيا�ش القيمة العادلة – النظام املتدرج للقيمة العادلة

يبني اجلدول اأدناه م�ستويات القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية:

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2  امل�ستوى 1   2015

األف درهم األف درهم  األف درهم   

ال�ستثمارات

-  -  149.413    اأ�سهم 

-  264.165  -    حمفظة املحافظ 

-  -  6.209.451    الأوراق املالية ذات املعدلت الثابتة واملتغرية 

-  46.253  - القيمة ال�سوقية املوجبة للعقود الآجلة ل�سرف العمالت الأجنبية وامل�ستقات الأخرى 

-  )39.988(  - القيمة ال�سوقية ال�سالبة للعقود الآجلة ل�سرف العمالت الأجنبية وامل�ستقات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  270.430  6.358.864  

===========================================================================================================
 2014

ال�ستثمارات  

-  159.011    اأ�سهم 

272.685  -    حمفظة املحافظ 

-  5.156.302    الأوراق املالية ذات املعدلت الثابتة واملتغرية 

23.159  - القيمة ال�سوقية املوجبة للعقود الآجلة ل�سرف العمالت الأجنبية  وامل�ستقات الأخرى 

)21.683(  - القيمة ال�سوقية ال�سالبة للعقود الآجلة ل�سرف العمالت الأجنبية  وامل�ستقات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  274.161  5.315.313  

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

مل يكن هناك اأية حتويالت، خالل ال�سنة، فيما بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 من م�ستويات القيمة العادلة املبينة اأعاله ومل يكن هناك اأية حتويالت 

من واإىل امل�ستوى 3 من  م�ستويات القيمة العادلة خالل ال�سنة احلالية اأو ال�سنة ال�سابقة. عالوة على ذلك، مل يكن هناك اأية تغريات يف اأ�ساليب 

التقييم امل�ستخدمة فيما يتعلق بتقييم الأدوات املالية خالل ال�سنة.

5-  النقد والأر�سدة لدى الم�سرف المركزي

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

445.682  530.397 النقد يف ال�سندوق 

الأر�سدة لدى م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي

99.145  497.509  - ح�ساب املقا�سة 

2.405.318  2.640.159  - الحتياطيات القانونية 

2.500.000  3.000.000  - �سهادات اإيداع متداولة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 5.450.145  6.668.065  

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

6-  الم�ستحق من البنوك 

2014  2015  

األف درهم   األف درهم   

187.897  105.858 الودائع املتداولة والودائع حتت الطلب   

1.377.415  2.138.058 الإيداعات  

307.015  347.801 القرو�ض للبنوك  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1.872.327  2.591.717  

===========================================================================================================
ان الرتكزات اجلغرافية مبينة يف اإي�ساح 33 ب. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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7-  القرو�س والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي  

تتاألف حمفظة القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي مما يلي:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

القرو�ش والت�سليفات

5.241.049  4.899.530 �سحوبات على املك�سوف 

25.488.563  31.191.374 قرو�ض 

885.449  1.247.576 ت�سليفات مقابل خطابات ائتمان واإي�سالت اأمانة 

881.213  706.835 كمبيالت خم�سومة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32.496.274  38.045.315 اإجمايل القرو�ش والت�سليفات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
التمويل الإ�سالمي

828.832  1.503.615 املرابحة 

1.434.813  1.846.785 الجارة 

-  10.947 م�ساركة 

98.524  290.784 اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.362.169  3.652.131 اإجمايل التمويل الإ�سالمي  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.858.443  41.697.446 اإجمايل القرو�ش والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)3.036.941(  )2.676.625( خم�س�سات خ�سائر انخفا�ض القيمة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.821.502  39.020.821 �سايف القرو�ش والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي  

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

فيما يلي حركة املخ�س�سات خل�سائر انخفا�ض القيمة:

الإجمايل املخ�س�سات  املخ�س�سات  الفوائد   

اجلماعية املحددة  املعلقة   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم   

3.036.941  525.219  2.014.080  497.642 الر�سيد يف 1 يناير 2015 

688.386  153.570  347.826  186.990 الفوائد غري املعرتف بها / املخ�س�سات املقتطعة  

ناقـ�سا:    

)902.286(  -  )664.588(  )237.698( املبالغ التي مت �سطبها 

)146.416(  -  )81.425(  )64.991( املبالغ امل�سرتدة / املحولة اإىل الأرباح 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.676.625  678.789  1.615.893  381.943 الر�سيد اخلتامي يف 31 دي�سمرب 2015 

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

2.830.223  473.995  1.877.746  478.482 الر�سيد يف 1 يناير 2014 

551.665  51.224  296.064  204.377 الفوائد غري املعرتف بها / املخ�س�سات املقتطعة  

ناق�سا:

)177.249(  -  )98.596(  )78.653( املبالغ التي مت �سطبها 

)167.698(  -  )61.134(  )106.564( املبالغ امل�سرتدة / املحولة اإىل الأرباح 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.036.941  525.219  2.014.080  497.642 الر�سيد اخلتامي يف 31 دي�سمرب 2014 

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

لقد مت بيان تركزات  القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي ح�سب القطاع القت�سادي يف اإي�ساح رقم 33 ب.
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8-  ال�ستثمارات في الأوراق المالية 

دول جمل�ش  الإمارات   

الإجمايل  دولية  التعاون  العربية املتحدة   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم   2015

حمتفظ بها للمتاجرة       

-  -  -  - اأ�سهم 

اأوراق مالية ذات �سعر ثابت     

16.284  -  -  16.284    - حكومية  

3.614  -  -  3.614    - اأخرى  

متاحة للبيع     

149.413  -  -  149.413 اأ�سهم 

264.165  242.580  21.127  458 حمفظة املحافظ  

اأوراق مالية ذات �سعر ثابت     

2.731.414  126.556  396.761  2.208.097    - حكومية  

2.997.865  532.876  771.333  1.693.656    - اأخرى  

460.274  64.759  61.795  333.720 اأوراق مالية غري حكومية ذات �سعر متغري  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.623.029  966.771  1.251.016  4.405.242 اإجمايل ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 

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

2014

حمتفظ بها للمتاجرة 

1.764  993  -  771 اأ�سهم 

اأوراق مالية ذات �سعر ثابت     

27.607  -  3.932  23.675    - حكومية  

-  -  -  -    - اأخرى  

متاحة للبيع     

157.247  -  -  157.247 اأ�سهم 

272.685  220.542  36.815  15.328 حمفظة املحافظ  

اأوراق مالية ذات �سعر ثابت     

2.062.901  -  312.076  1.750.825    - حكومية  

2.584.485  537.186  729.809  1.317.490    - اأخرى  

481.309  63.679  96.705  320.925 اأوراق مالية غري حكومية ذات �سعر متغري  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.587.998  822.400  1.179.337  3.586.261 اإجمايل ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 

===========================================================================================================
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8-  ال�ستثمارات في الأوراق المالية )تابع(

8-1  �سندات الدين املتاحة للبيع:

يبني اجلدول اأدناه الت�سنيف الئتماين ل�سندات الدين املتاحة للبيع:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

165.370  492.159  ”Aa3“ اإىل  ”Aaa“ م�سنفة

1.951.626  2.296.764  ”A3“ اإىل  ”A1“ م�سنفة

1.969.700  2.320.484  ”BBB-“ اإىل ”BBB+“ م�سنفة

220.631  53.833 م�سنفة “-BBB” اأو اأقل 

821.368  1.026.313 غري م�سنفة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.128.695  6.189.553  

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

8-2  ا�ستثمارات حمفظة املحافظ  

وهي متثل ال�ستثمارات يف حمافظ اإدارة املوجودات الدولية والإقليمية كجزء من ا�سرتاتيجية املجموعة لتنويع موجوداتها. وقد �سجلت هذه 

الإ�ستثمارات بقيمة املوجودات ال�سافية التي مت تزويد البنك بها من خالل مدارء املحافظ.

9-  ال�ستثمار في �سركة زميلة

مت تطبيق حما�سبة حقوق امللكية با�ستخدام املعلومات الإدارية املتوفرة بتاريخ موافقة جمل�ض الإدارة واأن التغريات الالحقة ل تعترب مادية. فيما 

يلي املعلومات املالية  املجمعة لل�سركة الزميلة:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

961.275  1.093.247 املوجودات 

484.642  631.111 املطلوبات 

124.877  38.288 الإيرادات 

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

72.862  84.590 يف 1 يناير   

17.567  4.741 احل�سة من اأرباح ال�سركة الزميلة 

)5.322(  )6.653( توزيعات ارباح م�ستلمة 

305  - ح�سة بنود الدخل ال�سامل الأخرى من ال�سركة الزميلة 

)822(  )649( اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
84.590  82.029 يف 31 دي�سمرب 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بلغت قيمة ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة كما يف 31 دي�سمرب 2015: 93.15 مليون درهم )31 دي�سمرب 2014: 101.1 مليون درهم(.

ان القيمة العادلة لل�سركة الزميلة مت تقيمها بناء على قيمتها العادلة املدرجة يف �سوق دبي املايل. تتمثل القيمة العادلة لل�سركة الزميلة بامل�ستوى 

رقم 1 من  م�ستويات القيمة العادلة. 
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10-  العقارات ال�ستثمارية

كانت احلركة يف العقارات ال�ستثمارية خالل ال�سنة كالتايل:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

342.720  342.822 التكلفة يف 1 يناير 

102  93.351 الإ�سافات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
342.822  436.173 يف 31 دي�سمرب 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82.867  92.831 ال�ستهالك يف 1 يناير 

9.964  9.581 املحمل على ال�سنة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 92.831  102.412 يف 31 دي�سمرب 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
249.991  333.761 �سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب: 

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

ت�ستمل العقارات ال�ستثمارية على مباين. بلغت قيمة الإيجارات من العقارات ال�ستثمارية املوؤجرة مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلية والتي مت قيدها 

�سمن الدخل الآخر مبلغ  32.9 مليون درهم )2014: 30.3 مليون درهم(.

2014: 584 مليون درهم(. متثل  608 مليون درهم )31 دي�سمرب  2015 مبلغ  31 دي�سمرب  بلغت القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية كما يف 

القيمة العادلة  للعقارات ال�ستثمارية  تقييم الإدارة الداخلي للقيمة ال�سوقية للعقارات با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�سومة. ت�ستخدم 

الإدارة التدفقات النقدية، ومعدل منو الإيجار، ومعدل ال�سواغر على املدى الطويل و�سعر اخل�سم باعتبارها مدخالت رئي�سية لتقييم العقارات 

للعقارات  العادلة  القيمة  تغيري جوهري يف  اإىل  توؤدي  �سوف  تعترب معزولة  التي  الرئي�سية  املدخالت  التغيريات اجلوهرية يف  اأن  ال�ستثمارية. 

ال�ستثمارية. اإن القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية متثل م�ستوى 3  من م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

قام البنك خالل ال�سنة احلالية بتحويل عقار تبلغ قيمته الدفرتية 91 مليون درهم من املوجودات الأخرى اإىل العقارات ال�ستثمارية. مت تبيان 

هذه احلركة الغري نقدية �سمن الإ�سافات خالل ال�سنة.   

11-  الممتلكات والمعدات

اأعمال الأثاث  التح�سينات   الأرا�سي   

راأ�سمالية واملعدات  على العقارات  اململوكة    

الإجمايل  قيد الإجناز   وال�سيارات  امل�ستاأجرة  واملباين   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم   

741.507  12.269  305.506  38.404  385.328 التكلفة يف 1 يناير 2015 

50.287  34.102  6.590  3.549  6.046 اإ�سافات خالل ال�سنة 

املحول من اأعمال راأ�سمالية  

-  )36.732(  20.831  15.901  -    قيد الإجناز اإىل املمتلكات واملعدات 

)2.871(  )527(  )2.344(  -  - ا�ستبعادات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 788.923  9.112  330.583  57.854  391.374 يف 31 دي�سمرب 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
417.655  -  247.488  32.693  137.474 ال�ستهالك يف 1 يناير 2015 

41.058  -  26.559  3.970  10.529 املحمل على ال�سنة 

)2.107(  -  )2.107(  -  - على ال�ستبعادات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
456.606  -  271.940  36.663  148.003 يف 31 دي�سمرب 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�سايف القيم الدفرتية

332.317  9.112  58.643  21.191  243.371 يف 31 دي�سمرب 2015 

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015



بنـــــــك دبــــــي التجــــــاري58

11-  الممتلكات والمعدات )تابع(

اأعمال الأثاث  التح�سينات   الأرا�سي   

راأ�سمالية واملعدات  على العقارات  اململوكة    

الإجمايل  قيد الإجناز   وال�سيارات  امل�ستاأجرة  واملباين   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم   

708.734  13.222  272.140  38.132  385.240 التكلفة يف 1 يناير  2014 

41.129  23.160  17.382  499  88 اإ�سافات خالل ال�سنة 

املحول من اأعمال راأ�سمالية 

-  )21.927(  21.927  -  -    قيد الإجناز اإىل املمتلكات واملعدات 

)8.356(  )2.186(  )5.943(  )227(  - ا�ستبعادات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
741.507  12.269  305.506  38.404  385.328 يف 31 دي�سمرب 2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
387.461  -  231.310  29.015  127.136 ال�ستهالك يف 1 يناير 2014 

35.732  -  21.713  3.681  10.338 املحمل على ال�سنة 

)5.538(  -  )5.535(  )3(  - على ال�ستبعادات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
417.655  -  247.488  32.693  137.474 يف 31 دي�سمرب 2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�سايف القيم الدفرتية

323.852  12.269  58.018  5.711  247.854 يف 31 دي�سمرب 2014 

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

ت�ستمل الأرا�سي اململوكة واملباين على �سعر ال�سوق لقطعة اأر�ض ممنوحة للمجموعة من حكومة دبي عام 1998. مت حتديد �سعر  الأر�ض املمنوحة 

بح�سب �سعر ال�سوق بتاريخ املنح.

قامت املجموعة بالتحقق مما اإذا كانت هنالك اأية موؤ�سرات على انخفا�ض قيمة املوجودات وخل�ست اإىل عدم وجود اأي موؤ�سرات على انخفا�ض 

القيمة.

12-  الموجودات الأخرى

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

217.478  223.968 فوائد مدينة  

151.491  70.330 ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً 

1.096.022  1.871.598 مديونيات عمالء للقبولت  

23.159  46.253 القيمة ال�سوقية املوجبة للم�ستقات )اإي�ساح 29( 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.488.150  2.212.149  

===========================================================================================================
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13-  الم�ستحق للبنوك 

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

560.999  216.975 ودائع متداولة وودائع حتت الطلب  

536.927  894.487 قرو�ض  ق�سرية الآجل 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.097.926  1.111.462  

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

14-  ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء

2014  2015  

األف درهم   األف درهم  ودائع العمالء 

13.085.481  14.125.599 ح�سابات جارية وحتت الطلب  

1.411.014  1.495.090 ح�سابات ادخار  

10.880.955  16.954.852 ودائع لأجل  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.377.450  32.575.541  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  

الودائع الإ�سالمية للعمالء   

955.337  1.082.054 ح�سابات جارية وحتت الطلب  

467.467  548.916 ح�سابات ادخار م�ساربه 

5.361.085  6.268.265 ودائع ا�ستثمارية ووكالة  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.783.889  7.899.235  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32.161.339  40.474.776 اإجمايل ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء 

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

2014  2015  

األف درهم األف درهم  ح�سب القطاع:   

5.445.838  8.664.490 حكومية  

17.755.414  21.919.592 �سركات  

8.960.087  9.890.694 اأفراد  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32.161.339  40.474.776  

===========================================================================================================
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15-  �سندات و قرو�س متو�سطة الأجل

القر�ش اجلماعي

ملدة  درهم(  مليون   1.653( اأمريكي  دولر  مليون   450 قيمتة  تبلغ  م�سرتك  قر�ض  اتفاقية   يف  بالدخول  املجموعة  قامت   ،2013 دي�سمرب  يف 

ا�ستحقاق تبلغ 3 �سنوات مع وجود خيار جتديد القر�ض على ا�سا�ض ربع او ن�سف �سنوي لإ�ستبدال القر�ض اجلماعي البالغ قيمته 450 مليون دولر 

اأمريكي والذي تنتهي فرتة ا�ستحقاقه التعاقدية يف اغ�سط�ض 2014 والذي مت �سداده ب�سكل مبكر يف اأكتوبر 2013 وكان يخ�سع ملعدل الفائدة وفقًا 

لأ�سعار الفائدة لدى بنوك لندن ملدة 3 اأ�سهر زائدًا 175 نقطة اأ�سا�ض وكان يتم �سداد الفائدة على اأق�ساط ربع �سنوية. يخ�سع القر�ض احلايل 

ملعدل الفائدة وفقًا لأ�سعار الفائدة لدى بنوك لندن ملدة 3 اأ�سهر زائدًا 125 نقطة اأ�سا�ض ويتم �سداد الفائدة على اأق�ساط ربع �سنوية. 

اتفاقيات اإعادة �سراء

يف يوليو 2012، دخل البنك يف معامالت اإعادة �سراء للح�سول على متويل مقابل بيع �سندات دين تبلغ 150.1 مليون دولر اأمريكي )551 مليون 

درهم( مع اتفاقيات اإعادة �سرائها يف تاريخ ثابت لحق يف يوليو 2017.

ان هذه ال�سندات مرحلة بالقيمة العادلة والبالغة 181.1 مليون دولر اأمريكي )665.2 مليون درهم( )2014: 182.6 مليون  دولر اأمريكي 

)670.7 مليون درهم((.

�سندات يورو متو�سطة الأجل

قام البنك يف عام 2013 بتفعيل برنامج �سندات اليورو متو�سطة الأجل والذي كان قد مت اإطالقه يف عام 2008. اإن احلد الأق�سى لالإ�سدار 

مبوجب الربنامج هو 2 مليار دولر اأمريكي )7.3 مليار درهم(. ميكن توزيع هذه ال�سندات من خالل الكتتابات اخلا�سة والعامة ويف كل حالة 

على اأ�سا�ض م�سرتك اأو غري م�سرتك. يتم ت�سعري هذه ال�سندات مبعدلت ثابتة اأو متغرية اأو ب�سكل مرتبط مبوؤ�سر.

يف مايو 2013، اأ�سدر البنك �سندات بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي ) 1.836.5 مليون درهم(، ومت ت�سعري هذه ال�سندات بن�سبة 3.375 باملائة 

مبعدل ثابت وت�ستحق يف 21 مايو 2018.

خالل  ال�سنة قام البنك با�سدار  �سندات بقيمة 400 مليون دولر امريكي)1.469.2 مليون درهم(، ومت ت�سعري هذه ال�سندات بن�سبة 4 باملائة 

مبعدل ثابت وت�ستحق قي 17 نوفمرب 2020.

16-  المطلوبات الأخرى 

2014  2015  

األف درهم  األف درهم   

 53.445  117.043 فوائد دائنة  

64.995  66.777 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

 501.182  416.433 ذمم دائنة  

49.552  44.313 دخل ر�سوم غري مكت�سبة 

21.683  39.988 القيمة ال�سوقية ال�سالبة لالأدوات امل�ستقة )اإي�ساح 29( 

 1.096.022  1.871.598 مطلوبات مبوجب قبولت   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1.786.879  2.556.152  

===========================================================================================================
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17-  حقوق الم�ساهمين

راأ�ش املـال

يتاألف راأ�سمال الأ�سهم العادية امل�سدر واملدفوع بالكامل كما يف 31 دي�سمرب 2015 من 2.802.733.968 �سهم عادي قيمة كل �سهم 1 درهم 

)2014: 2.242.187.174 �سهم قيمة كل �سهم 1 درهم(. ان التغري يف عدد الأ�سهم خالل ال�سنة هو كالتايل:

2014            2015          

2.038.351.976  2.242.187.174 كما يف 1 يناير  

203.835.198  560.546.794 ا�سهم املنحة امل�سدرة خالل ال�سنة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.242.187.174  2.802.733.968 كما يف 31 دي�سمرب  

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

الحتياطي القانوين

وفقًا ملتطلبات القانون الحتادي رقم 8 ل�ضنة 1984 )وتعديالته( والقانون الحتادي رقم 10 ل�ضنة 1980 والنظام الأ�سا�سي للبنك يجب حتويل 

ما ل يقل عن 10% من �سايف اأرباح ال�سنة اإىل الحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا الحتياطي 50% من راأ�ض املال. مت خالل ال�سنة احلالية حتويل 

مبلغ 20.872 الف درهم )2014: 682 الف درهم( اإىل الحتياطي القانوين، وهو ما ميثل احلد الأعلى املطلوب ليبلغ الحتياطي القانوين %50 

من راأ�ض املال. اإن الحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي ي�سمح بها القانون ذو ال�سلة.

الحتياطي الراأ�سمايل

ميثل هذا الحتياطي القيمة ال�سوقية لالأر�ض املمنوحة كما يف تاريخ املنح كما هو مو�سح تف�سياًل يف الإي�ساح 11 كما ان هذا الحتياطي غري 

قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

الحتياطي العام 

وفقا  للبند 87 من النظام الأ�سا�سي للبنك يتم اإقتطاع 10% من �سايف اأرباح ال�سنة لتكوين الحتياطي العام حتى يبلغ هذا الحتياطي 50% من 

راأ�ض املال. مت خالل ال�سنة احلالية حتويل مبلغ 106.623 الف درهم )2014: 21.095 الف درهم( اإىل الحتياطي العام. ي�ستخدم الإحتياطي 

العام لالأغرا�ض التي تقررها اجلمعية العمومية العادية بناء على تو�سيات جمل�ض الإدارة.

التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع واأدوات التغطية للتدفقات النقدية

متثل التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة �سايف التغريات يف القيم العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع  والأدوات امل�ستقة امل�سنفعة كاأدوات تغطية 

للتدفقات النقدية  التي حتتفظ بها املجموعة كما يف تاريخ التقرير وغري املتاحة للتوزيع على امل�ساهمني.

التوزيعات املقرتحة 

يقرتح جمل�ض الإدارة التوزيعات التالية على امل�ساهمني لإعتمادها من قبل اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املقرر انعقادها بتاريخ 28 

فرباير 2016.  

توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة  )1

يقرتح جمل�ض الإدارة توزيع اأرباح نقدية بواقع 20% )2014: 25%( من راأ�ض املال مببلغ 560.546.794 درهم )2014: 560.546.794   

درهم(، وهو ما ميثل توزيعات اأرباح قدرها  20 فل�سا لكل �سهم )2014: 25 فل�سا لكل �سهم(.

توزيعات ا�سهم منحة مقرتحة  )2

مل يتم اقرتاح اإ�سدار اأ�سهم منحة )2014: %25(.  

مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة املقرتحة   )3

درهم   11.000.000 البالغة  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  مكافاأة  معاملة  متت   ،1984 ل�ضنة   8 رقم  الحتادي  القانون  من   118 للمادة  وفقًا   

)2014: 10.540.000 درهم( كتوزيعات من حقوق امل�ساهمني.  
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18-  دخل الفوائد والدخل من التمويل الإ�سالمي

2014  2015  

األف درهم  األف درهم  دخل الفوائد   

1.555.500  1.652.277 قرو�ض وت�سليفات  

3.067  1.315 �سهادات اإيداع متداولة لدى امل�سرف املركزي  

2.545  4.973 امل�ستحق من البنوك 

ال�ستثمارات يف الأوراق املالية

646  -    - �سندات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق  

138.839  155.658    - �سندات متاحة للبيع   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.700.597  1.814.223  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

الدخل من التمويل الإ�سالمي   

31.407  60.814 مرابحة  

92.738  82.955 اجارة  

864  522 م�ساركة 

-  148 �سهادات اإيداع متداولة لدى امل�سرف املركزي 

ال�ستثمارات يف الأوراق املالية

1.452  4.369    - �سكوك متاحة للبيع  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
126.461  148.808  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.827.058  1.963.031 اإجمايل دخل الفوائد والدخل من التمويل الإ�سالمي 

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

19-  م�سروفات الفوائد والتوزيعات على مودعي الودائع الإ�سالمية

2014  2015  

األف درهم  األف درهم  م�سروفات الفوائد  

 531  2.500 امل�ستحق للبنوك  

 87.751  142.323 ودائع العمالء 

107.949  116.196 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

268  1.948 اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 196.499  262.967  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
التوزيعات على مودعي الودائع الإ�سالمية  

 47.594  60.033 الودائع الإ�سالمية للعمالء  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.594  60.033  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
244.093  323.000 اإجمايل م�سروفات الفوائد والتوزيعات على مودعي الودائع الإ�سالمية 

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

اإن التوزيعات على املودعني متثل احل�سة من الدخل املخ�س�سة اإىل مودعي الودائع الإ�سالمية لدى املجموعة. وتتم املوافقة على التخ�سي�ض 

والتوزيع من قبل هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية لدى املجموعة.  
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20-  �سافي دخل الر�سوم والعمولت    

2014  2015  

األف درهم  األف درهم   

106.783  162.066 اأن�سطة الإقرا�ض    

112.802  138.553 اأن�سطة التمويل التجاري    

141.337  158.176 اأن�سطة ت�سغيل احل�سابات 

78.670  75.073 دخل بطاقات الإئتمان وعمولت و�ساطة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 439.592  533.868  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)34.203(  )35.618( م�سروفات بطاقات الئتمان والعمولت والو�ساطة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
405.389  498.250  

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

21-  �سافي الأرباح  من ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر – المحتفظ بها للمتاجرة    

2014  2015  

األف درهم  األف درهم   

�سايف الأرباح املحققة من بيع ا�ستثمارات 

2.445  2.540   بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر- املحتفظ بها للمتاجرة 

�سايف )اخل�سائر( / الأرباح غري املحققة من ال�ستثمارات بالقيمة العادلة

61  )1.293(   من خالل الأرباح اأو اخل�سائر – املحتفظ بها للمتاجرة    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.506  1.247  

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

22-  دخل توزيعات اأرباح  

2014  2015  

األف درهم  األف درهم   

ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر- 

 136  16    املحتفظ بها للمتاجرة  

6.443  6.051 ال�ستثمارات املتاحة للبيع      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.579  6.067  

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

23-  م�سروفات الموظفين والم�سروفات الأخرى

ت�ستمل  م�سروفات املوظفني وامل�سروفات الأخرى على م�سروفات متعلقة باملوظفني تبلغ 606.7 مليون درهم )2014: 508.9 مليون درهم(، 

كما وت�ستمل على الأتعاب املدفوعة لع�ساء جمل�ض الإدارة والبالغة 2.9 مليون درهم )2014: 2.3 مليون درهم( لقاء اتعابهم حل�سور اجتماعات 

اللجان املنبثقة عن املجل�ض وت�ستمل على م�ساريف امل�سوؤولية الإجتماعية والبالغة 2.97 مليون درهم )2014: 1.02 مليون درهم(.
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24-  عقود الإيجار الت�سغيلية

املجموعة كم�ستاأجر

21.94 مليون درهم )2014: 16.1 مليون درهم(.   ت�ستمل امل�سروفات العمومية والإدارية على م�سروفات عقود الإيجار الت�سغيلية والبالغة 

فيما يلي الإيجارات م�ستحقة الدفع فيما يتعلق بعقود الإيجار الت�سغلية الغري قابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�سمرب: 

2014   2015  

األف درهم  األف درهم    

 

8.062  اأقل من �سنة  11.099  

املجموعة كموؤجر

الت�سغيلية غري  الإيجار  بعقود  املتعلقة  القب�ض  م�ستحقة  الإيجارات  يلي  فيما  للمجموعة.  ال�ستثمارية  بالعقارات  الإيجارالت�سغيلية  تتعلق عقود 

القابلة لالإلغاء:

2014   2015  

األف درهم  األف درهم    

 

14.227   13.724 اأقل من �سنة 

25-  الربح ال�سا�سي والمخف�س لل�سهم

ت�ستند ربحية ال�سهم على اأرباح املجموعة امل�ستحقة للم�ساهمني عن ال�سنة والبالغة 1.066.2 مليون درهم )2014: 1.202.3مليون درهم( 

وعلى املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�سدرة البالغ عددها 2.802.733.968 �سهمًا )2014: 2.802.733.968 �سهمًا(. املتو�سط املرجح 

لعدد الأ�سهم امل�ستخدم يف ح�ساب العائد على ال�سهم ل�سنة 2014 مت تعديله باإ�سافة اأ�سهم املنحة امل�سدرة يف 2015.

مل يكن هناك تاأثريا خمف�ض لربحية ال�سهم الأ�سا�سية.

26-  النقد وما يعادله 

يتاألف النقد وما يعادله املدرج �سمن  بيان التدفقات النقدية املوحد من مبالغ بيان املركز املايل املوحد التالية:

2014  2015  

األف درهم  األف درهم   

445.682  530.397 نقد يف ال�سندوق      

99.145  497.509 الأر�سدة لدى امل�سرف املركزي       

�سهادات اإيداع متداولة لدى امل�سرف املركزي بفرتة ا�ستحقاق 

2.400.000  2.600.000 تعاقدي اقل من ثالثة اأ�سهر  

1.565.312  2.243.916 امل�ستحق من البنوك بفرتة اإ�ستحقاق تعاقدي اأقل من ثالثة اأ�سهر  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.510.139  5.871.822  

)1.047.926(  )909.447( امل�ستحق للبنوك بفرتة اإ�ستحقاق تعاقدي اأقل من ثالثة اأ�سهر 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.462.213  4.962.375  

===========================================================================================================
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27-  المطلوبات الطارئة واللتزامات

لتلبية  م�سممة  وهي  اآجلة  اأجنبية  عمالت  �سرف  وعقود  و�سمانات  م�ستندية  اعتمادات  مبنح  ائتمانية  التزامات  الطارئة  املطلوبات  متثل 

احتياجات عمالء املجموعة جتاه الأطراف الأخرى. ومتثل هذه اللتزامات قيمة التزامات املجموعة بخ�سو�ض الت�سهيالت الئتمانية املعتمدة 

اأدناه احلد الأق�سى للخ�سارة املحا�سبية التي قد يتم العرتاف بها يف تاريخ امليزانية العمومية يف حالة  وغري امل�سحوبة. ومتثل املبالغ املبينة 

اخفاق الأطراف الأخرى متامًا يف الوفاء بالتزاماتها وفقًا ملا هو متعاقد عليه. 

2014  2015  

األف درهم  األف درهم   

املطلوبات الطارئة:

 1.091.458  1.071.325 اعتمادات م�ستندية   

6.656.419  7.868.227 �سمانات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.747.877  8.939.552  

اللتزامات الإئتمانية:

11.900.926  17.222.605 التزامات منح ت�سهيالت ائتمانية غري م�سحوبة 

الإلتزامات الراأ�سمالية:

 16.737  16.800 التزامات امل�ساريف الراأ�سمالية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.665.540  26.178.957 اإجمايل املطلوبات الطارئة والإلتزامات 

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

28-  الموجودات الئتمانية

بلغت املوجودات املحتفظ بها ب�سفة ائتمانية نيابة عن العمالء مبلغ 1.568.4 مليون درهم )2014: 1.472.6 مليون درهم(.
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29-  الأدوات الم�ستقة 

لفرتات  وفقًا  حتليلها  مت  التي  ال�سمية  املبالغ  مع  �سويًا  العمومية،  امليزانية  تاريخ  يف  امل�ستقة  املالية  لالأدوات  العادلة  القيم  اأدناه  اجلدول  يبني 

ال�ستحقاق. تتمثل القيمة ال�سمية بقيمة املوجودات التابعة لالأدوات امل�ستقة وتعد الأ�سا�ض الذي يتم بناءًا عليه قيا�ض التغريات يف قيمة الأدوات 

امل�ستقة. حتدد القيمة ال�سمية حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة، وبالتايل فاإنها ل تعترب موؤ�سرًا على تعر�ض املجموعة ملخاطر الئتمان والتي 

تقت�سر على القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات كما ل تعترب موؤ�سرًا على تعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق. 

31 دي�سمرب 2015 

اكرث من من �سنة  من ثالثة  القيمة    القيمة     

خم�ش اإىل خم�ش  اأ�سهر اإىل  اأقل من  القيمة  ال�سوقية  ال�سوقية    

�سنوات �سنوات  �سنة  ثالثة  اأ�سهر  ال�سمية  ال�سالبة  املوجبة   

األف درهم األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

60.185  30.092  40.716  -  130.993  -  946 اأدوات تغطية التدفقات النقدية 

عقود �سرف عمالت اأجنبية

1.012.770  636.913  551.183  4.277.428  6.478.294  -  45.307    اآجلة وموجودات م�ستقة اخرى 

عقود �سرف عمالت اأجنبية

974.020  442.455  1.799.861  1.822.424  5.038.760  39.988  -    اآجلة ومطلوبات م�ستقة اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.046.975  1.109.460  2.391.760  6.099.852  11.648.047  39.988  46.253  

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

31 دي�سمرب 2014

اكرث من من �سنة  من ثالثة  القيمة    القيمة    

خم�ض اإىل خم�ض  اأ�سهر اإىل  اأقل من  القيمة  ال�سوقية  ال�سوقية    

�سنوات �سنوات  �سنة  ثالثة  اأ�سهر  ال�سمية  ال�سالبة  املوجبة   

األف درهم األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

-  42.368  -  -  42.368  349  - اأدوات تغطية التدفقات النقدية 

عقود �سرف عمالت اأجنبية

734.600  162.143  1.245.082  2.055.486  4.197.311  -  23.159    اآجلة وموجودات م�ستقة اخرى 

عقود �سرف عمالت اأجنبية

760.850  101.756  1.620.296  1.263.271  3.746.173  21.334  -    اآجلة ومطلوبات م�ستقة اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.495.450  306.267  2.865.378  3.318.757  7.985.852  21.683  23.159  

===========================================================================================================
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30-  التحليل القطاعي

يتم  والتي  املجموعة،  لدى  الداخلية  والتقارير  عملياتها  املجموعة  بها  تدير  التي  الطريقة  على  الأعمال  لقطاعات  الأ�سا�سي  التق�سيم  يرتكز 

مراجعتها ب�سورة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية من اأجل تخ�سي�ض املوارد للقطاعات وتقييم اأداوؤها.

تدفع وت�ستلم قطاعات الأعمال فوائد اإىل ومن اخلزينة املركزية وفقًا لإتفاق متبادل لتعك�ض توزيعات راأ�ض املال وتكاليف التمويل.

قـطاعـات الأعـمـال 

التجاري الأعمال املـ�سرفية لل�سركات  التمويل  القرو�ض والت�سهيالت الئتمانية الأخرى والودائع ومنتجات  ت�ستمل على 

املوؤ�س�سات  )مت�سمنة  الكبرية  ال�سركات  من  البنك  لعمالء  الإلكرتونية  التجارة  وحلول 

احلكومية(. 

اإىل الأعمال املـ�سرفية التجارية الودائع  ومنتجات  التجاري  والتمويل  العامل  املال  راأ�ض  ومتويل  القرو�ض  على  ت�ستمل 

العمالء من ال�سركات )متو�سطة احلجم(.

ت�ستمل على ح�سابات جارية وح�سابات اإدخار �سهلة ال�ستخدام وح�سابات ودائع ذات �سعر الأعمال املـ�سرفية لالأفراد 

ثابت و قرو�ض �سخ�سية وت�سهيالت �سحب على املك�سوف ومتويل �سيارات ومنتجات رهن 

وت�سهيالت قرو�ض وت�سهيالت ائتمانية اأخرى اإىل العمالء ذات الأعمال ال�سغرية والعمالء 

حمدودي  وعمالء  )�سخ�سي(  الدخل  متو�سطي  وعمالء  )الدانه(  الــرثوات  ا�سحاب  من 

الدخل )مبا�سر(.

يتوىل هذا القطاع اإدارة امليزانية العمومية والتعامالت يف الأدوات امل�ستقة لغر�ض املتاجرة اخلزينة وال�ستثمارات 

واإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل اإدارة املحفظة ال�ستثمارية اخلا�سة باملجموعة.

يتم حتميل اأو تقييد الفائدة اإىل قطاعات الأعمال والفروع لتتطابق مع معدلت ت�سعري حتويل التمويل التي ت�ساوي تقريبًا تكلفة ا�ستبدال الأموال. 

بداية من يونيو 2014، مت تعديل معدلت ت�سعري التحويل ليتم تخ�سي�سها ب�سكل منا�سب اإىل التمويل وتكلفة ال�سيولة بني القطاعات املختلفة. مت 

اإجراء التغيري لأنه يوؤدي اإىل حتليل اأف�سل لالأداء املعني لكل قطاع. مل يتم تعديل اأرقام املقارنة باأثر رجعي. 

القـطاعـات اجلـغـرافـيـة 

تعمل املجموعة يف نطاق جغرايف واحد وهو دولة الإمارات العربية املتحدة.

الأعمال     الأعمال  الأعمال   

اخلزينة امل�سرفية  امل�سرفية  امل�سرفية   

الجمايل وال�ستثمارات  لالأفراد  التجارية  لل�سركات   

األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2015     

57.863.888  16.075.345  6.852.642  10.689.252  24.246.649 املـوجودات  

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

49.635.084  14.810.284  13.203.981  8.089.448  13.531.371 املطلوبات  

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

31 دي�سمرب 2014

46.878.555  12.766.778  4.861.396  8.203.749  21.046.632 املوجودات  

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

39.068.142  5.147.443  12.417.019  6.028.734  15.474.946 املطلوبات  

===========================================================================================================
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30-  التحليل القطاعي  )تابع( 

 

الأعمال     الأعمال  الأعمال   

اخلزينة امل�سرفية  امل�سرفية  امل�سرفية   

الجمايل وال�ستثمارات  لالأفراد  التجارية  لل�سركات   

األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2015

�سايف دخل الفوائد و �سايف الدخل من  

1.640.031  216.761  445.041  428.008  550.221    التمويل الإ�سالمي  

712.206  80.620  241.482  166.095  224.009 الدخل من غري الفوائد والدخل الآخر 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.352.237  297.381  686.523  594.103  774.230 اإجمايل الدخل الت�سغيلي 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
808.145 التكاليف املبا�سرة واملخ�س�سة      

50.639 الإ�ستهالك والإطفاء     

خم�س�سات انخفا�ض القيمة �سافيه من

414.596    امل�سرتدات     

خم�س�سات خ�سائر انخفا�ض قيمة

12.628    الإ�ستثمارات املتاحة للبيع     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.286.008 اإجمايل املـ�سروفات     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.066.229 �سايف اأرباح ال�سنة     

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

31 دي�سمرب 2014 

�سايف دخل الفوائد و�سايف الدخل من  

1.582.965  222.222  306.799  427.412  626.532    التمويل الإ�سالمي  

657.465  124.174  176.577  142.732  213.982 الدخل من غري الفوائد والدخل الأخر 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.240.430  346.396  483.376  570.144  840.514 اإجمايل الدخل الت�سغيلي  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
708.738 التكاليف املبا�سرة واملخ�س�سة      

45.696 ال�ستهالك والإطفاء     

خم�س�سات انخفا�ض القيمة �سافيه من

283.740    امل�سرتدات     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.038.174 اإجمايل امل�سروفات     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.202.256 �سايف اأرباح ال�سنة     

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

كما ذكر يف ال�سابق لو  مت التغيري يف ت�سعري حتويل التمويل يف القطاعات يف 1 يناير 2014، فاإن �سايف دخل الفوائد و�سايف الدخل من التمويل 

الإ�سالمي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 كان ميكن اأن يكون كما يلي:

الأعمال     الأعمال  الأعمال   

اخلزينة امل�سرفية  امل�سرفية  امل�سرفية   

الجمايل وال�ستثمارات  لالأفراد  التجارية  لل�سركات   

األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2014

�سايف دخل الفوائد و�سايف الدخل من

1.582.965  343.488  289.178  380.786  569.513    التمويل الإ�سالمي  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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31-  المعامالت مع الأطراف ذات العالقة

تدخل املجموعة يف معامالت مع م�ساهمي الأغلبية واأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار موظفي الإدارة لدى املجموعة و�سركاتهم ذات العالقة. يتم 

اعتماد �سروط هذه املعامالت من قبل جمل�ض اإدارة املجموعة.

اأع�ساء جمل�ش الإدارة وكبار موظفي الإدارة        اأطراف اأخرى ذات عالقة  

2014  2015  2014  2015  

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم   

2.789.117  2.682.502  156.730  169.368 القرو�ض والت�سلفيات  

211.910  600.000  -  - امل�ستحق من البنوك 

803.397  820.465  -  - ال�ستثمار يف الأوراق املالية 

16.932  12.071  -  - القبولت 

28.208  16.764  -  - اعتمادات م�ستندية   

612.091  690.668  -  - �سمانات 

851.857  1.920.127  21.909  15.732 التزمات منح ت�سهيالت ائتمانية غري م�سحوبة 

5.857.944  7.665.418  22.697  15.772 الودائع  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2014  2015  2014  2015  

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم   

99.433  92.918  8.845  8.505 دخل الفوائد والعمولت 

34.921  71.144  46  10 م�سروفات الفوائد 

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

اإن كبار موظفي الإدارة هم الأ�سخا�ض الذين تكون لهم ال�سلطة وامل�سوؤولية للتخطيط والتوجيه والرقابة على اأن�سطة املجموعة �سواًء بطريقة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة وي�سمل ذلك اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض اإدارة املجموعة )�سواًء كان تنفيذيًا اأو غري ذلك(.

متثل الأطراف الأخرى ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سيني و الأطراف املرتبطة باأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار موظفي الإدارة.

مل يتم العرتاف مبخ�س�ض انخفا�ض القيمة فيما يخ�ض القرو�ض املمنوحة لالأطراف ذات العالقة )2014: ل �سيء(. 

يتم �سداد القرو�ض امل�سدرة اإىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة ب�سورة �سهرية على مدى 5 �سنوات كحد اأق�سى )31 دي�سمرب 2014: 5 �سنوات( وتخ�سع 

لفائدة وفقًا ملعدلت مماثلة ملعدلت الفائدة على القرو�ض املمنوحة اإىل الأطراف الأخرى. 

بلغت مكافاأة اع�ساء جمل�ض الأدارة املقرتحة ل�سنة 2015 مبلغ 11.000 الف درهم )2014: 10.540 الف درهم(، مت بيانها يف بيان التغريات 

يف حقوق امل�ساهمني املوحد.

2014  2015    

األف درهم األف درهم  امتيازات كبار موظفي الإدارة   

11.253  11.835 الرواتب   

1.524  786 امتيازات نهاية اخلدمة   

8.949  7.622 امتيازات اأخرى      

===========================================================================================================
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32 -  اأهداف و�سيا�سات اإدارة المخاطر 

32-1  حوكمة املخاطر  

ان جمل�ض الإدارة )“املجل�ض”( م�سوؤول ب�سورة كاملة عن عمليات املجموعة وا�ستقرار اأو�ساعها املالية، والتاأكد من تلبية متطلبات ورعاية 

القطاع امل�سريف  وامل�سرفني على  املنظمني  الأخرين. مبا يف ذلك  واأ�سحاب امل�سلحة  واملوظفني  والدائنني  واملودعني  امل�ساهمني  م�سالح 

حدود  وو�سع  املخاطر  اإدارة  ا�سرتاتيجية  حتديد  وعن  املخاطر  واإدارة  حلوكمة  العام  الإطار  عن  اأي�سًا  م�سوؤول  املجل�ض  اأن  كما  بالدولة. 

للمخاطر لدى املجموعة و�سمان متابعة ورقابة املخاطر ب�سورة فعالة والحتفاظ بها �سمن احلدود املو�سوعة، اإن جمل�ض الإدارة م�سوؤول 

عن التوجيه ال�سرتاتيجي، والإ�سراف الإداري واملراقبة الكافية مع الهدف النهائي املتمثل يف تعزيز النجاح والقيمة طويلة الأجل للبنك. 

كما يكون املجل�ض اأي�سًا م�سوؤوًل عن و�سع هيكل حمدد ب�سورة وا�سحة لإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل اعتماد كافة ال�سيا�سات والإجراءات 

اخلا�سة باملخاطر واإدارة كافة املخاطر املتعلقة باملجموعة.

املخاطرو جلنة  املجل�ض وهي جلنة  الإدارة من قبل عدة جلان منبثقة عن  تتم م�ساعدة جمل�ض  بفاعلية  امل�سوؤولية  بهذه  القيام  اأجل  من 

التدقيق واللتزام و جلنة الئتمان وال�ستثمار و جلنة الرت�سيحات واملكافاأت.

كما وتقوم الإدارة العليا باإدارة املخاطر ب�سكل فعال مبدئيا من خالل ق�سم اإدارة املخاطر وباإ�سراف من اللجنة التنفيذية وجلنة الأعمال 

وجلنة  الإلتزام  وجلنة  املعلومات  خماطر  اأمن  وجلنة  املعلومات  تكنولوجيا  اإدارة  وجلنة  الئتمان  وجلنة  واملطلوبات  املوجودات  وجلنة 

ال�ستثمار وجلنة املوارد الب�سرية.  

32-2  البيئة الرقابية

)اأ(  ق�سم املخاطر لدى املجموعة 

يتكون ق�سم املخاطر لدى املجموعة من خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية وخماطر تكنولوجيا املعلومات. وي�ستمل دوره 

على ما يلي: 

و�سع ا�سرتاتيجية و�سيا�سة واإطار عام لإدارة املخاطر مبا يتوافق مع متطلبات الأعمال؛   
تقدمي الدعم اإىل املجموعة لتنفيذ هذا الإطار؛  

جمع التحليالت اخلا�سة برتكزات وح�سا�سية املخاطر يف خمتلف اأق�سام املجموعة؛   
اأف�سل املمار�سات  اإىل الإدارة وم�ساركة  اإىل تقدمي امل�سورة  العمل كمرجع فيما يتعلق بالأمور اخلا�سة باملخاطر والرقابة بالإ�سافة   

واإجراء مراجعات خا�سة بناءًا على توجيهات جلنة املوجودات واملطلوبات؛ و  

تقدمي تقييم م�ستقل حول اإدارة املخاطر التي تنطوي عليها جمالت الأعمال والت�سدي لها ل�سمان املحافظة عليها باأ�سلوب فعال.   

)ب(  ق�سم التدقيق الداخلي  

يتمثل دور ق�سم التدقيق الداخلي لدى املجموعة بتقدمي تاأكيدات م�ستقلة ومو�سوعية حول مالئمة وفاعلية تطبيق الإجراءات املتعلقة بتحديد 

وتقييم واإدارة املخاطر الهامة التي تواجهها املجموعة. بالإ�سافة اإىل ذلك، يقوم ق�سم التدقيق الداخلي مبراجعة م�ستقلة ملدى اللتزام 

بالقوانني واللوائح والإجراءات التنظيمية وقيا�ض اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات املجموعة. كما يقدم ق�سم التدقيق الداخلي خدمات ذات 

طبيعة ا�ست�سارية يتم تقدميها ب�سورة عامة بناءًا على طلب حمدد من جلنة التدقيق والإلتزام اأو الإدارة. 

تتم اإدارة هذا الق�سم من قبل رئي�ض ق�سم التدقيق الداخلي الذي يتبع جلنة التدقيق والإلتزام املنبثقة عن جمل�ض الإدارة وكذلك يتبع اأداريًا 

للرئي�ض التنفيذي للمجموعة. 

لأن�سطة  املُطلق  التقييم  بغر�ض متكينه من  وذلك  الإدارة،  تنظيمي عن  ا�ستقالل  الداخلي  التدقيق  ق�سم  فعال، ميتلك  ب�سكل  دوره  لأداء 

الإدارة واملوظفني. اإن ميثاق التدقيق الداخلي مينحه حق الو�سول الكامل واملطلق، يف جميع الأوقات، لكافة الوثائق وال�سجالت واملوظفني 

يف املجموعة. عالوة على ذلك، لديه حق الو�سول املبا�سر اإىل رئي�ض جلنة التدقيق  واللتزام املنبثقة عن جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي 

للبنك.

لتحديد ما اإذا كانت مهام التدقيق الداخلي تتم على نحو فعال، تقوم جلنة التدقيق واللتزام مبا يلي:

�سنة؛ كل  مرة  الداخلي  التدقيق  ميثاق  مالءمة  مدى  تقييم  	•
و �سنة،  كل  مرة  والتمويل  املهارات  حيث  من  �سواء  املتاحة،  املوارد  كفاية  مدى  تقييم  	•

رعاية عملية تقييم خارجية م�ستقلة، على الأقل مرة واحدة كل )3( �سنوات من مراجعني موؤهلني وم�ستقلني من خارج املجموعة. 	•
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32 -  اأهداف و�سيا�سات اإدارة المخاطر )تابع(

32-2  البيئة الرقابية )تابع(

)ج(  ق�سم الرقابة الداخلية  

تقع على عاتق جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة م�سوؤولية و�سع واحلفاظ على وجود نظام رقابة داخلية �سليم واإجراءات رقابية 

تتوافق مع املعايري الدولية وتفي مبتطلبات اإدارة املجموعة واجلهات التنظيمية اخلارجية؛ ويكون هذا النظام قادرا على �سمان وحتقيق 

ما يلي:

املجموعة؛ قبل  من  ال�سادرة  والت�سغيلية  املالية  البيانات  ونزاهة  دقة  	•
للمجموعة؛ الت�سغيلية  الأن�سطة  وكفاءة  فاعلية  	•

املجموعة؛ وممتلكات  موجودات  حلماية  املو�سوعة  الإجراءات  فاعلية  	•
الداخلية. الت�سغيلية  بالإجراءات  املتعلقة  وال�سيا�سات  ال�سارية  واللوائح  والت�سريعات  القوانني  مع  التوافق  	•

اإجراءات الرقابة الداخلية وقدرتها على حتقيق الأهداف  اإدارة املجموعة وب�سكل م�ستمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفاعلية  تعمل 

املرجوة منها والعمل على تعزيزها.

يتبع ق�سم الرقابة الداخلية  اإىل الرئي�ض التنفيذي. وت�ستمل مهام وم�سوؤوليات الق�سم دون ح�سر على ما يلي: 

�سمان اللتزام بال�سيا�سات الت�سغيلية والإجراءات والأنظمة الرقابية املطبقة لدى املجموعة؛  
�سمان تطبيق اأنظمة رقابية داخلية مالئمة بحيث تعمل هذه الأنظمة ب�سورة فاعلة وفقًا للت�سميم املو�سوع لها ويف الوقت املنا�سب؛   

املراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية لدى املجموعة لتحديد املجالت التي ي�سوبها �سعف الأنظمة الرقابية الداخلية واملجالت   
التي تفتقد لالأنظمة الرقابية واملجالت التي توجد بها اأنظمة رقابية زائدة توؤدي اإىل عدم الفاعلية الت�سغيلية بالإ�سافة اإىل اقرتاح 

اأ�ساليب لتعديلها؛ 

متكني الإدارة من اجراء مراجعة �سنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقدمي تقارير حول نتائج هذه املراجعة؛ و   
متابعة الأن�سطة الت�سغيلية ومتابعة ال�سوابط الت�سغيلية التي تتم ممار�ستها ل�سمان تطبيقها يف الوقت املنا�سب وب�سورة فعالة.   

)د(  الإمتثال ومكافحة الحتيال 

تعترب عملية مراقبة الإمتثال مهمة م�ستقلة تهدف اإىل التاأكد من اإمتثال املجموعة جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات والتوجيهات ومعايري 

ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�سرفية ال�سليمة ال�سادرة عن اجلهات التنظيمية.

يقوم جمل�ض الإدارة باتخاذ الإجراءات الالزمة يف اإطار تعزيز قيم النزاهة ومعايري ال�سلوك املهنية لدى املجموعة بغر�ض تعزيز ثقافة 

اللتزام بالقوانني والت�سريعات والتعليمات واملعايري ال�سارية التي ت�سكل هدفًا اأ�سا�سيُا ينبغي حتقيقه.

اإن الدور العام لق�سم الإمتثال ومكافحة غ�سيل الأموال والحتيال يتمثل مبا يلي: 

الرقابية  والإجراءات  الأعمال  اأق�سام  مع  جنب  اإىل  جنبًا  مالئمة  ب�سورة  الإمتثال  خماطر  ومراقبة  ومتابعة  وتقييم  حتديد  �سمان   
الأخرى؛ 

�سمان املام الإدارة العليا ب�سورة تامة بالأمور واخلطط الهامة املتعلقة بالإمتثال لتخاذ القرار املنا�سب؛   
امل�ساهمة يف تعزيز ثقافة الإمتثال الدائم “غري املفاجئ” من خالل ن�سر التوعية اخلا�سة بالإمتثال يف خمتلف اأق�سام املجموعة؛  

احداث التوافق الالزم بني خطط الإمتثال ال�سنوية وا�سرتاتيجيات واأهداف الأعمال؛ و   
  .)FATCA( الوفاء بالتوقعات التنظيمية ومتطلبات قانون المتثال ال�سريبي حل�ساب الأجانب الأمريكي  

مكافحة الإحتيال

يوجد لدى البنك وحدة للتحقيق ومكافحة الحتيال، وهي وحدة متخ�س�سة ت�ساعد يف حتديد والك�سف عن والتحقيق يف حوادث الحتيال 

قابلية  وفح�ض  ادارة  هو  ذلك  من  الغر�ض  وا�سـرتدادها.  احلوادث  هذه  عن  الناجمة  اخل�سائر  تقدير  ذلك  يف  مبا  الفعلية  اأو  املحتملة 

واأ�سحاب  املوظفني  بني  الحتيال  عن  الوعي  م�ستوى  ورفع  منها  للحد  الهادفة  والإجراءات  الحتيال  ملخاطر  البنك  وعمليات  موجودات 

امل�سلحة الآخرين. 
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32 -  اأهداف و�سيا�سات اإدارة المخاطر )تابع(

32-2  البيئة الرقابية )تابع(

)هـ(  اإطالق النفري  

مت ت�سميم جمموعة ترتيبات بهدف متكني املوظفني من الإبالغ ب�سورة �سرية عن اية �سكوك حول اأي خمالفات حمتملة، والتمكني من 

اإجراء التحقيقات يف هذه ال�سكوك ومتابعتها ب�سورة م�ستقلة ومتحفظة من خالل �سيا�سة اإطالق النفري. تخ�سع تلك الرتتيبات اإىل اإ�سراف 

جلنة التدقيق  والإلتزام وتتم بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية العليا.

32-3  �سيا�سة الف�ساح   

قامت املجموعة بو�سع �سيا�سة لالف�ساح ل�سمان اللتزام بكافة املتطلبات والتعليمات ذات ال�سلة وال�سادرة عن امل�سرف املركزي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة )جهة الت�سريع املحلية( ومعايري التقارير املالية الدولية وهيئة الأوراق املالية وال�سلع لدولة الإمارات و�سوق دبي 

�ملايل. 

يف ما يلي املالمح الرئي�سية ل�سيا�سة الإف�ساح عن املعلومات املالية لدى املجموعة: 

اأ(  حدود املـعلومات املـادية   

تعترب املعلومات هامة اإذا كان حذفها اأو حتريفها يوؤثر على القرارات القت�سادية مل�ستخدمي هذه املعلومات ويتم و�سع هذه احلدود على 

اأ�سا�ض اأن مادية البيانات املالية تتوقف على حجم البند اأو اخلطاأ الذي مت احلكم عليه يف الظروف اخلا�سة التي مت فيها حذفه اأو حتريفه، 

وتعترب املعلومات هامة كذلك اإذا كان من �ساأنها التاأثري على �سعر ال�سهم. ومن اأجل �سمان وجود اف�ساحات كافية، تقوم املجموعة بو�سع 

حدود للمعلومات املادية حتى ل يتم حذف اأو حتريف اأية معلومات هامة ويف الوقت ذاته عدم امل�سا�ض بالو�سع التناف�سي للمجموعة.

ب(  نطاق عمل ال�سوابط     

ومراجعة  لمتام  تف�سيلية  اإجراءات  على  ت�ستمل  �سوابط  بو�سع  املجموعة  قامت  وعادلة،  �سحيحة  ب�سورة  الف�ساح  �سمان  اأجل  من 

الإف�ساحات املالية. عالوة على ذلك، تخ�سع البيانات املالية املوحدة لإجراءات مراجعة ربع �سنوية وتدقيق �سنوي من قبل مدققي ح�سابات 

املجموعة اخلارجيني.

ج(  تكرار وو�سيلة الفـ�ساح     

يتم الف�ساح عن النتائج املالية املرحلية ب�سورة ربع �سنوية بينما يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة الكاملة التي تلتزم مبتطلبات معايري 

وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  وتعليمات  الدولة  يف  املطبقة  العالقة  ذات  والقوانني   2 بازل  من  الثالثة  والدعامة  الدولية  املالية  التقارير 

والر�سادات الأخرى ال�سادرة عن امل�سرف املركزي ويتم الف�ساح عنها ب�سكل �سنوي. يتم الف�ساح عن املعلومات الهامة غري العامة من 

خالل الو�سائل التالية: 

حتميل البيانات املالية املراجعة ب�سورة ربع �سنوية والبيانات املالية املوحدة واملدققة ب�سورة �سنوية مع تقرير جمل�ض الإدارة على  	•
املوقع الإلكرتوين لكل من �سوق دبي املايل وهيئة الأوراق املالية وال�سلع لدولة الإمارات؛  

للمجموعة؛ الإلكرتوين  املوقع  على  وال�سنوية  �سنوية  الربع  املوحدة  املالية  البيانات  ن�سر  	•
لدولة  املركزي  امل�سرف  قبل  من  اعتمادها  بعد  والجنليزية  العربية  ال�سحف  يف  ال�سنوية  املدققة  املوحدة  املالية  البيانات  ن�سر  	•

الإمارات العربية املتحدة واجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني؛ 

و  وا�سع؛  نطاق  على  ن�سرها  ي�سمن  باأ�سلوب  والجنليزية  العربية  ال�سحف  يف  املجموعة  نتائج  عن  الإدارة  تقرير  ن�سر  	•
املدققة. املوحدة  املالية  البيانات  على  يحتوي  والذي  للمجموعة  ال�سنوي  التقرير  ن�سر  	•

و�سنوية.  �سنوية  ربع  ب�سورة  للبنك  اللكرتوين  املوقع  على  امل�ستثمرين  بعالقات  املتعلقة  التقارير  ن�سر  	•
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33 -  اإدارة المخاطر المالية 

اأ (   مقدمة ونظرة عامة 

اإن املجموعة معر�سة للمخاطر الرئي�سية التالية: 

خماطر الئتمان  
خماطر ال�سيولة   

خماطر ال�سوق  
املخاطر الت�سغيلية  

تتعر�ض املجموعة ملخاطر متاأ�سلة يف اأعمالها وان�ستطها. ومتثل قدرة املجموعة على حتديد وتقييم ومتابعة واإدارة كل نوع من اأنواع هذه 

املخاطر عامل هام يف ا�ستقرارها املايل واأدائها و�سمعتها. 

يتم و�سع �سيا�سات للتحكم باملخاطر لدى املجموعة ولتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها ولو�سع احلدود املقبولة ونقاط التحكم فيها 

ولرقابتها واللتزام باحلدود املو�سوعة. تتم ب�سورة منتظمة مراجعة �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر لتعك�ض التغريات يف ظروف ال�سوق 

بيئة حتكم نظامية  اإىل خلق  والإدارة،  التدريب  واإجراءات  يتم تقدميها. تهدف املجموعة، من خالل معايري  التي  واملنتجات واخلدمات 

وبناءة حيث يعي فيها كافة املوظفني اأدوارهم والتزاماتهم. 

تكون جلنة التدقيق والإلتزام  لدى املجموعة م�سوؤولة عن متابعة مدى اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر باملجموعة ومراجعة 

مدى مالئمة الإطار العام لإدارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجهها املجموعة. تتم م�ساعدة جلنة التدقيق والإلتزام يف اأداء هذه 

املهام من قبل ق�سم التدقيق الداخلي الذي يقوم باإجراء مراجعات منتظمة وخا�سة لالأنظمة الرقابية والإجراءات اخلا�سة باإدارة املخاطر 

ويتم تقدمي  تقارير حول نتائج هذه املراجعة اإىل جلنة املخاطر التابعة ملجل�ض الأدارة وجلنة التدقيق والإلتزام باملجموعة.     

يقدم هذا الإي�ساح معلومات حول تعر�ض املجموعة لكل من املخاطر املبينة اأعاله وي�سف اأغرا�ض املجموعة و�سيا�ساتها والطرق امل�ستخدمة 

من قبلها لقيا�ض واإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل اإدارة املجموعة لراأ�ض املال.  

ب(  خماطر الئتمان 

تتمثل خماطر الئتمان مبخاطر تعر�ض املجموعة خل�سائر يف حال عدم متكن العميل اأو الطرف املقابل يف اأداة مالية من الوفاء بالتزاماته 

التعاقدية والنا�سئة ب�سورة رئي�سية من القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي واملبالغ امل�ستحقة من البنوك وال�ستثمارات يف �سندات 

الدين. لأغرا�ض التقارير املالية مت عر�ض خماطر الئتمان للتمويل الإ�سالمي �سمن خماطر القرو�ض والت�سليفات. لأغرا�ض اإدارة املخاطر، 

تتم اإدارة خماطر الئتمان الناجمة عن ال�ستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة ب�سورة م�ستقلة. 

)1(  اإدارة خماطر الئتمان

تتوىل جلنة الئتمان اإدارة خماطر الئتمان لدى املجموعة من خالل املراجعة امل�ستمرة والتحديث حلدود و�سيا�سات واإجراءات الئتمان 

واملوافقة على التعر�سات املحددة وو�سع ال�سداد والتقييم امل�ستمر ملحفظة القرو�ض وكفاية املخ�س�سات اخلا�سة بها. 

)2(  القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي وال�ستثمارات يف �سندات الدين املعر�سة لنخفا�ض يف القيمة 

باملوجودات  ب�سكل فردي  القيمة  املعر�سة لنخفا�ض يف  الدين  �سندات  وال�ستثمارات يف  الإ�سالمي  والتمويل  والت�سليفات  القرو�ض  تتمثل 

املالية التي تقرر املجموعة باأن هناك دلياًل مو�سوعيًا على انخفا�ض قيمتها وانه من الأغلب األ تتمكن من حت�سيل اإجمايل مبلغها الأ�سلي 

والفائدة امل�ستحقة عليها وفقًا ل�سروط التفاق التعاقدية. 

فعلية  تاريخية  بيانات  اعتمادا على  داخليا  تطويره  والذي مت  الإئتمان  ت�سنيف خماطر  املجموعة يف  قبل  املتبع من  الت�سنيف  ان منهج 

يتما�سى مع املتطلبات الواردة يف اتفاقية بازل 2 ويتكون من اربعة ع�سر مرتبة كما يلي:

العاملة؛  القرو�ض   / ال�سداد  يف  املتاأخرين  غري  للمقرت�سني  خم�س�سة  الأوىل  الت�سعة  املرتبات  	•
و منتظمة؛  الغري  القرو�ض  متثل  العا�سرة  املرتبة  	•

امل�سنفة.  القرو�ض   / ال�سداد  يف  املتاأخرين  للمقرت�سني  الأخرية  الأربعة  املرتبات  	•
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33 -  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)2(  القرو�ض والت�سليفات والتمويل الإ�سالمي وال�ستثمارات يف �سندات الدين املعر�سة لنخفا�ض يف القيمة )تابع(

مـدى �سـدة املخـاطـرت�سنيفات املـوجوداتالت�سنيفات

القيا�سية1

 ”A“ موجودات عاملة، اف�سل مرتبة قيا�سية و �سندات الدين ذات تقييم ائتماين خارجي

عاملة.  موجودات  اأف�سل  داخليا  قيمت  التي  مقيمة  الغري  و اأف�سل من “A” وال�سندات 

موجودات عاملة، اعلى من املعدلالقيا�سية5-2

موجودات عاملة، ادنى من املعدلالقيا�سية9-6

موجودات عاملة / قرو�ض حتت املراقبةالقيا�سية10

دون القيا�سية - الفائدة معلقة / بدء املخ�س�سات / قرو�ض متعرثةدون القيا�سية12-11

م�سكوك يف حت�سيلها / قرو�ض م�سنفةم�سكوك يف حت�سيلها 13

خ�سائر )مت تكوين خم�س�ض لها بالكامل اأو مت �سطبها بالكامل( / قرو�ض م�سنفةخ�سائر14

الئتمان  تقييم  يتم  بحيث  املجموعة  لها  تتعر�ض  التي  الئتمان  خماطر  لت�سنيف  الأبعاد  متعدد  منهجا  اجلديدة  الطريقة  ابرزت  لقد 

وت�سنيفه من بعدين كما يلي:

البعد الأول: وهو الذي يقيم / ي�سنف احتمالية تاأخر املقرت�ض عن ال�سداد؛ و   -

البعد الثاين: وهو الذي يقيم / ي�سنف الت�سهيالت املمنوحة واخل�سائر الناجتة عن تاأخر ال�سداد.   -

ينتج عن كال البعدين �سبكة / منظومة ت�سنيف خماطر الئتمان والتي تلعب دورًا رئي�سيًا يف عملية الت�سعري والعتماد والرقابة الئتمانية. 

من اأجل حتقيق ذلك، قامت املجموعة  بت�سعري الت�سهيالت با�ستخدام العائد على راأ�ض املال املعدل وفقًا للمخاطر. 

)3(  القرو�ض التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها ولكنها مل تتعر�ض لنخفا�ض يف القيمة

اأنه من غري املنا�سب  اأو املبلغ الأ�سلي لها ولكن املجموعة تعتقد  وهي القرو�ض التي جتاوز موعد دفع الفائدة التعاقدية امل�ستحقة عليها 

خف�ض قيمتها على اأ�سا�ض التاأمني/ال�سمان املتاح و/اأو مرحلة حت�سيل املبالغ امل�ستحقة للمجموعة. 

)4(  القرو�ض التي تنطوي على �سروط متت اإعادة التفاو�ض ب�ساأنها

اإعادة التفاو�ض ب�ساأنها على القرو�ض ذات برامج ال�سداد التي  مت اإعادة جدولتها بدون  ت�ستمل القرو�ض التي تنطوي على �سروط متت 

تخفي�ض يف قيمة القر�ض اأو يف معدل الفائدة. مت ت�سميم ن�ساط اإعادة اجلدولة بغر�ض اإدارة عالقات العمالء. لحقا لعملية اإعادة اجلدولة  

�سيتم اإعادة ت�سنيف و�سع احل�ساب امل�ستحق �سابقًا من و�سعه كح�ساب متاأخر ال�سداد اإىل الو�سع احلايل. تتم اإعادة اجلدولة ا�ستنادًا اإىل 

املوؤ�سرات اأو املعايري التي تعد بناءًا على راأي الإدارة مبثابة دليل على اإمكانية ا�ستمرار ال�سداد. تقوم الإدارة ب�سورة م�ستمرة مبراقبة �سري 

القرو�ض التي تنطوي على �سروط متت اإعادة التفاو�ض ب�ساأنها ل�سمان اللتزام بال�سروط املعنية يف كافة الأوقات. 

)5(  القرو�ض العاملة املعاد جدولتها / حتت اإعادة اجلدولة

تتمثل القرو�ض العاملة واملعاد جدولتها/ حتت اإعادة اجلدولة بالقرو�ض التي خ�سعت �سروطها لإعادة اجلدولة اأو حتت اإعادة اجلدولة ما 

نتج عنه تخفي�سا ملعدل الفائدة. اإن هذه القرو�ض غري متاأخرة ال�سداد، ومع ذلك مت العرتاف بخ�سائر انخفا�ض قيمتها ب�سكل مالئم.

بلغت  قيمة القرو�ض العاملة واملعاد جدولتها / حتت اإعادة اجلدولة كما يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغ 631.8 مليون درهم )2014: 691 

مليون درهم(. 
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)6(  التعر�ض ملخاطر الئتمان

تقوم املجموعة بقيا�ض تعر�سها ملخاطر الئتمان ا�ستنادًا اإىل اإجمايل القيمة الدفرتية للموجودات املالية ناق�سًا الفوائد املعلقة وخ�سائر 

انخفا�ض القيمة، اإن وجدت.

القرو�ش والذمم املدينة    امل�ستحق من البنوك         �سندات الدين   

 2014   2015  2014  2015  2014  2015  

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

)1( مل تتجاوز موعد ا�ستحقاقها ومل تتعر�ش 

       لنخفا�ش يف القيمة 

2.595.551  3.120.482  1.872.327  2.591.717  8.259.255  10.429.779 املرتبة 1: موجودات عاملة، اف�سل مرتبة قيا�سية 

املرتبة من 2 اإىل 9: موجودات عاملة، الأقل من 

2.560.751  3.088.969  -  -  19.761.922  26.964.631    اأف�سل مرتبة قيا�سية 

-  -  -  -  3.041.573  1.362.633 املرتبة 10: موجودات عاملة / قرو�ض حتت املراقبة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.156.302  6.209.451  1.872.327  2.591.717  31.062.750  38.757.043 القيمة الدفرتية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)2( جتاوزت موعد ا�ستحقاقها ولكن مل تتعر�ش 

       لنخفا�ش يف القيمة يف املرتبة من 1 اإىل 10 

-  -  -  -  260.968  5.235 اأقل من 30 يومًا  

-  -  -  -  48.190  8.098 30 – 60 يوم 

-  -  -  -  26.717  2.798 60 – 90 يوم 

-  -  -  -  218.131  29.089 اأكرث من 90 يومًا  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  -  -  -  554.006  45.220 القيمة الدفرتية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)3( البنود املنخف�سة قيمتها ب�سكل فردي      

-  -  -  -  886.539  1.142.155 املرتبة 11 و 12:  دون القيا�سي  

-  -  -  -  1.798.661  1.132.527 املرتبة 13:  م�سكوك يف حت�سيلها 

-  -  -  -  225.475  342.423 املرتبة 14:  خ�سائر  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  -  -  -  2.910.675  2.617.105 القيمة الدفرتية  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)4( البنود املنخف�سة قيمتها ب�سكل جماعي- اأفراد 

-  -  -  -  73.708  68.094 املرتبة 11 و 12:  دون القيا�سي  

-  -  -  -  243.944  208.115 املرتبة 13:  م�سكوك يف حت�سيلها 

-  -  -  -  13.360  1.869 املرتبة 14:  خ�سائر  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  -  -  -  331.012  278.078 القيمة الدفرتية  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.156.302  6.209.451  1.872.327  2.591.717  34.858.443  41.697.446 اإجمايل القيمة الدفرتية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  -  -  -  )1.576.137(  )1.009.465( املخ�س�ض املحدد لنخفا�ض القيمة 

-  -  -  -  )76.072(  )98.450( املخ�س�سات اجلماعية العائدة اإىل )4( اأعاله 

القرو�ض املعاد جدولتها والقرو�ض حتت اإعادة 

-  -  -  -  )361.871(  )507.978(    اجلدولة/ حتت املراقبة 

-  -  -  -  )497.642(  )381.943( الفائدة املعلقة 

املخ�س�ض اجلماعي لإنخفا�ض القيمة 

-  -  -  -  )525.219(  )678.789(    العائد اإىل)1( و)2( اأعاله 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-  -  -  -  )3.036.941(  )2.676.625( جمموع خم�س�سات انخفا�ش القيمة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
القيمة الدفرتية �سافية من 

5.156.302  6.209.451  1.872.327  2.591.717  31.821.502  39.020.821    خم�س�سات انخفا�ش القيمة 

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015



بنـــــــك دبــــــي التجــــــاري76

33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)7(  خم�س�سات انخفا�ض القيمة 

تقوم املجموعة بتكوين خم�س�ض خل�سائر انخفا�ض القيمة والذي ميثل تقديرها للخ�سائر املتكبدة يف حمفظة القرو�ض اخلا�سة بها. يتكون ذلك 

املخ�س�ض ب�سورة رئي�سية من مكونات اخل�سارة املحددة ذات ال�سلة بالتعر�ض للمخاطر الهامة ب�سكل فردي واملخ�س�ض اجلماعي خل�سائر 

القرو�ض والذي يتم تكوينه ملجموعة من املوجودات املماثلة فيما يتعلق باخل�سائر التي مت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها على القرو�ض اخلا�سعة 

للتقييم الفردي لنخفا�ض القيمة. ل تخ�سع املوجودات املرحلة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر لختبار النخفا�ض يف القيمة حيث 

اأن القيا�ض بالقيمة العادلة يعك�ض اجلودة الئتمانية لكل اأ�سل. 

تقوم املجموعة مبتابعة تركزات  قرو�سها اخلا�سعة لنخفا�ض يف القيمة ح�سب القطاع وح�سب املوقع اجلغرايف.

اإن حتليل تركزات القرو�ض اخلا�سعة لنخفا�ض يف القيمة )ما عدا القرو�ض اخلا�سعة لنخفا�ض القيمة ب�سورة فردية واملعاد جدولتها/ حتت 

اإعادة اجلدولة( ح�سب القطاع مبني اأدناه:  

خم�س�ش حمدد القرو�ش اخلا�سعة      

وفائدة معلقة ال�سمانات  لنخفا�ش يف القيمة   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   31 دي�سمرب 2015 

القطاعات التجارية وقطاعات الأعمال:    

46.039  25.514  56.711 الت�سنيع 

7.633  -  16.026 الإن�ساءات 

116.399  248.974  294.073 العقارات 

697.679  333.284  944.064 التجارة 

315.293  95.467  1.030.291 اخلدمات 

 86.993  16.481  164.713 الأعمال وال�ستثمارات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.270.036  719.720  2.505.878 اإجمايل القطاعات التجارية وقطاعات الأعمال 

-  -  - البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

-  -  - احلكومة و�سركات القطاع العام 

131.351  285.280  270.912 الأن�سطة ال�سخ�سية - رهن عقاري  

77.141  -  106.956 الأن�سطة ال�سخ�سية - قرو�ض 

 11.330  1.764  11.437 اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1.489.858  1.006.764  2.895.183 اإجمايل القيمة الدفرتية 

===========================================================================================================
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)7(  خم�س�سات انخفا�ض القيمة )تابع(

خم�س�ش حمدد القرو�ش اخلا�سعة      

وفائدة معلقة ال�سمانات  لنخفا�ش يف القيمة   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   31 دي�سمرب 2014 

القطاعات التجارية وقطاعات الأعمال:   

49.219  22.853  57.905 الت�سنيع 

419  34.900  1.249 الإن�ساءات 

446.688  260.730  703.892 العقارات 

929.175  374.077  1.205.171 التجارة 

402.151  76.386  694.182 اخلدمات 

 117.990  13.623  184.964 الأعمال وال�ستثمارات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.945.642  782.569  2.847.363 اإجمايل القطاعات التجارية وقطاعات الأعمال 

1.936  -  3.842 البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

-  -  - احلكومة و�سركات القطاع العام 

111.807  238.151  271.379 الأن�سطة ال�سخ�سية- رهن عقاري 

58.486  -  86.340 الأن�سطة ال�سخ�سية- قرو�ض 

 31.980  4.160  32.763 اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 2.149.851  1.024.880  3.241.687 اإجمايل القيمة الدفرتية 

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

بالإ�سافة اإىل املخ�س�ض املحدد، حتتفظ املجموعة مببلغ 678.8 مليون درهم )31 دي�سمرب 2014: 525.2 مليون درهم( كمخ�س�سات جماعية.

ترتكز جميع القرو�ض اخلا�سعة لنخفا�ض يف القيمة يف منطقة جغرافية واحدة هي دولة الإمارات العربية املتحدة. ان قيمة ال�سمانات حمددة 

بالقيمة الأدنى لالإئتمان اأو قيمة ال�سمان القابلة للتح�سيل.

 تبلغ القيمة الدفرتية لالئتمانات غري املمولة العائدة للقرو�ض منخف�سة القيمة 112.1 مليون درهم )31 دي�سمرب 2014: 93.2 مليون درهم(.  

ملرتبة  وفقًا  فردية  ب�سورة  القيمة  تعر�ست لنخفا�ض  التي  الـموجـودات  مبالغ  القيمة(  انخفا�ض  و�سايف )خم�س�سات  لإجمايل  يلي حتليل  فيما 

املخاطر: 

خم�س�ش حمدد    

ال�سافـي وفائدة معلقة  الإجمايل   

األف درهم األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2015

850.465  291.690  1.142.155 املرتبتني 11 و 12:  دون القيا�سية  

384.410  748.117  1.132.527 املرتبة 13:  م�سكوك يف حت�سيلها 

82.824  259.599  342.423 املرتبة 14:  خ�سائر  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.317.699  1.299.406  2.617.105 الإجمايل  

===========================================================================================================
31 دي�سمرب 2014

503.562  382.977  886.539 املرتبتني 11 و 12:  دون القيا�سية  

345.577  1.453.084  1.798.661 املرتبة 13:  م�سكوك يف حت�سيلها 

1.297  224.178  225.475 املرتبة 14:  خ�سائر  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
850.436  2.060.239  2.910.675 الإجمايل  

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

اإ�سافة اإىل املخ�س�سات والفوائد املعلقة حتتفظ املجموعة ب�سمانات مقابل القرو�ض امل�سنفة. تاخذ بعني الإعتبار القيمة الفعلية لهذه ال�سمانات 

عند احت�ساب املخ�س�سات املطلوبة.
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)8(  �سيا�سة �سطب القرو�ض

تقوم املجموعة ب�سطب قر�ض/ا�ستثمار يف �سندات دين )مع اأي خم�س�سات لنخفا�ض القيمة( عندما تقرر جلنة الئتمان باملجموعة اأن القر�ض/

ال�سمان ل ميكن حت�سيله. ويتم التو�سل اإىل هذا القرار بعد الأخذ بالعتبار بع�ض املعلومات مثل الرتاجع احلاد يف الو�سع املايل للمقرت�ض/

امل�سدر وهو الأمر الذي يرتتب عليه عدم قدرة املقرت�ض/امل�سدر على دفع اللتزامات املرتتبة عليه اأو اأن املتح�سالت املمكن حت�سيلها من 

ال�سامن لن تكون كافية لتغطية كافة التعر�سات اأو ان كافة اجلهود املمكنة لتح�سيل املبلغ قد ا�ستنفذت.

ترتكز القرارات اخلا�سة ب�سطب املبالغ ال�سغرية على القرو�ض القيا�سية على حالة جتاوز موعد ال�ستحقاق ملنتج معني. 

)9(  ال�سمانات

حتتفظ املجموعة ب�سمانات مقابل القرو�ض والت�سليفات على �سكل مبالغ نقدية اأو �سمانات اأو رهونات اأو حجوزات على عقارات اأو اأي �سمانات 

اأخرى على املوجودات. ترتكز تقديرات القيمة العادلة على قيمة ال�سمانات التي يتم تقييمها وقت القرتا�ض وتتم مراقبتها فيما بعد ب�سورة 

دورية. ب�سورة عامة، ل يتم الحتفاظ ب�سمانات مقابل ال�ستثمارات يف �سندات الدين واملبالغ امل�ستحقة من البنوك، ومل يتم الحتفاظ مبثل 

هذه ال�سمانات يف 31 دي�سمرب 2015 اأو 2014. 

يبني اجلدول التايل حتليل لل�سمانات ح�سب اأنواعها:

2014  2015    

األف درهم  األف درهم     

1.776.112  1.762.628 ودائع مرهونة   

12.082.269  12.502.324 عقارات   

1.017.023  1.331.345 رهن غري حيازي ورهن على عقارات   

689.687  844.874 رهن اأ�سهم    

255.919  115.823 �سمانات حكومية وبنكية   

716.090  657.547 كمبيالت خم�سومة - �سيكات   

295.423  170.651 اأخرى   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16.832.523  17.385.192 اإجمايل ال�سمانات   

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

متثل املبالغ اأعاله قيمة ال�سمانات حمددة للقيمة الأدنى ملبلغ القر�ض اأو قيمة ال�سمان.  
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)10(  الرتكزات

تن�ساأ الرتكزات عندما يزاول عدد من الأطراف املقابلة اأن�سطة جتارية مماثلة اأو اأن�سطة يف نف�ض املنطقة اجلغرافية اأو يكون لها �سمات اقت�سادية 

الظروف  اأو  ال�سيا�سية  اأو  القت�سادية  بالتغريات  مماثلة  ب�سورة  تتاأثر  التعاقدية  بالتزاماتهم  الوفاء  على  قدرتهم  يجعل  الذي  الأمر  مماثلة 

الأخرى. تو�سح اجلداول التالية تركزات املخاطر الئتمانية ح�سب قطاع الأعمال، املوقع اجلغرايف والعملة. 

تركزات خماطر الئتمان ح�سب القطاع لعام 2015

النقد والر�سدة �سندات      

لدى املــ�سرف    حقوق  القرو�ش      

املطلوبات اإلتزامات  املركزي   املـلكية  امل�ستحق   والت�سليفات   

الطارئة غري  واملـوجودات   وحمفظة  �سندات  من  والتمويل   

والقبولت م�سحوبة  املجموع  الأخرى  املحافظ  الدين  البنوك  الإ�سالمي   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

القطاعات التجارية وقطاعات الأعمال:

353.446  434.304  1.439.175  -  -  -  -  1.439.175 الت�سنيع 

300.614  1.080.241  780.744  -  -  -  -  780.744 الإن�ساءات 

878.333  639.769  3.863.885  -  -  -  -  3.863.885 العقارات 

3.375.498  4.299.972  7.145.610  -  -  -  -  7.145.610 التجارة 

3.941.851  3.556.464  5.837.296  -  84.425  -  -  5.752.871 اخلدمات 

25.881  2.640.092  10.610.537  -  7.922  261.125  -  10.341.490 الأعمال وال�ستثمارات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

اإجمايل القطاعات التجارية

8.875.623  12.650.842  29.677.247  -  92.347  261.125  -  29.323.775    وقطاعات الأعمال 

628.966  886.256  6.917.857  82.029  312.135  3.200.628  2.591.717  731.261 البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

209.173  2.964.165  14.345.670  6.137.668  -  2.747.698  -  5.460.304 احلكومة و�سركات القطاع العام 

-  28.772  2.296.432  -  -  -  -  2.296.432 الأن�سطة ال�سخ�سية - رهن عقاري  

19.106  329.511  2.664.895  -  -  -  -  2.664.982 الأن�سطة ال�سخ�سية - نظامية 

1.078.282  363.059  2.768.294  1.538.506  9.096  -  -  1.220.692 اأخرى  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.811.150  17.222.605  58.670.395  7.758.203  413.578  6.209.451  2.591.717  41.697.446 اإجمايل القيمة الدفرتية 

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)10(  الرتكزات )تابع(

تركزات خماطر الئتمان ح�سب القطاع لعام 2014

النقد والر�سدة �سندات      

لدى املــ�سرف    حقوق  القرو�ش      

املطلوبات اإلتزامات  املركزي   املـلكية  امل�ستحق   والت�سليفات   

الطارئة غري  واملـوجودات   وحمفظة  �سندات  من  والتمويل   

والقبولت م�سحوبة  املجموع  الأخرى  املحافظ  الدين  البنوك  الإ�سالمي   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

القطاعات التجارية وقطاعات الأعمال:-

442.122  421.036  1.174.341  -  -  18.493  -  1.155.848 الت�سنيع 

429.407  964.215  1.537.185  -  -  -  -  1.537.185 الإن�ساءات 

597.544  905.280  3.102.825      3.102.825 العقارات 

2.952.063  2.673.005  7.537.430  -  -  -  -  7.537.430 التجارة 

3.510.178  2.497.019  4.891.912  -  76.683  -  -  4.815.229 اخلدمات 

64.088  1.526.262  8.397.195  -  10.139  159.529  -  8.227.527 الأعمال وال�ستثمارات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

اإجمايل القطاعات التجارية 

7.995.402  8.986.817  26.640.888  -  86.822  178.022  -  26.376.044    وقطاعات الأعمال 

471.692  298.026  5.517.343  84.590  335.867  2.887.772  1.872.327  336.787 البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

88.395  1.779.481  10.709.199  5.004.463  -  2.090.508  -  3.614.228 احلكومة و�سركات القطاع العام 

-  277.859  1.664.463  -  -  -  -  1.664.463 الن�سطة ال�سخ�سية ــ رهن عقاري 

22.264  281.860  2.233.956  -  -  -  -  2.233.956 الأن�سطة ال�سخ�سية - نظامية  

266.146  276.883  2.077.302  1.435.330  9.007  -  -  632.965 اأخرى  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.843.899  11.900.926  48.843.151  6.524.383  431.696  5.156.302  1.872.327  34.858.443 اإجمايل القيمة الدفرتية 

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

القبولت هي جزء من الئتمانات غري املمولة؛ بح�سب  متطلبات الإف�ساح لبازل 2، الدعامة الثالثة.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)10(  الرتكزات )تابع(

تركزات خماطر الئتمان ح�سب املـوقع اجلغرايف

النقد والر�سدة �سندات      

لدى املــ�سرف    حقوق  القرو�ش      

املطلوبات اإلتزامات  املركزي   املـلكية  امل�ستحق   والت�سليفات   

الطارئة غري  واملـوجودات   وحمفظة  �سندات  من  والتمويل   

والقبولت م�سحوبة  املجموع  الأخرى  املحافظ  الدين  البنوك  الإ�سالمي   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2015

10.202.408  17.056.790  54.526.098  7.758.203  149.871  4.255.371  1.217.948  41.144.705 الإمارات العربية املتحدة  

178.348  41.763  2.216.608  -  21.127  1.229.889  623.551  342.041 دول جمل�ض التعاون اخلليجي  

61.375  1.594  39.325  -  -  -  38.276  1.049 ال�سرق الأو�سط 

286.657  107.467  963.337  -  242.580  225.398  411.377  83.982 اأوروبا 

70.854  -  95.406  -  -  59.250  36.156  - الوليات املتحدة الأمريكية 

11.508  14.991  621.890  -  -  395.424  206.717  19.749 اآ�سيا 

-  -  207.731  -  -  44.119  57.692  105.920 اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.811.150  17.222.605  58.670.395  7.758.203  413.578  6.209.451  2.591.717  41.697.446 اإجمايل القيمة الدفرتية 

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

النقد والر�سدة �سندات      

لدى املــ�سرف    حقوق  القرو�ش      

املطلوبات اإلتزامات  املركزي   املـلكية  امل�ستحق   والت�سليفات   

الطارئة غري  واملـوجودات   وحمفظة  �سندات  من  والتمويل   

والقبولت م�سحوبة  املجموع  الأخرى  املحافظ  الدين  البنوك  الإ�سالمي   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2014

8.362.580  11.828.164  45.668.156  6.524.383  173.346  3.412.915  889.718  34.667.794 الإمارات العربية املتحدة  

74.030  31.406  1.738.334  -  36.815  1.142.522  553.772  5.225 دول جمل�ض التعاون اخلليجي  

8.579  -  521  -  -  -  521  - ال�سرق الأو�سط 

329.013  14.674  792.449  -  220.542  244.274  248.634  78.999 اأوروبا 

49.415  -  121.651  -  993  58.170  62.488  - الوليات املتحدة الأمريكية 

20.282  26.682  415.764  -  -  298.421  116.241  1.102 اآ�سيا 

-  -  106.276  -  -  -  953  105.323 اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.843.899  11.900.926  48.843.151  6.524.383  431.696  5.156.302  1.872.327  34.858.443 اإجمايل القيمة الدفرتية 

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ب(  خماطر الئتمان )تابع(

)10(  الرتكزات )تابع(

تركزات خماطر الئتمان ح�سب العملة 

النقد والر�سدة �سندات      

لدى املـ�سرف    حقوق  القرو�ش      

املطلوبات اإلتزامات  املركزي   املـلكـية  املـ�ستحق   والت�سليفات   

الطارئة غري  واملـوجودات   وحمفظة  �سندات  من  والتمويل   

والقبولت م�سحوبة  املجموع  الأخرى  املحافظ  الدين  البنوك  الإ�سالمي   

األف درهم األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم    

31 دي�سمرب 2015        

9.122.744  14.965.007  43.541.355  7.428.834  149.413  30.016  670.021  35.263.071 الدرهم الإماراتي  

1.688.406  2.257.598  15.129.040  329.369  264.165  6.179.435  1.921.696  6.434.375 العمالت الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.811.150  17.222.605  58.670.395  7.758.203  413.578  6.209.451  2.591.717  41.697.446 اإجمايل القيمة  الدفرتية 

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

31 دي�سمرب 2014

8.163.014  10.901.866  38.453.814  6.207.028  172.891  31.210  550.020  31.492.665 الدرهم الإماراتي  

680.885  999.060  10.389.337  317.355  258.805  5.125.092  1.322.307  3.365.778 العمالت الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.843.899  11.900.926  48.843.151  6.524.383  431.696  5.156.302  1.872.327  34.858.443 اإجمايل القيمة الدفرتية 

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

اأن اأغلبية املوجودات املقومة بالعمالت الأخرى هي بعملة الدولر الأمريكي التي يرتبط الدرهم الإماراتي بها.

ج(  خماطر الت�سوية 

قد توؤدي اأن�سطة املجموعة اإىل التعر�ض للمخاطر عند ت�سوية املعامالت اأو ال�سفقات التجارية. تتمثل خماطر الت�سوية مبخاطر التعر�ض خل�سارة 

لالتفاقيات  وفقًا  امل�ستحقة  الأخرى  املوجودات  اأو  املالية  الأوراق  اأو  النقد  بت�سليم  بالتزاماته  الإيفاء  على  املقابل  الطرف  قدرة  عدم  عن  ناجمة 

التعاقدية. نادرًا ما يحدث تاأخري يف اإجراء الت�سوية وتتم رقابة تلك التاأخريات وحتديد حجمها كجزء �سمن اإطار عمل ال�سيا�سة الداخلية للمجموعة 

لتقييم كفاية راأ�ض املال واإدارة املخاطر الت�سغيلية. 

بالن�سبة لأنواع معينة من املعامالت ، تقوم املجموعة باحلد من تلك املخاطرعن طريق اإجراء الت�سويات من خالل وكيل ت�سوية / ت�سفية ل�سمان 

ت�سوية ال�سفقات التجارية فقط عند ا�ستيفاء كال الطرفني التزامات الت�سوية التعاقدية. ت�سكل حدود الت�سوية جزءًا من عملية رقابة العتماد / 

احلد الئتماين املذكورة اأعاله. اإن قبول خماطر الت�سوية على �سفقات الت�سوية احلرة يتطلب اعتمادات خا�سة باملعاملة اأو خا�سة بالطرف املقابل 

من ق�سم اإدارة املخاطر باملجموعة. 

د(  خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة بال�سعوبات التي قد تواجهها املجموعة لالإيفاء بالتزاماتها ذات ال�سلة باملطلوبات املالية. وت�ستمل على املخاطر من عدم 

القدرة على متويل املوجودات يف تواريخ ال�ستحقاق وباملعدلت املتعاقد عليها وعدم القدرة على ت�سييل اأ�سل ما ب�سعر معقول و�سمن الإطار الزمني 

املطلوب بالإ�سافة اإىل عدم القدرة على الوفاء باللتزامات عندما ت�ستحق. ميكن اأن تن�ساأ خماطر ال�سيولة من تقلبات ال�سوق اأو تخفي�ض الت�سنيفات 

الئتمانية مما قد يوؤدي اإىل تال�سي بع�ض م�سادر التمويل. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

د(  خماطر ال�سيولة )تابع(

)1(  اإدارة خماطر ال�سيولة

تتم اإدارة خماطر ال�سيولة من قبل ق�سم اخلزينة واإدارة املوجودات واملطلوبات مبا يتوافق مع الإر�سادات التنظيمية وال�سيا�سات والتوجيهات 

الداخلية. يتمثل منهج املجموعة يف اإدارة خماطر ال�سيولة ب�سمان وجود التمويل الكايف لديها من م�سادر خمتلفة ب�سورة دائمة للوفاء 

مبطلوباتها عند ا�ستحقاقها، يف ظل كل من الظروف العادية وال�سعبة، وذلك بدون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة بتعري�ض �سمعة 

املجموعة اإىل ال�سرر.

�سوق  واأدوات  الأجل،  متو�سطة  والقرو�ض  العمالء،  ودائع  ذلك  يف  مبا  الأدوات  من  متنوعة  ت�سكيلة  با�ستخدام  النقد  على  احل�سول  يتم 

املال، والديون امل�ساندة، وراأ�ض املال. يقوم ق�سم اخلزينة واإدارة املوجودات واملطلوبات مبراقبة و�سع �سيولة املوجودات واملطلوبات املالية 

والتدفقات النقدية املتوقعة الناجتة من الأعمال احلالية وامل�ستقبلية. حتتفظ اخلزينة مبحفظة موجودات �سائلة ق�سرية الأجل وودائع فيما 

بني البنوك ل�سمان الحتفاظ بال�سيولة الكافية. تتم مراقبة و�سع ال�سيولة اليومي ويتم اإجراء اختبار خطورة بطرق متعددة تغطي كل من 

ظروف ال�سوق العتيادية وغري العتيادية. 

يتم اعتماد �سيا�سة ال�سيولة اخلا�سة باملجموعة من قبل جمل�ض الإدارة وتتم مراجعتها ب�سورة �سنوية. تتم مراقبة اللتزام بال�سيا�سات من 

قبل ق�سم اإدارة املخاطر ومن قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

ت�ستمل اإجراءات اإدارة �سيولة املجموعة، والتي يتم تنفيذها يف املجموعة وتتم مراقبتها من قبل خزينة املجموعة، على ما يلي:

وي�سمل  باملتطلبات.  الوفاء  اإمكانية  من  للتاأكد  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  مراقبة  طريق  عن  اليومية  التمويل  عملية  اإدارة  يتم  	•
ذلك  على تعوي�ض الأر�سدة عند ا�ستحقاقها اأو اإقرتا�ض العمالء لها.  حتتفظ املجموعة بح�سور ن�سط يف �سوق املال العاملي لت�سهيل 

الن�ساطات التمويلية؛

التدفقات  انقطاع غري متوقع يف  اأي  وب�سرعة كحماية من  ب�سهولة  ت�سييلها  يتم  ال�سيولة بحيث  الحتفاظ مبحفظة موجودات عالية  	•
النقدية؛

و والتنظيمية؛  الداخلية  املتطلبات  مقابل  العمومية  امليزانية  �سيولة  موؤ�سرات  مراقبة  	•
الديون. وا�ستحقاقات  الرتكزات  اإدارة  	•

لل�سيولة. طارئة  حاجة  اي  لتغطية  الدين  �سندات  يف  اإ�ستثماراته  �سراء  اعادة  للبنك  تتيح  بنوك  عدة  مع  �سراء  اعادة  اتفاقيات  	•

)2(  التعر�ض ملخاطر ال�سيولة

اإن املقيا�ض الرئي�سي امل�ستخدم من قبل املجموعة لقيا�ض خماطر ال�سيولة هى الت�سليفات اإىل م�سادر الأموال امل�ستقرة )مقيا�ض نظامي( 

والذي يبلغ 81.9% )2014: 82.6%(. بالإ�سافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة با�ستخدام املعدلت/ املعلومات التالية ب�سورة م�ستمرة لقيا�ض 

خماطر ال�سيولة:

املوجودات؛ اإجمايل  اإىل  ال�سائلة  املوجودات  معدل  	•
الودائع؛ اإىل  القرو�ض  �سايف  معدل  	•

الأخرى؛ الأطراف  مطلوبات  اإىل  واحد  �سهر  خالل  امل�ستحقة  الأخرى  الأطراف  مطلوبات  معدل  	•
العمالء؛ ودائع  اإىل  واحد  �سهر  خالل  امل�ستحقة  العمالء  ودائع  معدل  	•

و الودائع؛  تركزات  	•
اطالع  ويتم  داخليا  مراقبتها  تتم  اإلخ(  امل�ستقرة  التمويل  م�سادر  �سايف  ون�سبة  لل�سيولة،  التغطية  ن�سبة  )مت�سمنة   3 بازل  ن�سب  	•

جمل�ض الدارة عليها ب�سكل ربع �سنوي.

التعاقدية؛ وذلك دون  ال�سداد  ترتيبات  التايل اعتمادًا على  اإ�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة يف اجلدول  تفا�سيل  اإيجاز  لقد مت 

الأخذ بالعتبار تواريخ ال�ستحقاق الفعلية املحددة من واقع تاريخ الحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة. لقد مت حتديد تواريخ ال�ستحقاق 

التعاقدية للموجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. 

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(
د(  خماطر ال�سيولة )تابع(

)2(  التعر�ض ملخاطر ال�سيولة )تابع(

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2015:

ليوجد اأكرث من  من �سنة    من 3 اأ�سهر   من �سهر  اأقل من    

ا�ستحقاق ثابت 5 �سنوات  اإىل 5 �سنوات  اإىل �سنة  اإىل 3 اأ�سهر  �سهر واحد  الإجمايل    

األف درهم األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم  األف درهم    

املـوجـودات 

النقد والأر�سدة لدى 

530.397  -  -  400.000  -  5.737.668  6.668.065    �مل�ضرف �ملركزي  

-  -  183.650  55.095  150.976  2.201.996  2.591.717 امل�ستحق من البنوك  

القرو�ض والت�سليفات 

-  16.250.480  13.063.738  1.658.659  2.247.312  5.800.632  39.020.821    والتمويل الإ�سالمي 

413.578  1.362.178  3.811.563  808.196  196.567  30.947  6.623.029 ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 

82.029  -  -  -  -  -  82.029 ال�ستثمار يف �سركة زميلة 

333.761  -  -  -  -  -  333.761 ال�ستثمارات العقارية 

332.317  -  -  -  -  -  332.317 املمتلكات واملعدات 

-  -  -  1.264.666  326.042  621.441  2.212.149 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.692.082  17.612.658  17.058.951  4.186.616  2.920.897  14.392.684  57.863.888 اإجمايل املوجودات  

===========================================================================================================
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني  

-  -  -  202.015  173.460  735.987  1.111.462 امل�ستحق للبنوك  

ودائع العمالء والودائع 

-  -  453.982  9.017.977  7.686.238  23.316.579  40.474.776    الإ�سالمية للعمالء 

-  -  3.843.927  1.648.767  -  -  5.492.694 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

66.777  -  -  1.264.666  326.042  898.667  2.556.152 املطلوبات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66.777  -  4.297.909  12.133.425  8.185.740  24.951.233  49.635.084 اإجمايل املطلوبات   

===========================================================================================================
1.625.305  17.612.658  12.761.042  )7.946.809(  )5.264.843(  )10.558.549(  8.228.804 الفجوة املتمثلة بحقوق امل�ساهمني 

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

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�سمرب 2014: 

املـوجـودات  

النقد والأر�سدة لدى 

445.682  -  -  100.000  -  4.904.463  5.450.145    �مل�ضرف �ملركزي  

-  -  196.825  110.190  -  1.565.312  1.872.327 امل�ستحق من البنوك  

القرو�ض والت�سليفات 

-  12.322.032  10.692.873  2.019.475  1.528.142  5.258.980  31.821.502    والتمويل الإ�سالمي 

431.696  1.209.798  3.533.132  367.250  18.515  27.607  5.587.998 ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 

84.590  -  -  -  -  -  84.590 ال�ستثمار يف �سركة زميلة 

249.991  -  -  -  -  -  249.991 ال�ستثمارات العقارية 

323.852  -  -  -  -  -  323.852 املمتلكات واملعدات 

90.000  -  -  465.818  402.360  529.972  1.488.150 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.625.811  13.531.830  14.422.830  3.062.733  1.949.017  12.286.334  46.878.555 اإجمايل املوجودات  

===========================================================================================================
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني        

-  -  -  50.000  -  1.047.926  1.097.926 امل�ستحق للبنوك  

ودائع العمالء والودائع 

-  -  145.727  5.395.131  6.204.118  20.416.363  32.161.339    الإ�سالمية للعمالء 

-  -  4.021.998  -  -  -  4.021.998 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

64.995  -  -  427.119  402.360  892.405  1.786.879 املطلوبات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.995  -  4.167.725  5.872.250  6.606.478  22.356.694  39.068.142 اإجمايل املطلوبات  

===========================================================================================================
1.560.816  13.531.830  10.255.105  )2.809.517(  )4.657.461(  )10.070.360(  7.810.413 الفجوة املتمثلة بحقوق امل�ساهمني 

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

د(  خماطر ال�سيولة )تابع(

)2(  التعر�ض ملخاطر ال�سيولة )تابع(

يو�سح اجلدول املبني اأدناه الإ�ستحقاقات للمطلوبات الطارئة والإلتزامات الئتمانية اخلا�سة باملجموعة: 

اأكرث من من �سنة    من 3 اأ�سهر   من �سهر  اأقل من    

5 �سنوات اإىل 5 �سنوات  اإىل �سنة  اإىل 3 اأ�سهر  �سهر واحد  الإجمايل    

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم  األف درهم    

2015

3.050.207  443.629  2.736.030  837.997  1.871.689  8.939.552 املطلوبات الطارئة 

3.917.464  2.530.864  2.969.760  2.801.240  5.003.277  17.222.605 الإلتزامات الإئتمانية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.967.671  2.974.493  5.705.790  3.639.237  6.874.966  26.162.157 الإجمايل  

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

 2014

1.915.429  681.756  1.810.045  1.401.554  1.939.093  7.747.877 املطلوبات الطارئة 

3.641.512  570.461  2.498.083  280.499  4.910.371  11.900.926 الإلتزامات الإئتمانية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.556.941  1.252.217  4.308.128  1.682.053  6.849.464  19.648.803 الإجمايل  

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

يبني اجلدول اأدناه التدفقات النقدية غري املخ�سومة للمطلوبات املالية:

من �سنة من 3 اأ�سهر  من �سهر  اأقل من     

اإىل 5 �سنوات اإىل �سنة  اإىل 3 اأ�سهر  �سهر واحد  الإجمايل    

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم    

     2015

-  202.888  317.231  591.738  1.111.857 امل�ستحق للبنوك   

457.968  9.148.226  7.732.719  23.343.932  40.682.845 ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء 

4.194.763  1.806.138  7.701  3.192  6.011.794 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

-  1.264.666  326.042  727.311  2.318.019 املطلوبات الأخرى  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.652.731  12.421.918  8.383.693  24.666.173  50.124.515 اإجمايل املطلوبات   

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

 2014

-  50.325  -  1.047.926  1.098.251 امل�ستحق للبنوك   

149.400  5.418.965  6.226.979  20.490.936  32.286.280 ودائع العمالء والودائع الإ�سالمية للعمالء 

4.224.956  89.428  22.727  3.227  4.340.338 �سندات وقرو�ض متو�سطة الأجل  

-  465.818  1.066.921  86.148  1.618.887 املطلوبات الأخرى  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.374.356  6.024.536  7.316.627  21.628.237  39.343.756 اإجمايل املطلوبات   

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

هـ(  خماطر ال�سوق

اإن خماطر ال�سوق هي املخاطر من اأن توؤثر التغريات يف اأ�سعار ال�سوق، مثل معدلت الفائدة، واأ�سعار اأدوات حقوق امللكية، واأ�سعار �سرف العمالت 

الأجنبية وهام�ض الئتمان على دخل املجموعة و / اأو قيمة اأدواتها املالية. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سوق بهدف حتقيق اأعلى عائد �سمن 

احلدود املقبولة املتعلقة مبخاطر ال�سوق. . 

)1(  اإدارة خماطر ال�سوق

لقد قام جمل�ض الإدارة بو�سع احلدود املقبولة للمخاطر املتعلقة مبخاطر ال�سوق وحتويلها اإىل حدود تتم مراقبتها عن كثب من قبل ق�سم اإدارة 

املخاطر كما يتم الإبالغ عنها ب�سكل يومي اإىل الإدارة العليا وتتم مناق�ستها �سهريًا من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

اإلقاء امل�سوؤولية ال�ساملة على عاتق جلنة  تقوم املجموعة بتوزيع تعر�سها ملخاطر ال�سوق بني املحافظ ال�ستثمارية التجارية وغري التجارية مع 

املوجودات واملطلوبات. يعترب ق�سم اإدارة املخاطر م�سوؤوًل عن تطوير �سيا�سات اإدارة املخاطر التف�سيلية وعن اأعمال املراجعة اليومية اخلا�سة 

بتطبيقها وتخ�سع ملراجعة واعتماد جلنة املوجودات واملطلوبات. 

)2(  التعر�ض ملخاطر اأ�سعار الفائدة – املحافظ ال�ستثمارية غري التجارية

�سلبيًا  تاأثريًا  توؤثر  �سوف  الفائدة  اأ�سعار  التغريات يف  اأن  احتمالية  وتعك�ض  فائدة  التي حتمل  املالية  الأدوات  من  الفائدة  اأ�سعار  تن�ساأ خماطر 

الفائدة  اأ�سعار  يف  الفجوات  مراقبة  خالل  من  رئي�سية  ب�سورة  املخاطر  باإدارة  املجموعة  تقوم  ال�سلة.  ذي  واحلل  املالية  الأدوات  قيمة  على 

وتوافق مناذج اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات من خالل و�سع قيود على اعتماد اإعادة الت�سعري. يقوم ق�سم اإدارة املخاطر باملجموعة برقابة 

اللتزام بتلك احلدود ب�سكل يومي وهو م�سوؤول عن رفع التقارير عن اي خروقات ان ح�سلت اإىل الإدارة العليا للمجموعة. تقوم جلنة املوجودات 

واملطلوبات مبراجعة التقارير ب�سكل �سهري. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتقييم تاأثري التغريات املمكنة يف حتركات ا�سعار الفائدة على �سايف دخل الفائدة اخلا�سة بها. وفيما يلي 

تاأثري حركة معدل الفائدة على �سايف دخل الفائدة وراأ�ض املال النظامي:

2014               2015               

    �سايف اإيرادات الفائدة    �سايف اإيرادات الفائدة

100 نقطة 50 نقطة  100 نقطة   50 نقطة    

اأ�سا�ض اأ�سا�ض  اأ�سا�ش   اأ�سا�ش    

األف درهم األف درهم  األف درهم   األف درهم    

30.934  9.241   60.171  18.489 زيادة ا�سعار الفائدة  

)18.928(  )9.464(   )20.020(  )10.010( اإنخفا�ض ا�سعار الفائدة  

انه من غري املتوقع ان يكون هناك تاأثري مادي للتغري يف ا�سعار الفائدة على راأ�ض املال النظامي.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

هـ(  خماطر ال�سوق )تابع(

فيما يلي ملخ�ض لو�سع ح�سا�سية ا�سعار الفائدة لدى املجموعة بناء على ترتيبات اإعادة الت�سعري التعاقدية وتواريخ الإ�ستحقاق، اأيهما اأقرب:

اأكرث  من 6 اأ�سهر  من 3 اأ�سهر  اأقل من  غري معر�سة   

الإجمايل من �سنة  اإىل �سنة  اإىل 6 اأ�سهر  3 اأ�سهر  لأ�سعار الفائدة   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم  األف درهم   31 دي�سمرب 2015 

املـوجودات 

النقد والأر�سدة لدى 

6.668.065  -  400.000  -  2.600.000  3.668.065    �مل�ضرف �ملركزي  

2.591.717  -  -  992  2.484.867  105.858 امل�ستحق من البنوك 

القرو�ض والت�سليفات 

41.697.446  10.558.870  1.763.123  1.952.116  24.470.140  2.953.197    والتمويل الإ�سالمي 

)2.676.625(  -  -  -  -  )2.676.625( املخ�س�سات 

6.623.029  4.820.366  575.281  237.108  576.696  413.578 ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 

82.029  -  -  -  -  82.029 ال�ستثمار يف �سركة زميلة 

333.761  -  -  -  -  333.761 العقارات ال�ستثمارية 

332.317  -  -  -  -  332.317 املمتلكات واملعدات 

2.212.149  -  -  -  -  2.212.149 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

57.863.888  15.379.236  2.738.404  2.190.216  30.131.703  7.424.329 اإجمايل املـوجودات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

املـطلوبات       

1.111.462  -  -  -  894.487  216.975 امل�ستحق للبنوك  

ودائع العمالء والودائع 

40.474.776  3.500.168  3.625.076  5.567.689  14.256.133  13.525.710    الإ�سالمية للعمالء 

�سندات وقرو�ض متو�سطة 

5.492.694  3.857.142  -  -  1.635.552  -    الأجل  

2.556.152  -  -  -  -  2.556.152 املطلوبات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

49.635.084  7.357.310  3.625.076  5.567.689  16.786.172  16.298.837 اإجمايل املـطلوبات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.228.804  8.021.926  )886.672(  )3.377.473(  13.345.531  )8.874.508( فجوة ح�سا�سية ا�سعار الفائدة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

فجوة ح�سا�سية ا�سعار الفائدة 

 8.228.804  206.878  1.093.550  4.471.023  )8.874.508(    املـرتاكمة 

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

8.228.804 متمثلة بحقوق امل�ساهمني      

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

هـ(  خماطر ال�سوق )تابع(

اأكرث  من 6 اأ�سهر  من 3 اأ�سهر  اأقل من  غري معر�سة   

الإجمايل من �سنة  اإىل �سنة  اإىل 6 اأ�سهر  3 اأ�سهر  لأ�سعار الفائدة   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم  األف درهم   31 دي�سمرب 2014 

املـوجودات 

النقد والأر�سدة لدى 

5.450.145  -  -  100.000  2.400.000  2.950.145    �مل�ضرف �ملركزي  

1.872.327  196.825  110.190  -  1.377.415  187.897 امل�ستحق من البنوك 

القرو�ض والت�سليفات 

34.858.443  7.577.391  1.238.646  1.442.074  21.396.656  3.203.676    والتمويل الإ�سالمي 

)3.036.941(  -  -  -  -  )3.036.941( املخ�س�سات 

5.587.998  4.247.466  301.378  179.762  427.696  431.696 ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 

84.590  -  -  -  -  84.590 ال�ستثمار يف �سركة زميلة 

249.991  -  -  -  -  249.991 العقارات ال�ستثمارية 

323.852  -  -  -  -  323.852 املمتلكات واملعدات 

1.488.150  -  -  -  -  1.488.150 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

46.878.555  12.021.682  1.650.214  1.721.836  25.601.767  5.883.056 اإجمايل املوجودات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

املطلوبات       

1.097.926  -  50.000  -  486.927  560.999 امل�ستحق للبنوك  

ودائع العمالء والودائع 

32.161.339  2.879.510  2.549.554  2.777.326  9.914.131  14.040.818    الإ�سالمية للعمالء 

�سندات وقرو�ض متو�سطة 

4.021.998  2.374.294  -  -  1.647.704  -    الأجل  

1.786.879  -  -  -  -  1.786.879 املطلوبات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

39.068.142  5.253.804  2.599.554  2.777.326  12.048.762  16.388.696 اإجمايل املطلوبات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.810.413  6.767.878  )949.340(  )1.055.490(  13.553.005  )10.505.640( فجوة ح�سا�سية ا�سعار الفائدة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

فجوة ح�سا�سية ا�سعار الفائدة 

  7.810.413  1.042.535  1.991.875  3.047.365  )10.505.640( املرتاكمة 

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

7.810.413 متمثلة بحقوق امل�ساهمني      

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

تتم اإدارة التعر�ض ملخاطر اأ�سعار الفائدة للمحافظ ال�ستثمارية ب�سكل عام من قبل ق�سم اخلزينة واإدارة املوجودات واملطلوبات والذي ي�ستخدم 

ال�ستثمارات يف الأوراق املالية والت�سليفات اإىل البنوك والودائع من البنوك والأدوات امل�ستقة لإدارة اأو�ساع املخاطر العامة النا�سئة عن اأن�سطة 

للمجموعة. تتحمل اإدارة املوجودات واملطلوبات خماطر اأ�سعار الفائدة من الأعمال عن طريق عملية ت�سعري الأر�سدة املحولة.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

و(  خماطر العمالت الأجنبية

تتمثل خماطر العمالت الأجنبية يف املخاطر من اأن تتقلب قيمة الأدوات املالية نظرًا للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وتن�ساأ من 

ويتم  كثب  عن  املراكز  رقابة  تتم  الأجنبية.  بالعمالت  املراكز  على  حدود  بو�سع  الإدارة  جمل�ض  قام  لقد  الأجنبية.  بالعمالت  املالية  الأدوات 

ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التحوط لإبقاء هذه املخاطر �سمن احلدود املو�سوعة. كما يف 31 دي�سمرب كان لدى املجموعة التعر�سات ال�سافية التالية 

بالعمالت الأجنبية: 

اأو�ساع املخاطر �سايف اأو�ساع    

�سايف التعر�ش للمخاطر الآجلة   املخاطر احلالية    

2014  2015  2015  2015  

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم  العملة 

1.015.054  1.447.328  )3.176.431(  4.623.669 دولر اأمريكي 

466.052  336.087  325.519  10.568 عمالت خليجية 

)5.795(  )350(  108  )458( جنيه ا�سرتليني 

32  )45(  )24.036(  23.991 ين ياباين 

278  )5.800(  )121.229(  115.429 يورو 

1.702  2.682  3.122  )440( عمالت اأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

فيما يلي ملخ�ض ملتطلبات راأ�ض املال مقابل خماطر ال�سوق مبوجب املنحى املعياري من بازل 2:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

423  - خماطر مركز حقوق امللكية 

6.063  743 خماطر العمالت الأجنبية 

2.891  1.270 خماطر ا�سعار الفائدة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.377  2.013  

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

ز(  خماطر حـقـوق املـلكـيـة

لقد قامت املجموعة بتحديد �سيا�ستها فيما يتعلق باملحافظ التجارية من حيث الأدوات التي ي�سمح للمجموعة باملتاجرة فيها. يتم اأداء ن�ساط 

متاجرة حمدود يف �سوق الأ�سهم، وتتم مراقبته من قبل اإدارة املخاطر بحيث يتما�سى مع تو�سيات جلنة ال�ستثمار. تتم مراقبة حدود اإيقاف 

اخل�سارة وكذلك احلدود الوطنية للمحافظ ال�ستثمارية ب�سورة يومية ويتم اإبالغ الإدارة العليا ب�ساأنها.بالإ�سافة لقد قامت املجموعة بت�سنيف 

حمفظة حقوق ملكية كاإ�ستثمارات متاحة للبيع.

حتليل املحافظ ال�ستثمارية حلقوق امللكية:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

حقوق امللكية املتاجر بها ب�سورة عامة )مدرجة(:

159.011  149.413 حقوق امللكية 

حقوق امللكية املحتفظ بها ب�سورة خا�سة )غري مدرجة(:

272.685  264.165 �سناديق ا�ستثمارات حمفظة املحافظ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
431.696  413.578 الإجمايل 

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

حتليل الأرباح اأو )اخل�سائر( من ا�ستثمارات حقوق امللكية:

2014  2015  

األف درهم األف درهم   

27.286  26.448 الأرباح املحققة من البيع 

505  )46( )اخل�سائر( / الأرباح غري املحققة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر 

)8.010(  )11.298( )اخل�سائر( غري املحققة يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى 

اإن احتياطي اإعادة التقييم من املحفظة ال�ستثمارية حلقوق امللكية وحمفظة املحافظ كما يف 31 دي�سمرب 2015 والبالغ 25.705 الف درهم 

)2014: 37.003 الف درهم( مت احت�سابه �سمن ال�سق الثاين من راأ�ض املال.
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ز(  خماطر حقوق املـلكـيـة )تابع(

فيما يلي حتليل متطلبات راأ�ض املال ل�ستثمارات حقوق امللكية وفقًا للمنحى املعياري من بازل 2:

2014         2015        

ال�ستثمارات  ال�ستثمارات      

املحتفظ بها ال�ستثمارات  املحتفظ بها   ال�ستثمارات   

الإجمايل للمتاجرة  املتاحة للبيع  الإجمايل  للمتاجرة  املتاحة للبيع   

األف درهم األف درهم   األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم   

19.082  212  18.870  12.173  -  12.173 حقوق امللكية 

32.722  -  32.722  37.456  -  37.456 ا�ستثمارات حمفظة املحافظ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.804  212  51.592  49.629  -  49.629 الإجمايل 

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

ح(  املخاطر الت�سغيلية

يتم تعريف املخاطر الت�سغيلية من قبل بازل على اأنها “خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات الداخلية اأو الأ�سخا�ض اأو 

النظم اأو عوامل خارجية، وي�سمل ذلك املخاطر القانونية وي�ستثني من ذلك املخاطر ال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة”.

اإن هدف املجموعة هو اإدارة املخاطر الت�سغيلية لتحقيق التوازن فيما بني تفادي اخل�سائر املالية والأ�سرار التي قد تلحق ب�سمعة املجموعة من 

جهة وكفاءة التكلفة ب�سكل عام بالإ�سافة اإىل جتنب الإجراءات الرقابية التي تقيد التجديد، املبادرة والبتكار من جهة اأخرى.

تتوىل الإدارة العليا للمجموعة ب�سورة رئي�سية م�سوؤولية ال�سراف على و�سع الإطار املنا�سب لإدارة املخاطر الت�سغيلية ومتابعة �سجل املخاطر 

الت�سغيلية، اأن�ساأ البنك جلنة فاعلة موازية )جلنة اإدارة املخاطر الت�سغيلية( من موظفي الإدارة العليا لو�سع هذه امل�سوؤولية يف اإطارها الر�سمي 

ومراقبة املخاطر الت�سغيلية الرئي�سية عن كثب لكل البنك لدعم تنفيذ اخلطط العملية يف مواعيدها. كما يتم تكليف روؤ�ساء الوحدات اأو الأق�سام 

اأو الفروع باأداء هذه املهام. ويتم دعم هذه امل�سوؤولية من خالل و�سع معايري عامة لإدارة املخاطر الت�سغيلية لدى املجموعة فيما يتعلق باملجالت 

التالية:

امل�سالح؛  يف  حمتمل  ت�سارب  اي  لإلغاء  للمعامالت  امل�ستقل  التفوي�ض  ذلك  يف  مبا  املهام،  بني  املنا�سب  الف�سل  متطلبات  	•
املعامالت؛ ومراقبة  ت�سوية  متطلبات  	•

الأخرى؛ القانونية  واملتطلبات  التنظيمية  باملتطلبات  اللتزام  	•
البنك؛ ان�سطة  بجميع  املتعلقة  والإجراءات  الرقابة  اأ�س�ض  توثيق  	•

املحددة؛ املخاطر  ملواجهة  والإجراءات  الرقابة  وكفاية  الت�سغيلية،  للمخاطر  الدوري  التقييم  متطلبات  	•
امل�ستقبل؛ يف  حدوثها  لتجنب  املقرتحة  العالجية  والإجراءات  الت�سغيلية  اخل�سائر  عن  الإبالغ  متطلبات  	•

الظروف؛ كل  حتت  الأعمال  ا�ستمرارية  لتاأمني  الطوارئ  خطط  تطوير  	•
للمخاطر؛ ادراكهم  لزيادة  امل�ستويات  كل  على  املوظفني  جلميع  املهني  والتطوير  التدريب  	•

املجموعة(؛  قبل  من  بها  واملعمول  املعتمدة  الأخالق  معايري  خالل  )من  العمل.  ومعايري  الأخالقية  املعايري  	•
و  منا�سبًا؛  كان  حيثما  التاأمني  ذلك  يف  مبا  املخاطر،  من  احلد  	•

ا�ستخدام. �سوء  او  خ�سارة  حادثة  اي  عن  لالإبالغ  املوظفني  جلميع  موجودة  قنوات  هي  احلوادث  عن  والإبالغ  النفري  اإطالق  	•

لدى املجموعة اإطار معتمد لالإدارة املُثلى للمخاطر الت�سغيلية لديها، والذي يت�سمن امل�ساركة الفعالة من جانب املوظفني على كافة امل�ستويات. 

تقدير حجم  اإىل  بالإ�سافة  عنها  والإبالغ  الت�سغيلية  املخاطر  ومراقبة  وتقييم  على حتديد  مت�ساو  ب�سكل  الت�سغيلية  املخاطر  اإدارة  توؤكد خطة 

املخاطر املحتملة واخل�سائر املرتتبة عليها اإن وجدت. وتغطي التقارير ال�سادرة لوائح املخاطر الت�سغيلية واخلرائط امللونة للمخاطر الت�سغيلية 

وم�سفوفة اخل�سائر و�سجل املخاطر الت�سغيلية وقاعدة بيانات اخل�سائر.

تتبع املجموعة نظام لإدارة املخاطر الت�سغيلية بغر�ض جمع املعلومات حول املخاطر الت�سغيلية يف بيئة موؤمتتة، وهذا قد ميكن البنك من بناء 

قواعد بيانات حول املخاطر الت�سغيلية بغر�ض دعم النتقال اإىل طرق اأكرث تعقيدا لحت�ساب املخاطر الت�سغيلية يف امل�ستقبل.   
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33-  اإدارة المخاطر المالية )تابع(

ح(  املخاطر الت�سغيلية )تابع(

وا�سلت اإدارة املخاطر لدى املجموعة جهودها الرامية اإىل زيادة الوعي على م�ستوى البنك حول مفهوم “منوذج قواعد البيانات” من خالل 

تنظيم ور�ض العمل واحللقات الدرا�سية والدورات التدريبية يف هذا املو�سوع، ملوظفينا على مدار ال�سنة. يتم على مدار ال�سنة اإجراء عمليات 

“تقييم ذاتي للمخاطر والرقابة” من قبل كافة الفروع والوحدات لتحديد املخاطر الت�سغيلية وتقييم فعالية ال�سوابط احلالية، وذلك بغر�ض 
و�سع اأي اإجراءات ت�سحيحية )اإذا لزم الأمر( وتقليل تكرار اأحداث اخل�سارة.  

عالوة على ذلك، تقوم وحدة اإدارة املخاطر الت�سغيلية باإجراء تقييم لإجراءات ا�ستعادة البيانات يف حالة الكوارث وا�ستمرارية الأعمال بالإ�سافة 

اإىل تقييم تف�سيلي ملخاطر الأنظمة بالن�سبة لكافة نظم تكنولوجيا املعلومات اجلديدة/املحدثة وتقييم عنا�سر املخاطر الت�سغيلية يف اأي منتجات 

اأو اإجراء يتم تنفيذه. ويتم دعم اللتزام بال�سيا�سات والإجراءات من خالل املراجعات الدورية التي يتم القيام بها من  جديدة يتم تقدميها 

قبل ق�سم التدقيق الداخلي. كما يت�سمن اإجراء مراجعة للتغطية التاأمينية املتاحة للبنك لالحتفاظ بالإ�سراف على مدى كفاية التاأمني وفقًا ملا 

تقت�سيه املبادئ التوجيهية لـ بازل. تقدم الوحدة ملخ�سا منتظما بامل�ستجدات اإىل الإدارة العليا وجلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ض الأدارة لدعم 

قدرتهم على الحتفاظ برقابة كافية على اإطار املخاطر الت�سغيلية لدى البنك وو�سع املخاطر الت�سغيلية يف كافة جمالت البنك.

34-  اإدارة راأ�س المال

34-1  راأ�ش املـال النظامي 

تقوم اجلهة التنظيمية للمجموعة و املتمثلة بامل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة، بو�سع ومتابعة متطلبات راأ�ض املال القانونية.

فيما يلي اأغرا�ض املجموعة من اإدارة راأ�ض املال: 

و  امل�ساهمني؛  عائدات  وزيادة  ال�ستمرارية  ملبداأ  وفقًا  ال�ستمرار  على  املجموعة  قدرة  حماية  	•
املتحدة.  العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  امل�سرف  قبل  من  املو�سوعة  النظامية  املال  راأ�ض  مبتطلبات  اللتزام  	•

تتمثل �سيا�سة املجموعة باملحافظة على قاعدة راأ�سمال قوية للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق وال�ستمرار يف التطوير امل�ستقبلي 

لالأعمال. هذا وتدرك املجموعة مدى تاأثر العائد على امل�ساهمني بحجم راأ�ض املال وتدرك مدى اهمية حفظ التوازن بني املحافظة على العوائد 

املرتفعة على راأ�ض املال من جهة وبني املميزات وم�ستوى ال�سمانات التي قد يقدمها مركز �سليم لراأ�ض املال.

تقوم  كما  الأعمال،  وخطط  النمو  متطلبات  بالعتبار  الأخذ  مع  املال  براأ�ض  اخلا�سة  متطلباتها  بتقييم  املجموعة  تقوم  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

راأ�ض  لتقييم  للمجموعة  الداخلية  ال�سيا�سة  عمل  اإطار  �سمن  الإقت�سادي  املال  راأ�ض  املخاطر/  ومتطلبات  النظامية  متطلباتها  حجم  بتحديد 

املال )ICAAP(. ت�سكل بع�ض املخاطر مثل خماطر اأ�سعار الفائدة، الرتكزات، املخاطر الإ�سرتاتيجية، القانونية، الإلتزام، الأهمية، التاأمني 

.)ICAAP( وخماطر ال�سمعة جزءا من اإطار عمل ال�سيا�سة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية راأ�ض املال

كما وتقوم املجموعة اأي�سًا باإحت�ساب العائد على راأ�ض املال املعدل وفقًا للمخاطر فيما يتعلق بطلبات الإئتمان التي يتم ت�سعريها على اأ�سا�ض 

املخاطر املعدلة. يتم اإدراج ح�ساب العائد على راأ�ض املال املعدل وفقًا للمخاطر�سمن نظام تقييم الئتمان.

يتم حتديد معدل كفاية راأ�ض املال النظامي للمجموعة من قبل امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة )“�مل�ضرف �ملركزي”(. لقد 

التزمت املجموعة بكافة املتطلبات التنظيمية اخلا�سة براأ�ض املال خالل ال�سنة هذا ومل تكن هناك اي تغريات هامة يف اإدارة املجموعة لراأ�ض 

املال خالل ال�سنة. ومبوجب تعليمات امل�سرف املركزي يجب ان ل تقل ن�سبة كفاية راأ�ض املال ب�سقيه الأول والثاين عن 12% على ان ل تقل ن�سبة 

كفاية ال�سق الأول عن %8.  

فيما يلي حتليل راأ�ض املال النظامي للمجموعة يف �سقني:

امل�ستبقاة؛  والأرباح  العام  والحتياطي  القانوين  والحتياطي  العادي،  املال  راأ�ض  على  ي�ستمل  املال،  لراأ�ض  الأول  ال�سق  	•
امل�سنفة  ال�ستثمارات  من  املحققة  غري  بالأرباح/اخل�سائر  املرتبطة  العادلة  القيمة  احتياطيات  على  ي�ستمل  املال،  لراأ�ض  الثاين  ال�سق  	•

على اأنها متاحة للبيع وامل�ستقات املحتفظ بها كتغطيات تدفقات نقدية، واملخ�س�ض اجلماعي.   
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34-  اإدارة راأ�س المال )تابع(

34-1  راأ�ش املـال النظامي )تابع(

ولقد مت فر�ض القيود التالية على ال�سق الثاين لراأ�ض املال:

املال؛ راأ�ض  من  الأول  ال�سق  من   %67 عن  يزيد  ل  الثاين  ال�سق  يف  املال  راأ�ض  اإجمايل  	•
املال؛ راأ�ض  من  الأول  ال�سق  اإجمايل  من   %50 عن  تزيد  ل  امل�ساندة  املطلوبات  	•

للمخاطر. املرجحة  املوجودات  اإجمايل  من   %1.25 عن  يزيد  ل  اجلماعي  املخ�س�ض  	•

34-2  موارد وكـفاية راأ�ش املـال

يقدم اجلدول اأدناه ملخ�سًا ملكونات راأ�ض املال النظامي واحت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ض املال للمجموعة وفقا لبازل 2:

 2014  2015  

األف درهم األف درهم   

ال�سق الأول من راأ�ش املـال 

2.242.187  2.802.734 راأ�ض املال 

1.380.495  1.401.367 الحتياطي القانوين 

1.121.095  1.227.718 الحتياطي العام 

2.387.103  2.193.094 الأرباح امل�ستبقاة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.130.880  7.624.913 ال�سق الأول من راأ�ش املـال 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ال�سق الثاين الأعلى من راأ�ش املال

31.414  )6.294( احتياطي القيمة العادلة 

525.219  564.797 املخ�س�سات اجلماعية )حتى احلد امل�سموح به(   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

556.633  558.503 ال�سق الثاين من راأ�ش املـال 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.687.513  8.183.416 اإجمايل قاعدة راأ�ش املـال   

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

املـوجودات املرجحة للمخاطر - الدعامة الأوىل

38.614.847  45.183.729 خماطر الئتمان 

78.145  16.780 خماطر ال�سوق 

3.832.044  4.140.976 املخاطر الت�سغيلية 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

42.525.036  49.341.485 املـوجودات املرجحة للمخاطر   

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

 %16.77 ن�سبة كفاية ال�سق الأول لراأ�ض املال     %15.45 

%18.08 ن�سبة كفاية راأ�ض املال الدعامة الأوىل     %16.59 

مت احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ض املال بعد خ�سم التوزيعات املقرتحة من قاعدة راأ�ض املال. 
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34-  اإدارة راأ�س المال )تابع(

34-2  موارد وكـفاية راأ�ش املـال )تابع(

متطلبات راأ�ش املـال املرجح للمخاطر

لقد قامت املجموعة باتباع املنحى املعياري بخ�سو�ض خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق و منحى املوؤ�سر الأ�سا�سي للمخاطر الت�سغيلية لأغرا�ض 

تقدمي التقارير التنظيمية. وفيما يلي متطلبات راأ�ض املال املرجح للمخاطر فيما يتعلق مبخاطر الئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية:

)1(  التعر�ض ملخاطر الئتمان 

لدى املجموعة حمفظة ائتمانية متنوعة ممولة وغري ممولة. ويتم ت�سنيف التعر�سات وفقًا للمنحى املعياري �سمن الإطار العام لكفاية راأ�ض املال 

بناءًا على اتفاقية بازل 2 ال�سادر عن امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة الذي ي�سمل املنحى املعياري اخلا�ض مبخاطر الئتمان. 

وفيما يلي و�سف فئات الأطراف املقابلة بالإ�سافة اإىل اأوزان املخاطر املرجحة امل�ستخدمة لتحديد املوجودات ذات املخاطر املرجحة:

داخل امليزانية العمومية )ممولة(

املطالبات من الدول 

وفقًا  واحلكومات  املركزية  امل�سارف  من  للمطالبات  املرجحة  املخاطر  قيا�ض  يتم  املركزية.  وم�سارفها  للحكومات  التعر�سات  متثل  وهي 

لت�سنيفاتها من قبل موؤ�س�سات التقييم الئتماين اخلارجية املعرتف بها، وي�ستثنى من ذلك املطالبات من دول جمل�ض التعاون اخلليجي والتي 

يتم ترجيحها بن�سبة �سفر %.

املطالبات من �سركات القطاع العام  غري التجارية

مت اعتبار املطالبات بالعمالت املحلية من �سركات القطاع العام غري التجارية كمطالبات من دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإذا كانت م�سارفهم 

املركزية اأو هيئاتهم املالية الرقابية تعتربهم كذلك. هذا وقد متت معاملة املطالبات بالعمالت الأجنبية من �سركات القطاع العام بدول جمل�ض 

التعاون اخلليجي �سمن الفئة التي تلي مبا�سرة الفئة اخلا�سة بدولهم؛ اي تكون ن�سبة املخاطر املرجحة هي 20%. ومتت معاملة املطالبات من 

�سركات القطاع العام غري التجارية الأجنبية الأخرى �سمن الفئة التي تلي مبا�سرة الفئة اخلا�سة بدولهم. 

املطالبات من بنوك التنمية متعددة اجلن�سيات  

يتم وزن املخاطر املرجحة لبنوك التنمية متعددة اجلن�سيات وفقًا للت�سنيف الئتماين للبنوك با�ستثناء البنوك الأع�ساء املدرجني �سمن جمموعة 

البنك الدويل حيث تكون ن�سبة املخاطر املرجحة هي �سفر %.  

املطالبات من البنوك 

يتم وزن املخاطر املرجحة للتعر�سات من البنوك وفقًا للت�سنيفات املو�سوعة لهم من قبل موؤ�س�سات الت�سنيف اخلارجية، اإل اأنه مت تخ�سي�ض 

اأوزان اأف�سل للمخاطر للمطالبات ق�سرية الأجل بالعمالت املحلية. 

لن يقل وزن املخاطر املرجحة لأية مطالبات من بنوك غري م�سنفة عن ما هو مطبق على املطالبات من الدولة املوؤ�س�سة بها.   

املطالبات من ال�سركات التجارية وال�سركات التابعة للحكومة  

ملكية  ن�سبة  تبلغ  التي  للحكومة  التابعة  للحكومة(ال�سركات  التابعة  وال�سركات  التجارية  ال�سركات  من  للمطالبات  املرجحة  املخاطر  وزن  يتم 

احلكومة  فيها اكرث 50%( وفقا للت�سنيفات املو�سوعة من قبل موؤ�س�سات التقييم الئتماين اخلارجية املعرتف بها. تبلغ الن�سبة املخ�س�سة لوزن 

املخاطر املرجحة ملطالبات ال�سركات غري امل�سنفة %100. 
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34-  اإدارة راأ�س المال )تابع(

34-2  موارد وكـفاية راأ�ش املـال )تابع(

)1(  التعر�ض ملخاطر الئتمان )تابع(

املطالبات من التعر�سات النظامية لالأفراد  

التي  القرو�ض  )با�ستثناء   %75 لالأفراد  النظامية  املحفظة  �سمن  املدرجة  الأفراد  ملطالبات  املرجحة  املخاطر  لوزن  املخ�س�سة  الن�سبة  تبلغ 

2 اخلا�سة بامل�سرف املركزي لدولة الإمارات  اإذا كانت تتوافق مع املعايري املو�سحة يف ار�سادات اتفاقية بازل  جتاوزت موعد ا�ستحقاقها(، 

العربية املتحدة. 

املطالبات امل�سمونة مبوجب عقارات �سكنية  

مت اإعطاء وزن تف�سيلي للمطالبات التي مل تتجاوز مبلغ 10 مليون درهم ومت �سمان املطالبات بعقارات �سكنية بحيث ت�سل قيمة  القر�ض حتى 

85% من قيمة العقار وذلك من خالل ترجيح تلك املطالبات بن�سبة 35%. يف حني مت وزن املخاطر املرجحة للمطالبات الأخرى امل�سمونة بعقارات 

�سكنية بن�سبة %100.

املطالبات امل�سمونة مبوجب عقارات جتارية  

مت وزن املخاطر املرجحة للمطالبات امل�سمونة مبوجب عقارات جتارية بن�سبة %100. 

التعر�سات للقرو�ض التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها

يتم وزن املخاطر املرجحة للجزء غري امل�سمون من اي قر�ض )بخالف قر�ض رهن �سكني( م�ستحق منذ اأكرث من 90 يومًا، �سايف من املخ�س�سات 

املحددة )مبا يف ذلك ال�سطب اجلزئي( على النحو التايل:

و   القر�ض؛  من  ال�سداد  قيد  القيمة  من   %20 عن  املحددة  املخ�س�سات  تقل  عندما   %150 بن�سبة  املرجحة  املخاطر  وزن  يتم  	•
القر�ض. من  ال�سداد  قيد  القيمة  من   %20 عن  املحددة  املخ�س�سات  تزيد  عندما   %100 بن�سبة  املرجحة  املخاطر  وزن  يتم  	•

حمافظ حقوق امللكية

حتـدد نـ�سـبة املخـاطر املـرجـحـة بـ 0% فيما يتعلق بـحـقـوق امللكـية للمتاجرة. بينما حتـدد نـ�سـبة املخـاطـر املرجـحـة حلـقـوق امللكـية لغري املتاجـرة 

بـ 100%.  يبلغ اإجمايل الإ�ستثمار يف حقوق امللكية ل�سركات التاأمني )مت�سمنة ال�ستثمار يف �سركة زميلة املحت�سبة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية 

املحا�سبية( مبلغ 91.877 مليون درهم ) 2014: 97.128 مليون درهم( وهذه ال�ستثمارات مت ترجيح خماطرها بناء على اإر�سادات بازل 2.

التعر�سات الأخرى 

يتم وزن املخاطر املرجحة لهذه التعر�سات بن�سبة %100.  
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34-  اإدارة راأ�س المال )تابع(

34-2  موارد وكـفاية راأ�ش املـال )تابع(

)1(  التعر�ض ملخاطر الئتمان )تابع(

خارج امليزانية العمومية )غري ممولة(

 .)CCF( لقد مت حتويل القيمة الإ�سمية لالإرتباطات الطارئة اإىل تعر�سات داخل امليزانية العمومية من خالل ا�ستخدام عوامل حتويل الإئتمان

اإن اإ�ستخدام عامل حتويل بن�سبة 20% ، 50% او 100% يعتمد على نوع الإلتزام الطارئ وي�ستخدم لتحويل القيمة الإ�سمية خلارج امليزانية العمومية 

اإىل قيمة م�ساوية لالئتمان داخل امليزانية العمومية.

اإن اإلتزامات منح ت�سهيالت اإئتمانية غري م�سحوبة متثل اإلتزامات غري م�ستغلة كما يف تاريخ امليزانية العمومية. ان املبلغ الإ�سمي لالإلتزام يحدد 

ن�سبة عامل التحويل الإئتماين امل�ستخدم. لقد مت اإ�ستخدام عوامل حتويل بن�سبة 20% و 50% لالإلتزامات ذات الإ�ستحقاق التعاقدي لأقل من �سنة 

واأكرث من �سنة على التوايل. يف حني مل يتم حتويل الإلتزامات الإئتمانية والتي ميكن اإلغائها بدون قيد اأو �سرط اإىل تعر�سات داخل امليزانية 

العمومية. 

املوجودات داخل وخارج  داخل وخارج     

املرجحة املـيزانية  املـيزانية     

للمخاطر العمومية  العمومية       تخفيف خماطر الإئتمان  فـئـات املـوجـودات 

التعر�ش احلد  التعر�ش    

بعد احلد من  قبل احلد    

من خماطر  خماطر  من خماطر  الإجمايل   

الئتمان  الئتمان  الئتمان  القائم   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم     

2015

56.028  7.225.959  -  7.293.658  7.293.658 مطالبات من الدول 

املطالبات من �سركات القطاع العام 

-  805.630  -  1.356.580  1.356.580    غري التجارية 

2.806.128  6.963.031  -  7.820.830  7.820.830 مطالبات من البنوك  

مطالبات من ال�سركات التجارية 

33.010.411  33.954.034  3.539.532  55.618.505  56.103.638    وال�سركات التابعة للحكومة 

املطالبات املدرجة �سمن املحفظة 

3.216.795  4.013.007  102.595  5.215.910  5.215.910    النظامية اخلا�سة بالأفراد 

786.797  1.729.444  -  1.729.444  1.729.444 املطالبات امل�سمونة بعقار �سكني 

2.351.376  2.351.376  -  2.351.454  2.351.454 املطالبات امل�سمونة بعقار جتاري 

1.455.409  1.440.863  33.776  1.525.782  3.038.484 القرو�ض التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها 

1.500.785  2.051.082  -  2.051.082  2.052.533 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

45.183.729  60.534.426  3.675.903  84.963.245  86.962.531 اإجمايل املـطالبات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

45.183.729 اإجمايل خماطر الإئتمان     

===========================================================================================================
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34-  اإدارة راأ�س المال )تابع(

34-2  موارد وكـفاية راأ�ش املـال )تابع(

)1(  التعر�ض ملخاطر الئتمان )تابع(

املوجودات داخل وخارج  داخل وخارج     

املرجحة املـيزانية  املـيزانية     

للمخاطر العمومية  العمومية       تخفيف خماطر الإئتمان  فـئـات املـوجـودات 

التعر�ش احلد  التعر�ش    

بعد احلد من  قبل احلد    

من خماطر  خماطر  من خماطر  الإجمايل   

الئتمان  الئتمان  الئتمان  القائم   

األف درهم  األف درهم   األف درهم   األف درهم   األف درهم     

2014

1.102  5.473.307  -  5.595.298  5.595.298 مطالبات من الدول 

املطالبات من �سركات القطاع العام 

-  670.900  -  1.221.850  1.221.850    غري التجارية 

2.135.445  5.354.394  -  5.750.729  5.750.729 مطالبات من البنوك  

مطالبات من ال�سركات التجارية 

27.893.289  28.135.570  2.262.986  42.577.358  42.837.401    وال�سركات التابعة للحكومة 

املطالبات املدرجة �سمن املحفظة 

2.446.695  2.987.607  118.224  4.585.981  4.585.981    النظامية اخلا�سة بالأفراد 

671.283  1.482.482  -  1.482.482  1.482.482 املطالبات امل�سمونة بعقار �سكني 

2.679.763  2.679.763  -  2.680.184  2.680.184 املطالبات امل�سمونة بعقار جتاري 

1.306.777  1.197.711  61.273  1.301.219  3.552.898 القرو�ض التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها 

1.480.493  1.955.546  -  1.955.546  1.979.223 املوجودات الأخرى 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.614.847  49.937.280  2.442.483  67.150.647  69.686.046 اإجمايل املطالبات 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.614.847 اإجمايل خماطر الإئتمان     

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

تقوم املجموعة باإ�ستخدام التقييمات ال�سادرة عن موؤ�س�سات التقييم التالية بغر�ض تقييم الإئتمان: “�ستاندر اأند بورز”، و“موديز” و“فت�ض”. 

يتم ا�ستخدام التقييم ال�سادر عن موؤ�س�سات تقييم الإئتمان اخلارجية لأغرا�ض قيا�ض جودة الإئتمان املحدد الذي بدوره يقوم باإ�سدار اأوزان 

ي�ستمل  الإئتمان.  التعر�ض ملخاطر  التخفيف من  باإ�ستخدام تقنيات احلد من املخاطر بغر�ض  اأي�سًا  للمخاطر. كما وتقوم املجموعة  التعر�ض 

اإجمايل تعر�ض البنوك ملخاطر الإئتمان قبل تخفيف خماطر الإئتمان على  مبلغ 7.549 مليون درهم )2014: 5.563 مليون درهم( تعر�سات 

مقيمة من موؤ�س�سات تقييم الإئتمان اخلارجية.

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015



97 التقــــــرير ال�ســـــــنوي 2015

34-  اإدارة راأ�س المال )تابع(

34-2  موارد وكـفاية راأ�ش املـال )تابع(

)1(  التعر�ض ملخاطر الئتمان )تابع(

2014                        2015                       

املوجودات املوجودات     

املرجحة املرجحة  التعر�ض  التعر�ش   

للمخاطر للمخاطر  للمخاطر  للمخاطر   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم   

41.057.330  52.379.763  48.845.843  64.210.329 التعر�ض للمخاطر قبل احلد من خماطر الإئتمان 

2.442.483  2.442.483  3.662.114  3.675.903 ناق�سًا: ال�سمانات املالية املوؤهلة 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.614.847  49.937.280  45.183.729  60.534.426 �سايف التعر�ش بعد احلد من خماطر الإئتمان 

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

)2(  التعر�ض ملخاطر ال�سوق

يتم احت�ساب املتطلبات الراأ�سمالية اخلا�سة مبخاطر ال�سوق وفقًا للمنحى املعياري. بحيث يتم حتليل املتطلبات الراأ�سمالية اخلا�سة مبخاطر 

اأ�سعار الفائدة، وخماطر حقوق امللكية، وخماطر �سرف العمالت الأجنبية، وخماطر  ال�سوق اإىل متطلبات راأ�سمالية خا�سة بكٍل من خماطر 

اخليارات.

)3(  التعر�ض للمخاطر الت�سغيلية

مت احت�ساب متطلبات راأ�ض املال ملخاطر الت�سغيل وتكلفة راأ�ض املال  با�ستخدام منحنى املوؤ�سر الأ�سا�سي وذلك ب�سرب متو�سط الدخل الإجمايل 

لثالثة �سنوات بعامل بيتا املحدد م�سبقًا.

35-  اأرقام المقارنة 

مت اإعادة ت�سنيف بع�ض اأرقام املقارنة لتتوافق مع العر�ض املتبع يف هذه البيانات املالية املوحدة، والتي اعترب تاأثريها غري هام.  

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمرب 2015
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الفرع الرئي�سي

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 1000 212 9714+

 فاك�ص: 1012 212 9714+

مدير الفرع: عبد الوهاب كلداري

فرع ديرة

�ص.ب: 1709 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 3222 225 9714+

فاك�ص: 4565 225 9714+

مدير الفرع: طالل طارق اخلاجة

فرع املـكـتـوم

�ص.ب: 3393 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 3555 268 9714+

فاك�ص: 3477 268 9714+

مدير الفرع: حممد اأحمد بني حماد

فرع ميدان بني يا�س

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 9000 228 9714+

فاك�ص: 8262 221 9714+

مدير الفرع: ماجد املرزوقي

فرع املـارينا

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 4888 423 9714+

فاك�ص: 4851 423 9714+

مديرة الفرع: هند احمد كامل

فرع القرهود

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 6444 282 9714+

 فاك�ص: 6620 282 9714+

فرع جبل علي

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 8882 881 9714+

فاك�ص: 2252 881 9714+

مدير الفرع: عبد الرزاق ابراهيم برهام

فرع الق�صي�س

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 5000 261 9714+

فاك�ص: 2520 261 9714+

مدير الفرع: حمد جمعة املـا�س

فرع اجلمريا

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 1438 344 9714+

 فاك�ص: 7346 344 9714+

مديرة الفرع: عارفة الها�صمي

فرع العوير

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 1222 320 9714+

فاك�ص: 1201 320 9714+

مدير الفرع: ح�صني املرزوقي

فرع �صارع ال�صيخ زايد

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 4777 343 9714+

فاك�ص: 6088 343 9714+

مدير الفرع: ر�صا �صجواين

فرع دبـــي

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 3355 352 9714+

فاك�ص: 7655 352 9714+

مديرة الفرع: فرح العلماء

فرع القوز

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 7000 330 9714+

فاك�ص: 7701 330 9714+

مدير الفرع: ح�صني اإبراهيم

الإدارة العـامــة

�ص.ب: 2668، �شارع الإحتاد، دبي، اإ.ع.م

800 CBD (223) :الهاتف املجاين

هاتف: 1000 212 4 971+

فاك�ص: 1911 212 4 971+

CBDUAEADXXX :شويفت�

   cbd-ho@cbd.ae :الربيد اللكرتوين

فرع اأم �صقيم

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 0700 373 9714+

فاك�ص: 0703 373 9714+

مدير الفرع: هيثم ابراهيم عبد املـلك

فرع املحي�صنة

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 4222 220 9714+

فاك�ص: 7288 220 9714+

مدير الفرع: مهند الر�صا

الــفــــــــروع

فرح العلماء

رئي�شة اإدارة الرثوات
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فرع ادارة اجلن�صية واالقامة، دبي

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 5000 398 9714+

فاك�ص: 2259 398 9714+

مدير الفرع: عادل اخلويل

فرع العني

�ص.ب: 1497 العني، اإ.ع.م

هاتف: 7800 766 9713+

فاك�ص: 6590 766 9713+

مدير الفرع: جمال احلمريي

فرع ال�صارقة

�ص.ب: 677 ال�شارقة، اإ.ع.م

هاتف: 0666 574 9716+

فاك�ص: 0044 574 9716+

مدير الفرع: عبد ال�صتار عبد الرحمن

فرع اأبوظبي

�ص.ب: 2466 اأبوظبي، اإ.ع.م

هاتف: 8400 626 9712+

فاك�ص: 4120 627 9712+

مدير الفرع: رمزي الرمياوي

فرع عجمان

�ص.ب: 4199 عجمان، اإ.ع.م

هاتف: 6668 745 9716+

فاك�ص: 9987 744 9716+

مدير الفرع : �صعيد عبد الرحيم املـال

فرع راأ�س اخليمة

�ص.ب: 5849 راأ�ص اخليمة، اإ.ع.م

هاتف: 6266 228 9717+

فاك�ص: 5545 228 9717+

مدير الفرع : اأحمد �صلطان النعيمي

فرع �صارع املـطار

�ص.ب: 2466 اأبوظبي، اإ.ع.م

هاتف: 6411333 9712+

فاك�ص: 6411644 9712+

مدير الفرع: عالء عي�صى عماري

فرع القرية مول - اأبوظبي

�ص.ب: 2466 اأبوظبي، اإ.ع.م

هاتف: 5510 555 9712+

فاك�ص: 0330 554 9712+

مدير الفرع: رمزي ا�صـحاق �صليمان

فرع الفجرية

�ص.ب: 4554 الفجرية، اإ.ع.م

هاتف: 5111 222 9719+

فاك�ص: 8111 201 9719+

مدير الفرع: عبداهلل ال�صويدي

الفرع الرئي�سي

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 1000 212 9714+

 فاك�ص: 1090 212 9714+

مدير الفرع: عبداهلل املـ�صرع

فرع ال�صارقة 

�ص.ب: 677 ال�شارقة، اإ.ع.م

هاتف: 0666 574 9716+

فاك�ص: 0150 517 9716+

مدير الفرع: ح�صن املرزوقي

مكاتب ال�صرف

برج العرب، دبي

هاتف: 4414 348 9714+

اجلامعة االأمريكية يف دبي

هاتف: 1316 399 9714+

غرفة دبي

هاتف: 8176 202 9714+

فروع التجاري االإ�صالمي 

فرع اخلالدية

�ص.ب: 2466 اأبوظبي، اإ.ع.م

هاتف: 9929 667 9712+

فاك�ص: 1486 667 9712+

مدير الفرع: خالد املـنذري

فرع اأم �صقيم

�ص.ب: 2668 دبي، اإ.ع.م

هاتف: 0777 373 9714+

فاك�ص: 0707 373 9714+

مدير الفرع: حممد عبد اهلل

ماجد املرزوقي

مدير قطاع الطوار

حممد اأحمد بني حماد

مدير قطاع زعبيل

جمال املـازمي

مدير منطقة اأبوظبي

عبد ال�صتار عبد الرحمن

مدير منطقة الإمارات ال�شمالية

عبد الوهاب كلداري

مدير قطاع ديرة

عبد الرزاق ابراهيم برهام

مدير قطاع جمريا
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