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السادة املساهمني الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كان عام 2009 حافالً بالتحديات ألغلب القطاعات االستثمارية العاملية في ظل استمرار تداعيات األزمة املالية التي نشبت بدايًة إثر أزمة االئتمان ونقص السيولة في 

النظام املصرفي بفعل تدهور القطاع العقاري، لتسفر في نهاية املطاف عن انهيار عاملي للمؤسسات املالية الكبرى، وهبوط حاد في أسواق األسهم حول العالم.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، كانت آلثار األزمة املالية على القطاع العقاري دورها الكبير في الركود االقتصادي. وقد ساهمت اإلجراءات التي تبنتهاحكومة 

دولة اإلمارات ملواجهة األزمة املالية العاملية في تعزيز قدرة االقتصاد الوطني على االحتفاظ بقوته؛ فكان للمبادرات احلكومية مثل ضمان الودائع املصرفية ملدة ثالث 

سنوات، وضخ السيولة في النظام املصرفي، وتعزيز دور مكاتب االئتمان في تقييم اخملاطر؛ دور كبير في مساعدة االقتصاد الوطني على االنتعاش مجدداً لتلوح في 

أفق عام 2010 بشائر مشهد اقتصادي إيجابي.

أداء بنك دبي اإلسالمي )»البنك«(

أبدى البنك مرونة كبيرة في وجه التحديات الصعبة التي اتسم بها عام 2009، بفضل منوذج عمله الراسخ والتزام موظفيه الكامل.

وقد متكن البنك من مواجهة الوضع االقتصادي القامت، مستمراً في حتقيق أداء مالي مستدام خالل عام 2009. وكان للمشهد االقتصادي اإلماراتي دوره الكبير في 

إتخاذ البنك أسلوباً حذراً على صعيد تنمية أعماله وموارده، محافظاً على مصالح مساهميه وعمالئه في الوقت ذاته.

وحقق البنك خالل عام 2009 أرباحاً صافية قدرها 1,2 مليار درهم إماراتي.  وقد حافظ البنك على استقرار إيراداته اإلجمالية بواقع 5,1 مليار درهم إماراتي في عام 

2009 مقابل 5,2 مليار درهم في عام 2008، األمر الذي ينم عن أداء مالي قوي ومرونة عالية في مواجهة البيئة االقتصادية احلالية. ووصلت األصول اإلجمالية للبنك 

في 31 ديسمبر 2009 إلى 84,3 مليار درهم إماراتي، بتراجع طفيف عن 84,6 مليار درهم في نهاية الفترة ذاتها من عام 2008. 

ووصلت ودائع العمالء خالل األشهر الـ 12 املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 إلى 64,2 مليار درهم مقابل 62,6 مليار درهم في نهاية عام 2008. وحافظ البنك على 

الذي يعكس  األمر  بواقع %17,9،  املال  رأس  عن نسبة جيدة من كفاية  املنتهية في 31 ديسمبر 2009، فضالً  للفترة  بواقع %78  الودائع  إلى  للتمويل  نسبة قوية 

مستويات السيولة اجليدة التي يتمتع بها البنك رغم الظروف االقتصادية الصعبة.

وكان الزدياد متطلبات االحتياطيات النقدية أثر واضح على ربحية البنك خالل عام 2009؛ ويعود ذلك إلى استراتيجية البنك في انتهاج سياسة أكثر حذراً خالل هذه 

الفترة العصيبة. وسيواصل البنك اتباع االستراتيجية ذاتها خالل عام 2010 حلماية مصالح عمالئه ومساهميه. 

ويستعد البنك لالستفادة من موجة النمو القادمة لالقتصاد اإلماراتي عبر التركيز على توسيع خدماته املصرفية لألفراد على الصعيد احمللي. وقد افتتح البنك 11 

فرعاً ومركزاً للخدمات املصرفية السريعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل عام 2009، مما ساهم في منو ميزانيته العمومية السنوية.

وفي مؤشر واضح على جناح هذه االستراتيجية، ازدادت قاعدة عمالء البنك بنسبة 15% العام املاضي لتصل إلى نحو 900 ألف عميل في نهاية شهر ديسمبر 2009. 

ويواصل البنك تركيزه على افتتاح الفروع، فضالً عن تعزيز شبكته من مراكز اخلدمات املصرفية السريعة والقنوات اإللكترونية احلديثة. 

كما يواصل البنك حصد اجلوائز بني نظرائه من املصارف اإلسالمية العاملية بفضل متيز عملياته والطبيعة املبتكرة ملنتجاته وخدماته املتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية؛ حيث فاز البنك بجائزة »أفضل بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية املتحدة« للسنة اخلامسة على التوالي في حفل توزيع جوائز »إسالميك فايننس 

نيوز 2009«، كما حاز على جائزة »أفضل مؤسسة تدعم برامج املسؤولية االجتماعية« في منطقة الشرق األوسط من مجلة »إمييا فاينانس«. 

وسيواصل البنك خالل عام 2010 التركيز على تعزيز مكانته واحلفاظ على حضوره القوي في مجال العمليات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ 

قدرة  وتدل  واألفراد.  املؤسسات  من  عمالئه  احتياجات  وتلبية  النقود،  مقابل  القيمة  بتوفير  كفيلة  اجلودة  عالية  وخدمات  منتجات  لتوفير  كما سيعزز مساعيه 

البنك على احملافظة على قوته وأرباحه، رغم املشهد االقتصادي السلبي للمرحلة الراهنة، على املكانة الراسخة التي يتمتع بها في السوق وقوة عالمته التجارية 

في القطاع املالي.

شكراً لكم 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته       

تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية 2009
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عن أعمال بنك دبي اإلسالمي لعام 2009 م

الفتاوى والقرارات:  - 1

أجابت الهيئة على األسئلة واالستفسارات التي اعتادت أن تتلقاها من إدارات البنك اخملتلفة وأصدرت بشأنها القرارات والفتاوى املناسبة.  
بحث  زيادة  إلى  حتتاج  التي  املشكالت  بعض  هناك  أن  اإلسالمية  البنوك  على  وتداعياتها  العاملية  املالية  األزمة  ظل  في  الهيئة  الحظت  وقد   
وطبقت عليها فتاوى حالة الضرورة واحلاجة العامة وذلك مثل عجز بعض املتعاملني عن الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها وتقدمي منتجات بديلة 
تيسر عليهم الوفاء بالتزاماتهم وبذلك استطاع البنك بفضل اهلل وجهود الهيئة وإدارة البنك أن يتالفى آثار األزمة أو يقلل من هذه اآلثار، وقد 

عممت الفتاوى للعمل مبقتضاها.

هيكلة التمويل وإعداد مستنداته:  - 2

درست الهيئة جميع املعامالت التي عرضت عليها، وقامت مبراجعتها واعتماد هياكل متويلها وعقودها ومستنداتها .  

الصناديق واحملافظ االستثمارية:  - 3

قامت الهيئة بدراسة هياكل الصناديق واحملافظ االستثمارية ونظم عملها وتداول وحداتها وطريقة إدارتها وترى الهيئة عدم مخالفتها ألحكام   
الشريعة وفتاوى الهيئة.

إصدارات الصكوك:  - 4

البنك واعتمدت هيكلة هذه الصكوك ومستنداتها ونشرات إصدارها، وتأكدت من عدم  إدارة  راجعت الهيئة صكوك االستثمار التي عرضتها   
مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة.

التمويل اجملمع:   5-

بعد  ومستنداتها.  عقودها  واعتمدت  وراجعت  وأعدت  عليها،  عرضت  التي   )Syndication( اجملمع  التمويل  عمليات  بدراسة  الهيئة  قامت   
التأكد من عدم مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة.

التدريب:   6-

قامت إدارة البنك بتنفيذ الدورات التأسيسية التي أعدتها الهيئة، مما أدى إلى انخفاض اخملالفات الشرعية بشكل ملحوظ.  

تطوير املنتجات:  - 7

قامت الهيئة، بالتعاون مع إدارة البنك بتطوير املنتجات القائمة وابتكرت منتجات جديدة تساير التطور وتالحق التقدم في مجال الصناعة    7.1
املالية اإلسالمية وتراعي ظروف األزمة املالية العاملية وتداعياتها وذلك حتقيقاً ملصالح املتعاملني وتلبية حلاجاتهم املتجددة املتزايدة.

وقد درست الهيئة بعناية جميع املشكالت التي واجهها البنك نتيجة لألزمة املالية العاملية وآثارها على البنك واملتعاملني معاً وقامت    7.2
بتطوير وابتكار منتجات ملواجهة هذه املشكالت ووضع احللول الشرعية لها مستخدمة مبدأ الضرورة واحلاجة الشرعية.

الرقابة والتدقيق الشرعي:   8-

اطلعت الهيئة على تقارير الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات البنك املنفذة خالل العام، وأبدت مالحظاتها عليها وقد أبدت إدارة    1-8
البنك استعدادها لاللتزام بتوجيهات الهيئة. 

جنبت الهيئة ما رأت جتنيبه من أرباح املعامالت التي اشتدت فيها اخملالفة دون عذر مقبول من اخملالف.   2-8

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية املقدم للجمعية العمومية
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أجور اخلدمات املصرفية:   9-

هذه  على  تقاضاها  التي  والرسوم  العام  خالل  البنك  قدمها  التي  املصرفية  اخلدمات  بخصوص  الشرعي  التدقيق  تقرير  على  الهيئة  اطلعت   
اخلدمات، وقد أبدت الهيئة مالحظاتها عليها ونبهت إدارات البنك اخملتلفة على أن هذه الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمات وأن تكون في حدود 

أجور املثل وأال متثل زيادة في الدين مقابل تأجيرهتأجيله.

-10 االطالع على الدفاتر والسجالت:

اطلعت الهيئة على ما طلبت االطالع عليه من دفاتر البنك وسجالته ومستنداته وحصلت على البيانات واملعلومات التي طلبتها لتمكينها   
من ممارسة واجب الرقابة والتدقيق الشرعي.

-11 مراجعة امليزانية:

أعدت إدارة البنك ميزانية وحساب األرباح واخلسائر عن العام2009؛ وقد قامت الهيئة بدراسة بنود امليزانية والقوائم املالية وحساب األرباح   1-11
واخلسائر، واطلعت على السياسات احملاسبية إلعداد امليزانية وعلى أسس توزيع األرباح بني املساهمني واملودعني من جهة، وبني املودعني 
أنفسهم من جهة أخرى وأبدت مالحظاتها عليها. وترى الهيئة أن هذه امليزانية في حدود ما عرضته إدارة البنك وما قدمته من معلومات 

وما قامت به من تنفيذ مالحظات الهيئة متثل موجودات البنك وإيراداته، وأما دقة املعلومات والبيانات فهي من مسئولية إدارة البنك. 

ثمنها  وقبض  إليهم  ملكيتها  ونقل  الصكوك،  حلملة  البنك  باعها  التي  املؤجرة  األعيان  أصول  بإظهار  قام  البنك  أن  بالذكر  واجلدير    
املتمثل في حصيلة إصدارها منهم ضمن بند متويالت اإلجارة من جانب األصول وبند صكوك من جانب املطلوبات، ولم يتم إظهارها خارج 
امللزمة  الدولية  امليزانية جاء وفقاً ملتطلبات العرض اخلاصة مبعايير احملاسبة  أن إظهار الصكوك ضمن  البنك  إدارة  أفادت  امليزانية. وقد 
جلميع املصارف من قبل مصرف اإلمارات املركزي على خالف قرار مجلس املعايير الشرعية مبوجب قيد أصول الصكوك التي بيعت حلملة 

الصكوك خارج امليزانية، وأن حصيلة إصدار الصكوك تعد ثمناً وليست ديناً على املصرف. وترى الهيئة: 

إن جوهر املعاملة ليس مخالفاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، وإمنا ملتطبات العرض فقط.   

11-2  قامت الهيئة وفقاً لنظام البنك األساسي مبراجعة حساب الزكاة الواجب على البنك إخراجها عن أموال املساهمني احملتفظ بها لديه، 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. أما زكاة رأس مال البنك وأرباح العام فهي من مسئولية املساهمني، وقد قامت الهيئة بحساب مقدار 

الزكاة املستحقة على السهم الواحد إلعالم املساهمني بها.

-12 رأي الهيئة:

والهيئة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق الشريعة وتنفيذ فتاوى الهيئة في جميع أنشطة البنك، تقع في األساس على إدارة البنك لتقررأن أنشطة   
البنك ومعامالته التي أجراها خالل العام ال تخالف في جملتها أحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة وذلك في حدود ما عرض عليها من 
حاالت، وما حصلت عليه هي من بيانات، وما قامت به من تدقيق وما أبدته من مالحظات، وما أظهرته إدارات البنك من استجابة لتنفيذ هذه 

املالحظات.

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية املقدم للجمعية العمومية )يتبع(

أ.د. حسيـن حامـد حسـان

أ. د. علي محي الديـن القره داغي 
فضيلة الشيخ/ محمد عبد الرزاق الصديق 

أ.د. عجيل جاسم النشمي 
د. محمـد عبـد احلكيم زعير
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امليزانية العمومية املوحدة
كما في 31 ديسمبر 2009

إيضاحات
2009

ألف درهـم

2008
ألف درهـم

)معاد 
بيانها(

2007
ألف درهـم

)معاد 
بيانها( 

املوجـودات
611,611,5706,328,6664,905,657نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

71,352,2991,840,9781,195,720أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

81,204,9591,640,60116,279,701مرابحات دولية قصيرة األجل مع مؤسسات مالية

949,924,94152,659,01140,534,848موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية، بالصافي

109,290,79711,226,2768,511,759إستثمارات في صكوك إسالمية

114,295,1684,181,5483,741,596إستثمارات في شركات زميلة

121,925,9502,107,9364,082,682إستثمارات أخرى

-13388,648257,830عقارات قيد اإلنشاء
14157,269168,251131,831عقارات لغرض البيع

151,996,2882,005,0392,034,898إستثمارات عقارية

161,464,0711,671,7282,273,642مدينون وموجودات أخرى

17657,795668,753630,667ممتلكات وآالت ومعدات

36,910-1834,516الشهرة

84,304,27184,756,61784,359,911مجموع املوجودات

املطلوبـات 
2464,195,50366,328,67765,175,594ودائع العمالء

251,449,0513,331,1012,241,322أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

262,415,0342,754,7502,754,750أدوات صكوك متويلية

--273,752,543وكاالت متويلية متوسطة األجل
283,370,8043,449,5323,393,586مطلوبات أخرى

30140,536143,166129,542زكاة مستحقة

75,323,47176,007,22673,694,794مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
313,617,5053,445,4002,996,000رأس املال

-)3,307()70,901(32أسهم اخلزينة
332,731,8792,731,8792,756,737احتياطي قانوني

33276,139276,139276,139احتياطي أراضي منحة

332,350,0002,250,0001,650,000إحتياطي عام

27,340)59,680()77,841(33احتياطي حتويل عملة

1,006,637)888,714()723,713(34التغيرات املتراكمة في القيم العادلة

-3650,600111,411إحتياطي حتوط
822,222886,1431,701,454األرباح املستبقاة

8,975,8908,749,27110,414,307حقوق امللكية للمساهمني في الشركة األم

384,910120250,810حقوق امللكية غير املسيطرة

8,980,8008,749,39110,665,117مجموع حقوق امللكية

84,304,27184,756,61784,359,911مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

3925,638,03044,642,61127,974,861التزامات ومطلوبات طارئة

مت إعتماد البيانات املالية املوحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 11 فبراير 2010.

عبداهلل علي الهاملي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان سعادة/ محمد إبراهيم الشيباني

الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان الدخل املوحد 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009

إيضاحات
2009

ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانه(
اإليرادات

413,322,8573,204,840إيرادات املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

703,539551,101إيرادات من إستثمارات في صكوك إسالمية

4251,478266,208إيرادات من مرابحات دولية، قصيرة األجل

1117,345126,538حصة من صافي ربح الشركات الزميلة 

)61,295()18,935(43خسائر من إستثمارات أخرى

44752,169872,127إيرادات الرسوم والعموالت وحتويل عمالت أجنبية

4578,300180,401إيرادات من إستثمارات عقارية

4699731,718إيرادات من بيع عقارات محتفظ بها للبيع 

-2638,712أرباح إعادة شراء صكوك مالية

47186,45398,723إيرادات اخرى

5,132,9155,270,361مجموع اإليرادات

املصاريف 
)882,497()813,202(48مصاريف املوظفني

)517,045()524,760(49مصاريف عمومية وإدارية 

)520,830()817,909(50صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية

)20,125()18,722(15إستهالك إستثمارات عقارية

)1,940,497()2,174,593(مجموع املصاريف التشغيلية

2,958,3223,329,864األرباح قبل توزيعات حصة املودعني والضرائب 

)1,777,672()1,739,197(51حصة املودعني في األرباح

1,219,1251,552,192ربح السنة قبل الضرائب

2,135)6,844(29ضريبة دخل )مصروف(/ مؤجلة

1,212,2811,554,327صافي أرباح السنة 

عائدة إلى:

1,207,4911,554,327حقوق امللكية للمساهمني في الشركة األم

-4,790حقوق امللكية غير املسيطرة

1,212,2811,554,327صافي أرباح السنة 

52AED0.33AED0.43العائد األساسي واخملفض على السهم العائد إلى حقوق امللكية للمساهمني في الشركة األم )درهم(

7تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



بيـان الدخل الشامل املوحد 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معهاد 
بيانه(

1,212,2811,554,327صافي أرباح السنة 

الربح/ )اخلسارة( الشاملة األخرى

)1,836,761(165,310مكاسب/ )خسائر( القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع 

)58,590()309(خسارة محققة من إستثمارات متاحة للبيع 

)87,020()18,161(فرق عملة ناجت عن حتويل العمليات اخلارجية

111,411)15,592()خسارة(/ ربح القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقدية

-)45,219(إعادة تصنيف إحتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى بيان الدخل املوحد

)5,350()4,800(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)1,876,310(81,229الربح/ )اخلسارة( الشاملة األخرى للسنة 

)321,983(1,293,510مجموع الربح/ )اخلسارة( الشاملة للسنة

عائدة إلى:
)321,983(1,288,720حقوق امللكية للمساهمني في الشركة األم

-4,790حقوق امللكية غير املسيطرة
1,293,510)321,983(

8تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



رأس املال
أسهم 
اخلزينة

مجموع 
االحتياطيات 

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة 

إحتياطي 
حتوط

األرباح 
املستبقاة

عائدة إلى 
حقوق امللكية 

للمساهمني 
في الشركة 

األم
حقوق امللكية 
غير املسيطرة

مجموع 
حقوق 
امللكية

الف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهم

111,411886,1438,749,2711208,749,391)888,714(5,198,338)3,307(3,445,400الرصيد في 1 يناير 2009 – معاد بيانه

1,207,4911,207,4914,7901,212,281-----صافي أرباح السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

165,310-165,310--165,310---أرباح القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع 

)309(-)309(--)309(---خسارة محققة من إستثمارات متاحة للبيع 

)18,161(-)18,161(---)18,161(--فرق عملة ناجت عن حتويل العمليات اخلارجية

)15,592(-)15,592(-)15,592(----خسارة القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقدية
إعادة تصنيف إحتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى بيان 

الدخل املوحد
----)45,219(-)45,219(-)45,219(

)4,800(-)4,800()4,800(-----مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1,202,6911,288,7204,7901,293,510)60,811(165,001)18,161(--مجموع الدخل الشامل للسنة

---)172,105(----172,105إصدار أسهم منحة

)860,523(-)860,523()860,523(-----أنصبة أرباح مدفوعة

5,444-5,4445,444-----دفعات على أساس أسهم امللكية مكتسبة

---)100,000(--100,000--احملول لإلحتياطي العام

)67,594(-)67,594(----)67,594(-أسهم مستحوذ عليها

)139,428(-)139,428()139,428(-----زكاة مستحقة )إيضاح 30(

50,600822,2228,975,8904,9108,980,800)723,713(5,280,177)70,901(3,617,505الرصيد كما في 31 ديسمبر 2009

بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009

9تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

رأس املال
أسهم 
اخلزينة

مجموع 
االحتياطيات 

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة 

إحتياطي 
حتوط

األرباح 
املستبقاة

عائدة إلى 
حقوق امللكية 

للمساهمني 
في الشركة 

األم
حقوق امللكية 
غير املسيطرة

مجموع 
حقوق امللكية

الف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهم

1,701,45410,414,307250,81010,665,117-4,710,2161,006,637-2,996,000الرصيد في 1 يناير 2008 كما مت بيانه 

1,730,290-1,730,2901,730,290-----صافي أرباح السنة – كما مت بيانها 

إعادة بيان:

)274,496(-)274,496()274,496(-----تعديل احلصة في أرباح شركات زميلة

98,533-98,53398,533-----حصة املودعني في األرباح أعاله

-----1,554,3271,554,327-1,554,327

اخلسارة الشاملة األخرى:

)1,836,761(-)1,836,761(--)1,836,761(---خسائر القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع 

)58,590(-)58,590(--)58,590(---خسارة محققة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع

)87,020(-)87,020(---)87,020(--فرق عملة ناجت عن حتويل العمليات اخلارجية

111,411-111,411-111,411ربح القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقدية

)5,350(-)5,350()5,350(-----مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)321,983(-)321,983(111,4111,548,977)1,895,351()87,020(--مجموع اخلسارة الشاملة للسنة

---)449,400(----449,400إصدار أسهم منحة

)1,198,400(-)1,198,400()1,198,400(-----أنصبة أرباح مدفوعة

)3,307(-)3,307(----)3,307(-دفعات على أساس أسهم امللكية ممنوحة

18,069-18,06918,069-----دفعات على أساس أسهم امللكية مكتسبة

---)600,000(--600,000--احملول لإلحتياطيات

)134,557(-)134,557()134,557(-----زكاة مستحقة

)275,548()250,690()24,858(---)24,858(--حركة ناجتة عن إستيعاد شركة تابعة

111,411886,1438,749,2711208,749,391)888,714(5,198,338)3,307(3,445,400الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008

10تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



2009
ألف درهـم

2008
ألف درهـم

)معاد بيانه(

األنشطة التشغيلية 

1,219,1251,552,192صافي أرباح السنة قبل الضرائب وحقوق امللكية غير املسيطرة 

تعديالت لـ:

53,562277,068إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)116,184()39,646(إيرادات أنصبة أرباح

)89,744()2,691(أرباح بيع إستثمارات عقارية

5,44418,069تكلفة دفعات على أساس أسهم امللكية

817,909518,161صافي خسائر إنخفاض القيمة للموجودات املالية

)126,538()17,345(احلصة في أرباح شركات زميلة

-)102,164(مكاسب من مشتقات مالية

18,72220,125إستهالك إستثمارات عقارية

116,008103,258إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

-4,703خسارة بيع شركات زميلة

)9,534(6,841خسائر/ )مكاسب( بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

-)40,696(أرباح إعادة شراء صكوك مالية

-)45,219(إطفاء إحتياطي حتوط

)31,718()997(مكاسب بيع عقارات متاحة للبيع

-27,950شطب ممتلكات وآالت ومعدات

-)67,594(مكاسب أسهم مستحوذ عليها

1,953,9122,115,155أرباح العمليات قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات العاملة 

)14,459,360(2,017,380نقص/ )زيادة( موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

311,513177,206نقص في مدينني وموجودات أخرى

1,619,3693,683,341زيادة في ودائع العمالء

1,163,039)1,882,050()نقص(/ زيادة في مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

478,790)83,528()نقص(/ زيادة في مطلوبات أخرى

)120,933()141,825(نقص في زكاة مستحقة

)6,962,762(3,794,771النقد الناجت من/ )املستخدم في( العمليات التشغيلية

-)4,436(ضريبة مدفوعة

)6,962,762(3,790,335صافي النقد الناجت من/ )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

بيان التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009

11تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



2009
ألف درهـم

2008
ألف درهـم

)معاد بيانه(

األنشطة االستثمارية

)2,714,517(1,894,378ريع/ )إستحواذ( إستثمارات في صكوك إسالمية

133,16331,987عائدات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-117,604عائدات بيع إستثمارات متاحة للبيع

-)280(شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

)801,730(-شراء إستثمارات متاحة للبيع

)4,287(-عائدات بيع عقارات قيد اإلنشاء

5,789396,290عائدات بيع إستثمارات عقارية

)178,772()130,818(إضافات لعقارات قيد اإلنشاء

-)701(إضافات لعقارات متاحة للبيع

)367,958()15,281(شراء إستثمارات عقارية

)505,388()38,567(صافي أرصدة نقدية ناجتة عن بيع شركة تابعة

39,646116,184إيرادات أنصبة أرباح

)111,902()107,183(إستثمارات في شركات زميلة

)413,457()147,292(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

12,16020,814عائدات بيع ممتلكات وآالت ومعدات

13,46193,879عائدات بيع عقارات لغرض البيع

-)88,836(مرابحات دولية مع مؤسسات مالية ألكثر من ثالثة أشهر

40,571)48,288(فرق حتويل عمالت ناجت عن حتويل العمليات اخلارجية

)4,398,286(1,638,955صافي النقد الناجت من/ )املستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)1,198,400()860,523(أنصبة أرباح مدفوعة

-)299,020(إعادة شراء صكوك مالية

3,307-أسهم اخلزينة

)14,692(-حقوق امللكية غير املسيطرة

)1,209,785()1,159,543(صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 

)12,570,833(4,269,747الزيادة/ )النقص( في النقد ومرادفات النقد

9,810,24522,381,078النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

14,079,9929,810,245النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 53(

بيان التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

12تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

عــام   1

تأسس بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( )»البنك«( مبوجب املرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي بتاريخ 29صفر 
1395 هجري، املوافق 12 مارس 1975 بغرض تقدمي اخلدمات املصرفية واخلدمات املتعلقة بها وفقاً ألسس الشريعة اإلسالمية. ومت الحقاً تسجيله 

كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االحتادي رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته كشركة مساهمة عامة.

ميارس البنك نشاطه من خالل مكتبه الرئيسي في دبي إضافة إلى فروعه العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. إن البيانات املالية املوحدة املرفقة 
تشمل أنشطة املكتب الرئيسي للبنك وفروعه والشركات التابعة والشركات الزميلة واملشاريع املشتركة التالية:

نسبـة امللكيـةبلد التأسيسالنشاط الرئيسيالشركات التابعة
20092008

95,5%95,5%اإلمارات العربية املتحدةخدمات الوساطةشركة اإلسالمي للخدمات املالية ذ.م.م.1. 
100,0%100,0%باكستانخدمات بنكيةبنك دبي اإلسالمي الباكستان احملدود2. 
99,5%99,5%اإلمارات العربية املتحدةخدمات عماليةشركة التنمية للخدمات ذ.م.م3. 
95,5%95,5%اإلمارات العربية املتحدةاإلستثمارات واخلدمات املاليةدي آي بي كابيتال ليمتد 4. 
96,0%96,0%مصرتطوير العقاراتالتطوير احلديث العقارية5. 
96,0%96,0%مصرتطوير العقاراتالتعمير احلديث لالستثمار العقاري6. 
100,0%100,0%مصرتطوير العقاراتالتنمية احلديثة لالستثمار العقاري7. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةصناعة النسيجشركة نسيج للصناعات ذ.م.م.8. 
99,5%99,5%اإلمارات العربية املتحدةطباعةمطبعة بنك دبي اإلسالمي ذ.م.م.9. 

100,0%100,0%جزر كاميانإستثمارات عقاريةشركة زون وان إلدارة العقارات10. 
100,0%100,0%جزر كاميانإستثمارات عقاريةشركة زون تو إلدارة العقارات11. 
100,0%100,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتاإلسالمي للتمويل التجاري م ح ذ.م.م.12. 
100,0%100,0%البهامازإستثماراتدي.آي.بي ليز وان احملدودة ذ.م.م.13. 
100,0%100,0%أيرلنداإستثماراتدي.آي.بي ليز وان )دبلن( احملدودة 14. 
100,0%100,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتجلف أتالنتيك م ح ذ.م.م15. 
100,0%100,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة أوشانيك اإلسالمية للشحن م ح ذ.م.م.16. 
100,0%100,0%اإلمارات العربية املتحدةجتارة السياراتشركة اإلمارات لتأجير السيارات17. 
95,5%95,5%اإلمارات العربية املتحدةمتويل واستثمارميلينيوم كابيتال القابضة ش.م.خ. 18. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة سقيا لالستثمار ذ.م.م19. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة بولوارك لالستثمار ذ.م.م20. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة أوبتيمم لالستثمار ذ.م.م21. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة ربيكون لالستثمار ذ.م.م22. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة أوسيرز لالستثمار ذ.م.م23. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة لوتس لالستثمار ذ.م.م24. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة برمييير لالستثمار ذ.م.م25. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة الند مارك لالستثمار ذ.م.م26. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة بالك ستون لالستثمار ذ.م.م27. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة بلو نايل لالستثمار ذ.م.م28. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة مومنتوم لالستثمار ذ.م.م29. 
99,0%99,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتشركة ماونت سيناي لالستثمار ذ.م.م30. 
60,0%60,0%اإلمارات العربية املتحدةاستشارات مالية وقانونيةدار الشريعة لالستشارات املالية والقانونية ذ.م.م31. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

عــام )يتبع(  1

 نسبـة امللكيـةبلد التأسيسالنشاط الرئيسيالشركات التابعة
20092008

75,5%75,5%اإلمارات العربية املتحدةتركيبات األملنيومشركة األهلية لألملنيوم ذ.م.م. )قيد التصفية(32. 
100%100%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتاإلسالمي لإلستثمار العقاري احملدود33. 

100%100%لوكسمبورجإستثماراتهولدانفست لإلستثمار العقاري34. 

100%100%فرنساتطوير العقاراتفرنسا االستثمار العقاري ساس35. 

100%100%فرنساإستثماراتاس أي آر ال باربانيرز36. 

100%100%فرنساإستثمارات عقاريةاس سي آي لو سيفاين 37. 

حق السيطرةحق السيطرةفرنساأنشطة اإلئتمانفيندي ريل استيت ساس38. 

100%100%النمساإدارة وجتارةب اي اس آر اينودزوانزيجستي جي ام بي اتش39. 

100%100%املانياإستثماراتالشركة األملانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش40. 

100%100%املانياإدارةراين لوجيستكس جي ام بي اتش41. 

حق السيطرةحق السيطرةهولنداأنشطة اإلئتمانجف القابضة بي في42. 

-100%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتليفانت ون انفستمنت ليمتد43. 
-100%جزر كاميانإستثماراتبيترا ليمتد44. 

باإلضافة إلى الشركات املسجلة املبينة أعاله، فإن حقوق امللكية املتبقية في املنشآت 1، 3، 4، 5، 6، 8، 9 و 18 إلى 30 و 32 يحتفظ بها البنك ملصلحته 
من خالل ترتيبات إسمية.

 نسبـة امللكيـةبلد التأسيسالنشاط الرئيسيالشركات الزميلة
20092008

28,4%28,4%السودانخدمات مصرفيةبنك اخلرطوم 45. 
32,5%-اإلمارات العربية املتحدةإستشارات ماليةميلينيوم فاينانس كوربورايشن ليمتد46. 
32,5%-اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتميلينيوم برايفيت ايكوتي ذ.م.م47. 
10,0%10,0%اإلمارات العربية املتحدةإستثماراتاتصاالت انترناشيونال باكستان ليمتد48. 
27,3%27,3%البوسنةخدمات بنكيةبنك البوسنة الدولي49. 
13,6%13,6%البوسنةتطوير العقاراتبي بي آي للتأجير والعقارات50. 
25,0%25,0%البحرينخدمات وساطةمركز إدارة السيولة51. 
35,0%-جزر كاميانتوريقشركة اإلمارات الوطنية للتوريق52. 
43,0%43,0%اإلمارات العربية املتحدةتطوير عقاراتشركة ديار للتطوير ش.م.ع53. 
23,7%23,7%اإلمارات العربية املتحدةميكانيك، كهرباء وصحيةأوميغا الهندسية ذ.م.م54. 
 .55

دبي إنشاءات جاير مينكول سناي في تيكاريت ليمتد 
سركاتي

43,0%-تركياتطوير العقارات
43,0%-لبنانإستثمارات عقاريةدي. آي. بي تاور ش.م.ل56. 
43,0%43,0%لبنانتطوير العقاراتبيروت باي ش.م.ل57. 
43,0%43,0%اململكة املتحدةمكتب متثيلي لديارديار )اململكة املتحدة( احملدودة58. 
43,0%43,0%جزر كاميانشركة استثمارية قابضةديار كاميان ليمتد59. 
31,0%31,0%قبرصخدمات بنكيةبنك فيصل اإلسالمي كيبريس60. 
18,5%18,5%اليمنخدمات بنكيةبنك سابا اإلسالمي61. 
16,6%16,6%اإلمارات العربية املتحدةتأجير معداتشركة إيجار للرافعات واملعدات ذ.م.م62. 
-20,8%األردنخدمات بنكيةبنك األردن دبي اإلسالمي63. 
-40,0%األردنإستثماراتام أي اس سي انفستمنت كومباني64. 
50,0%50,0%اإلمارات العربية املتحدةتأجير الشقق واحملالتشركة مركز البستان ذ.م.م65. 
50,0%50,0%اإلمارات العربية املتحدةخدمات ائتمانوقف ترست سيرفسز ذ.م.م )قيد التسييل(66. 
50,0%50,0%اإلمارات العربية املتحدةتطوير العقاراتالرمال للتطوير67. 
50,0%50,0%اإلمارات العربية املتحدةشحن ونقلشركة ناقالت اخلليج ذ.م.م68. 
-50,0%اإلمارات العربية املتحدةإدارة صناديق إستثماريةميلينيوم برايفيت ايكوتي ذ.م.م69. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

عــام )يتبع(  1

إن الشركات املدرجة حتت البندين 32 و 68 لم تقم بأية عمليات خالل السنة احلالية أو السنوات السابقة.

بالرغم من أن حصة البنك في حقوق ملكية املنشآت املدرجة في البنود 48 و 50 و 61 و 62 أقل من 20%، فإن البنك ميارس تأثير فّعال على هذه املنشآت. 
وبناًء عليه، مت احتساب هذه االستثمارات على أنها “إستثمارات في شركات زميلة”.

إن البيانات املالية املوحدة للسنة من 1 يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2008 مت إعادة بيانها )يرجى مراجعة اإليضاح رقم 61(.

إن العنوان الرئيسي للبنك هو ص. ب. 1080، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

مت تسجيل البنك كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االحتادي رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته(.

تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة  2

2.1  املعايير والتفسيرات التي تؤثر على العرض واإلفصاح

مت تطبيق املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعّدلة التالية في الفترة احلالية في هذه البيانات املالية املوحدة. إن تفاصيل املعايير والتفسيرات األخرى التي 
مت تطبيقها دون أن يكون لها تأثير على هذه البيانات املالية املوحدة مت بيانها في البند 2/2 أدناه.

عرض ·   –  )2007 في  )املعّدل   1 رقم  الدولي  احملاسبي  املعيار 
البيانات املالية.

في  التغيرات  قّدم عدد من  رقم 1 )2007( املعّدل  الدولي  احملاسبي  املعيار 
في  والتغييرات  املالية(  للبيانات  املعّدلة  العناوين  )تتضمن  املصطلحات 

أسلوب ومحتوى البيانات املالية. 

املعيار ·  على  )تعديالت  املالية  األدوات  حول  اإلفصاحات  حتسني 
الدولي للتقارير املالية رقم 7 األدوات املالية: اإلفصاحات(

في  توسعاً   7 رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  على  التعديالت  تفرض 
السيولة  ومخاطر  العادلة  القيمة  بقياس  املتعلقة  املطلوبة  اإلفصاحات 

)إنظر إلى إيضاح 58(. 

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 15 – عقود · 
املقاوالت للعقارات.

إتفاقية  كانت  إذا  فيما  بتحديد  املنشآت  قيام  كيفية  التفسير  يتناول 
املقاوالت للعقارات هي ضمن نطاق املعيار احملاسبي الدولي رقم 11: عقود 
اإلنشاءات أو املعيار احملاسبي الدولي رقم 18: اإليرادات ومتى يجب االعتراف 

بإيرادات عقود املقاوالت للعقارات.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة )يتبع(  2

2.2 املعايير والتفسيرات التي مت تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات املالية 

إن املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعّدلة التالية قد مت تطبيقها في هذه البيانات املالية املوحدة. لم يؤد تطبيق هذه املعايير والتفسيرات إلى تأثير مهم 
على املبالغ املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة ولكنها قد تؤثر على املعامالت والترتيبات املستقبلية.

 · -  8 رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار 
قطاعات األعمال

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 هو معيار لإلفصاح ويتطلب من البنك إعادة حتديد القطاعات 
املفصح عنها بناًء على القطاعات املستخدمة من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي وذلك 
لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. لم يكن هنالك أثر جوهري نتيجًة لتطبيق هذا املعيار على 
اإلفصاحات والنتائج السابقة املعلنة أو املركز املالي للبنك حيث أن قطاعات األعمال الواردة في 
التقارير السابقة مبوجب متطلبات املعيار احملاسبي الدولي رقم 14: التقارير املالية للقطاعات يتم 

استخدامها أيضاً من قبل اإلدارة لتحديد موارد القطاعات وتقييم أدائها )إيضاح 56(. 

 · –  2 رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار 
–شروط  األسهم  أساس  على  الدفع 

امللكية واإللغاءات.

وتدخل   ،2 رقم  املالية  التقارير  الدولي  املعيار  ألغراض  امللكية  شروط  تعريف  التعديالت  توضح 
مفهوم شروط »عدم حصول امللكية« ويوضح املعاجلة احملاسبية لإللغاءات.

 · 23 رقم  الدولي  احملاسبي  املعيار  تعديالت 
)املعّدل في 2007( – تكاليف اإلقتراض

يتمثل التغيير األساسي على هذا املعيار بإلغاء خيار تسجيل جميع تكاليف االقتراض كمصاريف 
احملاسبية  السياسة  ألن  املالية  البيانات  هذه  على  أثر  له  يوجد  ال  التغيير  هذا  إن  تكبّدها.  عند 

للشركة هي رسملة تكاليف اإلقتراض للموجودات املؤهلة.

الدولي ·  احملاسبي  املعيار  على  التعديالت 
رقم 32 )املعّدل( – األدوات املالية: العرض 
عرض   1 رقم  الدولي  احملاسبي  املعيار  و 
الشراء  بأدوات  املتعلق  املالية  البيانات 

واإللتزامات الناجتة عند التصفية.

إن التعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 32 تعدل أسس تصنيف الدين/ امللكية من خالل 
إلتزاماً  املنشأة  على  تفرض  أدوات( التي  عناصر  )أو  وأدوات  املالية  الشراء  أدوات  لبعض  السماح 
لتسليم جهة أخرى حصة تناسبية من صافي موجودات املنشأة فقط عند التصفية، وأن يتم 

تصنيفها كحقوق ملكية، بشرط مطابقتها لبعض املقاييس. 

املالية ·  التقارير  تفسيرات  جلنة  تفسير 
الدولية رقم 13- برامج والء العمالء.

يقّدم التفسير إرشادات حول كيفية قيام املنشآت باحملاسبة عن برامج والء العمالء بتخصيص 
إيرادات املبيعات ملكافآت مستقبلية محتملة مرتبطة باملبيعات. 

املالية ·  التقارير  تفسيرات  جلنة  تفسير 
الدولية رقم 16 – حتوطات صافي االستثمار 

في عمليات خارجية.

حتديدات  لبعض  االستثمار  حتوطات  لصافي  التفصيلية  للمتطلبات  إرشادات  التفسير  يقّدم 
محاسبة التحوط. 

املالية ·  التقارير  تفسيرات  جلنة  تفسير 
من  موجودات  حتويل   -18 رقم  الدولية 
الفعلي  التاريخ  قبل  )يطبق  العمالء 
العمالء  من  املوجودات  لتحويالت 

املستلمة من أو بعد 1 يوليو 2009(.

اآلالت  املمتلكات،  من  التحويالت  مستلمو  يتبعها  أن  يجب  التي  احملاسبة  التفسير  يتناول 
واملعدات من »العمالء« ويقرر وجوب اعتراف املستلم لألصل بالقيمة العادلة له كما بتاريخ 
نظر  وجهة  من  األصل  لتعريف  احملّولة  واملعدات  اآلالت  املمتلكات  تطابق  عندما  التحويل 
 :18 رقم  الدولي  احملاسبي  للمعيار  وفقاً  كإيرادات  الدائن  بالقيد  االعتراف  ويجب  املستلم، 

اإليرادات. 

الدولية إلعداد ·  املعايير  التحسينات على 
التقارير املالية )2008(

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5، ومعايير احملاسبة الدولية أرقام 1، 16، 19، 20، 
23، 27، 28، 29، 31، 36، 38، 39، 40 و 41 الناجتة عن التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير 
املالية في مايو وأكتوبر من عام 2008 ويسري تطبيق معظمها في الفترة السنوية التي تبدأ من 

أو بعد 1 يناير 2009.

16



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعّدلة )يتبع(   2

معايير وتفسيرات كانت مصدرة ولم يحن موعد تطبيقها   2.3

بتاريخ إعتماد هذه البيانات املالية املوحدة، فإن املعايير اجلديدة والتفسيرات التالية كانت مصدرة ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعد:

معايير جديدة وتعديالت للمعايير:
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1 )املعّدل( تبني املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى واملعيار · 
احملاسبي الدولي رقم 27 )املعّدل( البيانات املالية املوحدة واملنفصلة – التعديل املتعلق بتكلفة 

اإلستثمار في شركة تابعة ومنشأة بسيطرة مشتركة أو شركة زميلة.

1 يوليو 2009

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 )املعّدل( اندماج األعمال – التعديل الشامل لتطبيق طريقة التملك · 
والتعديالت الناجتة عنه للمعيار احملاسبي الدولي رقم 27 )املعّدل( البيانات املالية املوحدة واملنفصلة 

واملعيار احملاسبي الدولي رقم 28 )املعّدل( احملاسبة عن االستثمار في املنشآت الزميلة، واملعيار احملاسبي 
الدولي رقم 31 )املعّدل( احلصص في املشاريع املشتركة.

1 يوليو 2009

املعيار احملاسبي الدولي رقم 39 )املعّدل( – األدوات املالية: اإلعتراف والقياس – التعديالت املتعلقة ببنود · 
التحوط املستوفية للشروط )مثل التحوط خملاطر التضخم والتحوط بخيارات(.

1 يوليو 2009

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1 )املعّدل( تبني املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى – التعديل ·
املتعلق باإلعفاءات اإلضافية للمرة األولى.

1 يناير 2010

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2 )املعّدل( – الدفع على أساس األسهم – التعديل املتعلق بالتسويات ·
النقدية للمجموعة للدفعات على أساس األسهم.

1 يناير 2010

املعيار احملاسبي الدولي رقم 32 )املعّدل( – األدوات املالية: العرض – التعديالت املتعلقة بتصنيف حقوق ·
اإلصدار.

1 فبراير 2010

املعيار احملاسبي الدولي رقم 24 – اإلفصاحات عن اجلهات ذات العالقة– تعديل متطلبات اإلفصاح · 
للمنشآت املسيطر عليها أو اخلاضعة لسيطرة مشتركة أو مدارة من قبل احلكومة.

1 يناير 2011

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية: التصنيف والقياس )يقصد به إستبدال كامل ملعيار · 
احملاسبة الدولي رقم 39 واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7(.

1 يناير 2013

تعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام 2، 5، 8 ومعايير احملاسبة الدولية أرقام 1، 7، 17، 18، 36، · 
38 و 39 الناجتة عن التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية في ابريل من عام 2009.

يسري تطبيق معظمها للفترات 
السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 

يناير 2010

تفسيرات جديدة وتعديالت على التفسيرات:
يسري تطبيقه للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

1 يوليو 2009تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 17- توزيع األصول غير النقدية على املالكني.·

1 يوليو 2010تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 19- إطفاء املطلوبات املالية مع أدوات حقوق امللكية.·

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 14: املعيار احملاسبي الدولي رقم 19 – احلد ألصل منفعة ·
محدد، احلد األدنى ملتطلبات التمويل وعالقتها مع بعضها البعض

1 يناير 2011

1 يوليو 2009تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 16 – حتوطات صافي االستثمار في عملية خارجية.·

بتقييم · املتعلقة  املضمنة  املشتقات  تقومي  9 )املعّدل( – إعادة  رقم  الدولية  املالية  التقارير  تفسيرات  تفسير جلنة 

املشتقات املضمنة في حالة إعادة تصنيف املوجودات املالية في بند موجودات مالية من خالل الربح أو اخلسارة.

1 يوليو 2009

تتوقع اإلدارة أن إعتماد هذه التعديالت سيتم تطبيقها في البيانات املالية املوحدة للبنك في فترة التطبيق األولية عندما تصبح فّعالة. لم تتح 
الفرصة لإلدارة باعتبار التأثير احملتمل نتيجة تطبيق هذه التعديالت.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

التعاريف  3

لقد مت إستخدام املصطلحات التالية في البيانات املالية املوحدة مع معانيها احملددة:

املرابحة

هي عقد يبيع البنك مبوجبه أصل أو سلعة سبق له شراؤها وحيازتها بناًء على وعد املتعامل امللتزم بشرائها بشروط معينة. وذلك مقابل ثمن يتكون 
من التكلفة وهامش ربح متفق عليه.

اإلستصناع

هو عقد بني البنك واملتعامل على أن يبيع البنك له عقار مطور، وفًقا ملواصفات متفق بشأنها. يقوم البنك بتطوير العقار بنفسه أو من خالل مقاول 
من الباطن ثم يسلمها للمتعامل في تاريخ محدد مقابل ثمن متفق عليه.

اإلجارة

هي عقد بحيث يقوم البنك )املؤجر( بشراء أو إنشاء أصل للتأجير، بناًء على طلب املتعامل )املستأجر(، إستناداً على وعد منه باستثمار األصل ملدة 
معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة. وقد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األصل املؤجر. 

املشاركة

هي عقد بني البنك واملتعامل للمساهمة في مشروع إستثماري معني، قائم أو جديد، أو في ملكية ممتلكات معينة إما بصفة دائمة أو حسب ترتيبات 
تناقصية تنتهي بحيازة املتعامل لكامل امللكية. يتم إقتسام األرباح حسب العقد املبرم بني الطرفني في حني يتحمال اخلسارة بنسبة حصتيهما من 

رأسمال املشروع.

املضاربة

هي عقد بني البنك واملتعامل بحيث يقدم أحد األطراف مبلغاً معيًنا من املال ويقوم الطرف اآلخر )املضارب( باستثماره في مشروع أو نشاط معني في 
مقابل حصة محددة من الربح على أن يتحمل املضارب اخلسارة في حالة التخلف أو اإلهمال أو مخالفة أي من شروط املضاربة.

الوكالة

هي عقد يفوض البنك مبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من املال وفق شروط معينة بأجرة محددة )مبلغ مقطوع أو نسبة من املبلغ املستثمر(. يلتزم 
الوكيل بإعادة املبلغ املستثمر في حالة التخلف أو اإلهمال أو مخالفة أي من شروط الوكالة.

الصكوك

متثل الصكوك شهادات أمانة ملوجودات مغطاة متوافقة مع الشريعة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات احملاسبية   4

أساس اإلعداد   4.1

لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية، الصادرة عن مجلس املعايير احملاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن 
جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية، ومتطلبات قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة املطبقة.

وفقاً ملتطلبات هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة مبوجب البالغ رقم 2624/ 2008 بتاريخ 12 أكتوبر 2008، فقد مت اإلفصاح 
عن تعرضات البنك من نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية، وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك واملؤسسات املالية، مرابحات دولية مع مؤسسات مالية 

وإستثمارات قصيرة األجل وأخرى خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة في اإليضاحات املتعلقة بها. 

أساس التحضير   4.2

لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض األدوات املالية والتي متثل بصورة رئيسية إستثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل بيان الدخل، إستثمارات متاحة للبيع، وعودات بيع/ شراء عمالت، املقايضات اإلسالمية وعقود صرف والتي مت قياسها وفقا للقيمة العادلة. 

أساس التوحيد   4.3

إن البيانات املالية املوحدة تتضمن بنك دبي اإلسالمي - شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ »البنك«(، كما هي مدرجة في 
إيضاح 1. إن املنشآت املسيطر عليها من قبل البنك يتم معاملتها كشركات تابعة. إن السيطرة على هذه الشركات التابعة تتمثل في قدرة البنك 
على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركات التابعة لإلستفادة من نشاط هذه الشركات. لقد مت حتضير البيانات املالية للشركات 

التابعة لنفس الفترة املالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك. 

يتم إستبعاد األرصدة املهمة للمعامالت واإليرادات واملصاريف بني وحدات البنك عند التوحيد.

يتم حتديد حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركات التابعة بصورة منفصلة عن حقوق ملكية البنك. يتم قياس حصص حقوق ملكية املساهمني 
املستحوذ عليها. الحقاً  للمنشأة  احملددة  املوجودات  العادلة لصافي  القيمة  املسيطرة في  امللكية غير  بالتناسب مع حصة حقوق  املسيطرة  غير 
لعملية االستحواذ، إن القيمة املدرجة حلقوق امللكية غير املسيطرة هي قيمة هذه احلقوق بتاريخ اإلعتراف املبدئي باإلضافة إلى حصة حقوق امللكية 
غير املسيطرة في التغيرات الالحقة في حقوق امللكية. ويتم توزيع الدخل الشامل على حقوق امللكية غير املسيطرة حتى لو نتج عن ذلك أن يكون 

لدى حقوق امللكية غير املسيطرة رصيد مدين. 

إن حقوق امللكية غير املسيطرة متثل جزء من األرباح واخلسائر للسنة وصافي املوجودات للمنشآت التابعة التي مت توحيدها والتي هي غير مملوكة من 
قبل البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتم بيانها منفصلة عن حقوق ملكية البنك حتت بند حقوق امللكية غير املسيطرة في البيانات املالية 

املوحدة.

اإلستثمارات في املشاريع املشتركة    4.4

إن حصة البنك في املشاريع املشتركة مع املنشآت حتت السيطرة املشتركة باستخدام طريقة التوحيد النسبي، حيث يتم إحتساب حصة البنك من 
صافي موجودات ومطلوبات وإيرادات مصاريف املشروع املشترك على أساس كل بند على حدة.

مت إعداد البيانات املالية للمشاريع املشتركة وللبنك لنفس الفترة املالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك وذلك 
ملعامالت وأحداث تتم في ظروف مشابهة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات احملاسبية )يتبع(   4

الشهرة   4.5

متثل الشهرة الناجتة عن شراء شركة تابعة أو منشأة بسيطرة مشتركة فائض تكلفة الشراء عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات 
واملطلوبات واملطلوبات الطارئة احملددة للشركة التابعة أو املنشأة بسيطرة مشتركة واملعترف بها كما في تاريخ الشراء. يتم تسجيل الشهرة أوالً 

كأصل على أساس التكلفة، ويتم قياسها الحقاً على أساس التكلفة ناقصاً اإلنخفاض املتراكم في القيمة، إن وجد.

ألغراض إختبار إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات املنتجة للنقد في البنك والتي يتوقع إستفادتها من عملية اإلندماج. يتم إجراء 
إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات املنتجة للنقد والتي مت توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقارباً إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة 
الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية لها يتم حتميل خسارة اإلنخفاض أوالً لتخفيض القيمة 
الدفترية للشهرة املوزعة على الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة تناسبياً على أساس القيمة املدرجة لكل أصل في الوحدة. إن خسائر إنخفاض 

القيمة املسجلة للشهرة ال ميكن عكسها في فترات الحقة.

من  الناجتة  اخلسارة  الربح/  لتحديد  لها  اخملصصة  الشهرة  قيمة  إحتساب  يتم  مشتركة  بسيطرة  املنشآت  أو  التابعة  الشركات  إحدى  بيع  عند 
اإلستبعاد.

اإلعتراف باإليرادات   4.6

إيرادات من موجودات متويلية وإستثمارية

يتم اإلعتراف باإليرادات من موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية في بيان الدخل املوحد على أساس طريقة معدل الربح الفعلي. إن معدل الربح 
الفعلي هو املعدل الذي يتم مبوجبه خصم املقبوضات واملدفوعات النقدية املستقبلية املتوقعة على مدار العمر الزمني املتوقع للموجودات واملطلوبات 

املالية إلى صافي قيمتها املدرجة ويتم حتديد معدل الربح الفعلي عند اإلعتراف املبدئي باألصل املالي وال يتم مراجعته الحقاً. 

إن إحتساب معدل الربح الفعلي يضم جميع األتعاب املسددة أو املستلمة، تكاليف املعاملة واخلصومات أو العالوات التي هي جزء ال يتجزأ من معدل 
الربح الفعلي. إن تكاليف املعاملة هي تكاليف إضافية وتنسب مباشرًة إلى إستحواذ على إصدار أو إستبعاد أصل مالي.

املرابحة

يتم اإلعتراف بإيرادات املرابحة بناًء على معدل الربح الفعلي على فترة العقد إستناداً على املبالغ األساسية القائمة.

اإلستصناع
يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستصناع وهامش الربح املرتبط به )الفرق ما بني السعر النقدي للمصنوع للعميل وإجمالي تكلفة االستصناع للبنك( على 

أساس زمني نسبي.

اإلجارة

يتم تثبيت إيرادات اإلجارة على أساس العائد الفعلي على مدى فترة عقد اإليجار.

املشاركة

يتم تثبيت اإليرادات حسب الرصيد املتناقص على مدى زمن العقود املبرمة التي متثل العائد الفعلي على األصل.

املضاربة

يتم تثبيت األرباح أو اخلسائر من متويل املضاربة على أساس االستحقاق إذا كان ميكن تقديرها بصورة معقولة. عدا ذلك، يتم تثبيت األرباح عندما يقوم 
املضارب بتوزيعها بينما يتم حتميل اخلسائر في بيان الدخل عند اإلعالن عنها من قبل املضارب.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ملخص بأهم السياسات احملاسبية )يتبع(   4

اإلعتراف باإليرادات )يتبع(   4.6

الصكوك

يتم تثبيت إيرادات الصكوك على أساس زمني نسبي على مدى فترة الصكوك.

بيع العقارات

يتم تثبيت اإليرادات من بيع قطع األراضي على أساس طريقة االستحقاق بالكامل عندما تتحقق جميع الشروط التالية:

عندما يكتمل البيع ويتم توقيع العقود.  ·
عندما يكون استثمار املشتري املبدئي، حتى تاريخ البيانات املالية املوحدة، كافياً ليوضح إلتزام لدفع ثمن العقار.  ·

عندما يحول البنك إلى املشتري مخاطر ومزايا امللكية الهامة في معاملة البيع التي هي في جوهرها متثل مبيع ولم يعد له عالقة مستمرة مادية   ·
بالعقار.

إيرادات الرسوم والعموالت

يتم اإلعتراف باإليرادات املتعلقة بالرسوم والعموالت عند أداء اخلدمة.

إيرادات التأجير

يتم اإلعتراف بإيرادات التأجير من إستثمارات عقارية وفقاً لقاعدة القسط الثابت بناًء على فترة التأجير املتعلقة بها ويتم إحتسابها بالصافي من 
املصاريف املتعلقة.

أنصبة أرباح

يتم اإلعتراف بإيرادات أنصبة أرباح اإلستثمارات عندما يكون هناك حق في إستالم تلك األرباح.

األرصدة والودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى   4.7

يتم إظهار األرصدة والودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصص إنخفاض القيمة، إن وجد.

املرابحات الدولية مع مؤسسات مالية قصيرة األجل   4.8

يتم إظهار املرابحات الدولية مع مؤسسات مالية قصيرة األجل بالتكلفة ناقص مخصص إنخفاض القيمة واألرباح املؤجلة.

املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   4.9

ويتم  واإلجارة  االستصناع  وعقود  الوكالة  وترتيبات  واملشاركات  واملضاربات  املرابحات  ذمم  من  اإلسالمية  واالستثمارية  التمويلية  املوجودات  تتكون 
البيانات  في  وتدرج  االستصناع  تكلفة  قياس  قياسها بالتكلفة املطفأة بعد تنزيل املبالغ املشطوبة ومخصص املبالغ املشكوك بتحصيلها. يتم 

املالية املوحدة بقيمة ال تزيد عن القيمة النقدية املعادلة لها.

يتم إظهار املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مخصصات لالنخفاض في القيمة واإليرادات املؤجلة.

يتم أخذ مخصص اإلنخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية عند وجود شك في حتصيلها أو استردادها مع األخذ بعني االعتبار 
متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية املتعلقة بقياس القيمة العادلة. يتم شطب املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية فقط في حالة 

استنفاذ جميع السبل املمكنة واملتاحة الستردادها. اخلسائر املتوقعة في املستقبل ال يتم تسجيلها. 
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إنخفاض قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   4.10

املوجودات املالية التمويلية واإلسالمية املقّيمة إفرادياً
تتمثل املوجودات املالية التمويلية واإلسالمية املقّيمة إفرادياً بشكل رئيسي من موجودات متويالت وإستثمارات جتارية وشركات والتي يتم تقييمها 
إفرادياً لتحديد إن كان هنالك أي دليل موضوعي يؤشر إلى إنخفاض دائم في قيمة املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية. تصّنف املوجودات 
التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية كمنخفضة القيمة حاملا يوجد شك في قدرة املقترض على الوفاء بالدفعات امللتزمة للبنك وفقاً لشروط العقد 

األصلية. ينشأ الشك في قدرة املقترض على الوفاء بالدفعات امللتزمة عامًة عندما:

ال يتم سداد القيمة اإلسمية واألرباح كما في شروط العقد؛ و أ(  
عند وجود تدهور مهم في الوضع املالي للمقترض ومن غير احملتمل أن تكون املبالغ املتوقع حتصيلها من تسييل الضمانات املرهونة، إن وجدت،  ب(  

كافية لتغطية القيمة املدرجة احلالية لألصل املالي.

ويتم  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  أساس  على  القيمة  املنخفضة  واإلسالمية  التمويلية  املالية  املوجودات  قياس  يتم 
خصمها على أساس معدل الربح الفعلي األصلي املوجودات التمويلية واإلسالمية أو يتم قياس املوجودات املالية التمويلية واإلسالمية املنخفضة 
القيمة، بناًء على القيمة السوقية املنظورة للموجودات املالية التمويلية واإلسالمية أو القيمة العادلة للضمان املرتبط باألصل، إذا كان األصل يخضع 

لضمانات. يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة احلالية املنخفضة.

املوجودات املالية التمويلية واإلسالمية ألفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفرادياً

يتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لتغطية إنخفاض القيمة مقابل مجموعة معينة من األصول عندما يكون هناك نقص ميكن قياسه في 
التدفقات النقدية املستقبلية املقّدرة من خالل تطبيق منهج يخصص معدالت خسارة أعلى متماشياً مع األقساط املتأخرة.

املتكبدة والتي لم يتم حتديدها بعد

إن القروض املقيمة بشكل فردي التي ال يوجد أي دليل محدد على خسارتها على أساس فردي يتم جتميهعا وفقا خملاطر االئتمان استناداً إلى قطاعها، 
املنتج أو تصنيف القرض لغرض إحتساب اخلسائر املقدرة كمجموعة. إن هذا يعكس خسائر إنخفاض القيمة التي كان من املمكن أن يتكبدها البنك 
نتيجة أحداث حصلت قبل تاريخ امليزانية العمومية املوحدة والتي لم يتمكن البنك من حتديدها على أساس القروض الفردية والتي ميكن تقديرها 
إزالة هذه القروض املقيمة من  بشكل موثوق. عند تواجد معلومات التي حتدد خسائر متعلقة بقروض إفرادية ضمن مجموعة القروض فيتم حاالً 

القروض كمجموعة ويتم تقييمها على أساس فردي إلنخفاض القيمة.

تسهيالت التمويل املعاد التفاوض حولها

الدفع  ترتيبات  متديد  أن يشمل  على ضمانات. هذا ميكن  االستحواذ  من  بدالً  اإلئتمان  التعرضات خملاطر  إلعادة هيكلة  أمكن  البنك، حيثما  يسعى 
واملوافقة على شروط اإلئتمان اجلديدة. وبعد إعادة التفاوض على الشروط، يصبح التعرض لإلئتمان غير متأخر السداد. تقوم اإلدارة بصورة مستمرة 
التسهيالت في اخلضوع  الدفعات املستقبلية سوف حتدث. تستمر  وأن  املعايير  التفاوض بشأنها لضمان استيفاء  التي أعيد  التسهيالت  مبراجعة 
إستجابة  على  معتمدًة  للتسهيالت  األصلي  الفعلي  الربح  سعر  باستخدام  إحتسابها  ويتم  إجمالية  أو  فردية  بصورة  القيمة  انخفاض  لتقييم 

املقترض للشروط املعّدلة وقيامه بتسديد الدفعات املطلوبة للموجودات املالية التمويلية واإلستثمارية وحتويلها لقروض عاملة.

استرجاع خسائر إنخفاض القيمة

في حال تدنى مبلغ خسارة اإلنخفاض القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط التدني بشكل موضوعي بحدث مت بعد اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة، 
يتم عكس الزيادة بتخفيض حساب مخصص إنخفاض القروض. يتم اإلعتراف باسترجاع اخلسائر في بيان الدخل املوحد في الفترة التي حتدث بها.
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العقارات قيد اإلنشاء   4.11

تصنف العقارات قيد اإلنشاء بغرض البيع حتت بند عقارات قيد اإلنشاء. تظهر العقارات غير املباعة والعقارات املباعة التي لم حتقق شروط تثبيت 
اإليراد بالتكلفة أو صافي القيمة التي ميكن حتقيقها أيهما أقل. تشتمل التكلفة على تكلفة األرض والبنية التحتية واإلنشاءات واملصاريف األخرى 
املتعلقة بها مثل األتعاب املهنية والتكاليف الهندسية العائدة للمشروع، والتي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية جلعل األصول اجلاهزة 
لالستخدام قيد التنفيذ. يتم رسملة التكاليف املباشرة من بدء املشروع حتى إمتامه. يعرف اإلمتام على أنه إما عند إصدار شهادة اإلمتام الفعلي أو 
عندما تعتبر اإلدارة أن املشروع قد اكتمل أيهما أقرب. وعند إمتام املشروع يتم حذف تكلفة العقارات غير املباعة من عقارات قيد اإلنشاء وحتول إلى 

عقارات محتفظ بها لغرض البيع.

العقارات احملتفظ بها لغرض البيع   4.12

إن العقارات املستحوذة أو املشيدة لغرض البيع، يتم تصنيفها كعقارات محتفظ بها للبيع عند إمتام اإلنشاء. تظهر العقارات احملتفظ بها للبيع 
بالتكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على تكلفة األرض والبنية التحتية واإلنشاء واملصاريف األخرى املتعلقة بها 
مثل األتعاب املهنية والتكاليف الهندسية العائدة للمشروع التي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية جلعل األصول اجلاهزة لالستخدام 

قيد التنفيذ. إن صافي القيمة املمكن حتقيقها ميثل صافي سعر البيع املقدر ناقصاً التكاليف التي يتم صرفها عند بيع العقار.

يتم رسملة التكاليف املباشرة من بدء املشروع حتى إمتامه.. يعّرف اإلمتام على أنه إصدار شهادة اإلمتام الفعلي أو عندما تعتبر اإلدارة أن املشروع قد 
اكتمل أيهما أقرب. إن تكلفة األرض والتكاليف املصروفة أثناء التطوير املتعلقة بالعقارات املباعة خالل السنة يتم حتويلها إلى تكلفة اإليرادات.

تكلفة بيع العقار   4.13

تتضمن تكلفة بيع العقار على تكلفة األرض وتكاليف التطوير. تتضمن تكاليف التطوير على تكلفة البنية التحتية واإلنشاء. تتضمن تكلفة البيع 
بالنسبة للشقق على النسبة املقدرة من تكلفة التطوير املصروفة لتاريخه مقابل إجمالي تكاليف التطوير املقدرة لكل مشروع.

االستثمارات العقارية   4.14

التأجير أو ألغراض بيعها في املستقبل بسعر أفضل وكذلك العقارات احملتفظ بها إلستخدامات مستقبلية غير  إن العقارات احملتفظ بها لغرض 
محددة يتم تصنيفها كاستثمارات عقارية. يتم قياس االستثمارات العقارية بسعر التكلفة ناقصاً اإلستهالك املتراكم ومخصص إنخفاض القيمة. 

يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار املقدرة الستخدام املوجودات.

يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات العقارية إما عند استبعادها أو عند سحب االستثمار العقاري من االستخدام بصورة دائمة ولم يعد هناك مزايا 
استبعاد االستثمار العقاري، يتم تثبيتها في بيان الدخل املوحد  أو  سحب  عن  تنتج  خسائر  أو  أرباح  أية  اقتصادية مستقبلية من إستبعادها. إن 

للسنة التي مت خاللها السحب أو االستبعاد.

إن التحويالت التي تتم إلى اإلستثمارات العقارية، فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يستدل عليه بانتهاء سكن املالك أو بدء عقد اإليجار 
التشغيلي لطرف آخر أو انتهاء اإلنشاء أو التطوير. إن التحويالت تتم من االستثمارات العقارية، فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يستدل 

عليه بالبدء في سكن املالك أو بدء التطوير بغرض البيع.
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إستثمارات في شركات زميلة   4.15

الشركة الزميلة هي تلك املنشأة التي يستطيع البنك ممارسة تأثير فعال عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك. ميثل التأثير الفعال قدرة البنك 
على املشاركة في القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة الزميلة وليس السيطرة أو السيطرة املشتركة على هذه السياسات.

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية. بناًء على طريقة حقوق امللكية، 
البنك من صافي  تظهر اإلستثمارات في شركات زميلة في امليزانية العمومية املوحدة بالتكلفة بعد تعديلها لتغيرات ما بعد الشراء في حصة 
موجودات الشركة الزميلة، ناقص أي انخفاض بقيمة كل إستثمار على حده. بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، يحدد البنك إذا كان هناك ضرورة 
إذا كان بالضرورة  البنك  الزميلة. بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، يحدد  البنك في الشركة  لإلعتراف بأية خسائر إنخفاض القيمة إلستثمارات 
اإلعتراف بأية خسارة النخفاض القيمة على إستثمارات البنك في الشركات الزميلة. يحدد البنك في نهاية كل تقرير فيما ما إذا كانت هنالك أدلة 
موضوعية على أن االستثمار في الشركة الزميلة مت إنخفاض قيمته. وفي هذه احلالة، يقوم البنك باحتساب مبلغ إنخفاض القيمة على أساس الفرق 

بني القيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة والقيمة املدرجة ويتم اإلعتراف باملبلغ في بيان الدخل املوحد.

إن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة احملددة للشركة الزميلة والتي 
مت تسجيلها بتاريخ الشراء فيتم إعتبارها كشهرة. يتم تضمني الشهرة ضمن القيمة املدرجة لإلستثمار ويتم تقييمها إلنخفاض القيمة كجزء 
من تقييم اإلستثمار. إن أي زيادة في حصة البنك من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة 

التقييم، فيتم اإلعتراف بها مباشرة في بيان الدخل املوحد. 

عندما تقوم إحدى شركات البنك التابعة أو شركة زميلة أخرى بالتعامل مع شركة زميلة، يتم إستبعاد أية أرباح أو خسائر وذلك مبا يعادل مقدار 
حصة البنك في الشركة الزميلة املعنية. 

إستثمارات أخرى   4.16

اإلستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

يتم تصنيف اإلستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عندما يكون األصل املالي محتفظ به للمتاجرة أو عند تصنيفه من قبل 

اإلدارة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

يتم تصنيف األصل املالي كأصل محتفظ به للمتاجرة في حال:

 
مت اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في املستقبل القريب؛ أو   ·

كونه جزء من محفظة أدوات مالية محددة يقوم البنك بإدارتها ولها منط فعلي حديث يظهر حتصيل أرباح قصيرة األجل.   ·
كونه من املشتقات املالية غير املصنفة وغير الفعالة كأداة حتوط.  ·

يتم إدراج اإلستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلة ويتم حتقيق أية أرباح أو خسائر ناجتة ضمن بيان الدخل املوحد.

اإلستثمارات غير املصنفة كمحتفظ بها بغرض املتاجرة

 تصنف هذه اإلستثمارات كما يلي: 
محتفظ بها حتى االستحقاق.  -

متاحة للبيع.  -

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

تاريخ االستحقاق يتم  النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى  البنك  أو محددة ولدى  ثابتة  أو مدفوعات  التي لديها تواريخ استرداد  إن اإلستثمارات 

تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق. يتم ادراج هذه اإلستثمارات بالتكلفة املطفأة على أساس طريقة الربح الفعلية، مطروحاً 

منها أي انخفاض في القيمة. يتم احتساب التكلفة املطفأة بعد األخذ باالعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك اإلستثمارات على أساس 

طريقة معدل الربح الفعلية.

24إن أي ربح أو خسارة من هذه اإلستثمارات يتم تسجيله في بيان الدخل املوحد وذلك عند إلغاء اإلعتراف باإلستثمار أو انخفاض قيمته.
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استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق )يتبع(

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود تكبد خسائر إنخفاض في قيمة االستثمارات احملتفظ بها بتاريخ اإلستحقاق بالتكلفة املطفأة، فإن مبلغ 
خسارة انخفاض القيمة املعترف بها هو الفرق بني القيمة املدرجة لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقّدرة واخملصومة مبوجب 

سعر الربح الفعلي األساسي لإلستثمار املالي، ويتم إدراج خسارة إنخفاض القيمة الناجتة، إن وجدت، في بيان الدخل املوحد.

إن اإلستثمارات التي مت تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها لإلستحقاق وليست قريبة من تاريخ إستحقاقها ال ميكن عادًة بيعها أو إعادة تصنيفها 
دون التأثير على قدرة البنك على إستخدام هذا التصنيف، كذلك ال ميكن تصنيفها كعناصر مت التحوط لها بخصوص معدل الربح أو مخاطر الدفع 

املقدم، لتعكس طبيعة هذه اإلستثمارات طويلة األجل.

إستثمارات متاحة للبيع

للبيع« تظهر  متاحة  اإلستحقاق« »كإستثمارات  بها حتى  »محتفظ  املتاجرة« أو  بغرض  بها  »كمحتفظ  املصنفة  غير  اإلستثمارات  إدراج  يتم 
بالقيمة العادلة. 

يتم اإلعتراف باإلستثمارات املتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف املعاملة املباشرة، ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. إن 
إن  القيمة  إلنخفاض  وتختبر  بالتكلفة  إدراجها  يتم  موثوق  بشكل  العادلة  قيمتها  قياس  ميكن  ال  والتي  املتداولة  غير  األسهم  في  اإلستثمارات 

وجدت.

وبعد اإلعتراف املبدئي، يتم إعادة قياس اإلستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم إدراج األرباح واخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة 
مباشرًة في الدخل الشامل اآلخر وتسجيلها ضمن إحتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة في حقوق امللكية، باستثناء خسائر إنخفاض 
القيمة، األرباح احملسوبة بإستخدام طريقة الربح الفعلية واألرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل املوجودات النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم اإلعتراف 
بها مباشرًة في بيان الدخل املوحد. في حالة مت إستبعاد اإلستثمار أو حتديد وجود إنخفاض دائم في قيمته، فيتم إدراج األرباح واخلسائر املتراكمة 

املسجلة سابقاً ضمن إحتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل املوحد للسنة. 

يتم اإلعتراف بأنصبة األرباح من املوجودات املالية املتاحة للبيع في بيان الدخل املوحد عند تثبيت حق البنك في إستالم أنصبة األرباح.

املمتلكات واآلالت واملعدات  4.17

يتم اظهار املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلستهالك املتراكم ومخصص إنخفاض القيمة، إن وجد. تتضمن التكلفة التاريخية 
املصاريف املتعلقة مباشرًة بإمتالك األصل.

يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة أو قيم األصول على أعمارها اإلنتاجية املقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت كما يلي:

15 – 25 سنة      مباني           ·
15 - 20 سنة آالت ومعدات         ·
3 – 5 سنوات األثاث واملعدات املكتبية       ·

3 – 5 سنوات معدات احلاسوب اآللي ومستلزماته     ·
3 سنوات السيارات          ·

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات وكذلك أعمارها اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك وتعديلها حسبما يكون مالئماً بتاريخ كل ميزانية عمومية 
يتم إدراج أية تغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي.

يتم احتساب الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعاد أو شطب أي من األصول على أساس الفرق ما بني عائدات البيع والقيمة املدرجة بها كما في ذلك 
التاريخ ويتم تسجيل الربح أو اخلسارة الناجتة في بيان الدخل املوحد.
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   4.18

يتم اظهار األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعندما يكون األصل جاهز لإلستخدام، يتم حتويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وتصنيفها 
ضمن الفئة املالئمة للممتلكات واآلالت واملعدات ويتم استهالكها حسب سياسة البنك بهذا اخلصوص.

مطلوبات مالية أخرى   4.19

يتم قياس املطلوبات املالية األخرى مبا فيها القروض، مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف املعاملة. 

يتم قياس املطلوبات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الربح الفعلية ويتم اإلعتراف حصة املودعني في األرباح على أساس العائد 
الفعلي.

إن طريقة الربح الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتوزيع حصة املودعني في األرباح على الفترة املعنية. إن معدل 
الربح الفعلي هو املعدل الذي يستخدم وبشكل محدد خلصم الدفعات النقدية املستقبلية املتوقعة في إطار العمر الزمني املتوقع للمطلوبة املالية 

أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسباً.

4.20  ودائع العمالء وأرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى ووكاالت متويلية متوسطة األجل

إن ودائع العمالء واألرصدة املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ووكاالت متويلية متوسطة األجل تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة والتي هي عادًة 
املبالغ املستلمة بعد تنزيل تكاليف املعاملة املباشرة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلية.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني   4.21

يقوم البنك باملساهمة في مخصص التقاعد والتأمني الوطني ملوظفيه من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للقانون اإلحتادي رقم 2 لسنة 
.2000

يقوم البنك بعمل مخصص مقابل مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيه غير املواطنني. يتم احتساب هذه املكافآت على أساس رواتب املوظفني وفترة اخلدمة 
للموظفني وإكمال احلد األدنى لفترة اخلدمة. يتم اإلستدراك للتكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة اخلدمة.

اخملصصات واملطلوبات الطارئة   4.22

يتم تكوين مخصصات عندما يكون على البنك أي إلتزام قانوني أو إستداللي ناجت عن أحداث سابقة، والتي يكون من احملتمل اللجوء إلى تدفق في املوارد 
اإلقتصادية لتسديد اإللتزام وميكن قياس اإللتزام بشكل موثوق.

إن املطلوبات الطارئة التي تضم بعض الضمانات وخطابات اإلعتماد احملفوظة كرهن هي إلتزامات محتملة ناجتة عن أحداث سابقة ووجودها سيتم 
اإلعتراف  يتم  ال  البنك.  سيطرة  حتت  بالكامل  ليست  وهي  مؤكدة  غير  مستقبلية  أحداث  عدة  أو  ألحد  حدوث  عدم  أو  حدوث  عند  فقط  تأكيده 

باملطلوبات الطارئة في البيانات املالية املوحدة بل يتم بيانها في اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة إال إذا كان حدوثها ناٍء.
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الضرائب   4.23

يتم تكوين مخصص للضرائب احلالية واملؤجلة والناجتة عن نتائج الشركات التابعة اخلارجية وفًقا لألنظمة املالية املطبقة في البلدان التي تعمل 
فيها. 

يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام جلميع الفروقات املؤقتة بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة. يتم قياس موجودات 
ومطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة حسب نسب الضريبة املتوقع استخدامها للفترة عند حتقيق األصل أو سداد االلتزام، إستناداً إلى القوانني السارية 

املفعول بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة.

يتم مراجعة املبلغ املدرج ألصول ضريبة الدخل املؤجلة بتاريخ كل ميزانية عمومية موحدة ويخفض إلى احلد الذي يكون فيه من غير املرجح أن األرباح 
اخلاضعة للضريبة ستكون كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصول ضريبة الدخل املؤجلة.

الزكاة   4.24

والرقابة الشرعية في  الفتوى  التابعة له ويتم اعتمادها من قبل هيئة  والنظام األساسي للبنك والشركات  التأسيس  الزكاة وفًقا لعقد  حتتسب 
املنشآت على النحو التالي:

الزكاة على حقوق املساهمني تستقطع من أنصبة أرباحهم وحتتسب على وعائهم الزكوي )حقوق املساهمني ناقصاً رأس املال املدفوع واحتياطي   ·
أراضي املنحة وإحتياطي حتويل عملة وإحتياطي التحوط والتغيرات املتراكمة في القيمة العادلة( زائًدا مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني.

الزكاة على مخصص تسوية األرباح حتمل على اخملصص بعد احتسابها.  ·
تصرف أموال الزكاة بواسطة جلنة يعينها مجلس اإلدارة ويحدد لها الئحة عملها.  ·

الزكاة على رأس املال املدفوع ال تدخل في احتساب الزكاة وتستحق على املساهمني أنفسهم.  ·

توزيع األرباح   4.25

يحتسب توزيع األرباح ما بني املودعني واملساهمني وفًقا لإلجراءات النموذجية اخلاصة بالبنك ويتم اعتمادها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
للبنك.

إحتساب تاريخ املتاجرة والسداد   4.26

إن جميع مشتريات ومبيعات املوجودات املالية بالطريقة العادية يتم تثبيتها بتاريخ السداد أي تاريخ توصيل األصل إلى اجلهة املقابلة. إن املشتريات 
أو املبيعات بالطرق العادية متثل املشتريات أو املبيعات للموجودات املالية التي تتطلب توصيل املوجودات خالل فترة زمنية محددة حسب النظام أو 
العرف املتبع في السوق. إن أية تغيرات هامة في القيمة العادلة للموجودات التي إلتزم البنك بشرائها كما بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة فيتم 
حتقيقها في بيان الدخل املوحد وذلك للموجودات املصنفة كموجودات بغرض املتاجرة وضمن بيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد للموجودات 

املصنفة كموجودات متاحة للبيع.

الدخل املستبعد   4.27

وفًقا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك، يتوجب على البنك حتديد الدخل الناجت عن مصادر غير مقبولة حسب مبادئ الشريعة اإلسالمية 
وإبقاء هذا املبلغ في حساب منفصل يتم استخدامه في األنشطة االجتماعية احمللية.

املوجودات برسم األمانة   4.28

يعمل البنك كأمني/ مدير أو بصفات أخرى ينتج عنها حفظ أو وضع أصول بالنيابة عن األمانة ومؤسسات أخرى. إن هذه األصول واإليرادات الناجتة عنها 
ال يتم ضمها في البيانات املالية املوحدة للبنك حيث أنها ليست أصول للبنك.
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مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية   4.29

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ الصافي في امليزانية العمومية املوحدة فقط عند وجود حق قانوني ملزم وعندما يكون لدى 
البنك نية لتسوية املوجودات واملطلوبات على أساس الصافي، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد.

النقد ومرادفات النقد   4.30

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد، يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك املركزية واألرصدة والودائع لدى 
البنوك واملرابحات الدولية والتي تستحق في األصل خالل ثالثة أشهر أو أقل.

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية   4.31

يعمل البنك في تاريخ كل ميزانية عمومية موحدة على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداته امللموسة وغير امللموسة وذلك لتحديد إن كان هنالك ما 
يشير إلى أن هذه املوجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل وذلك 
لتحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، يقوم البنك بتقدير القيمة 

القابلة لإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. 

إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة في اإلستخدام، أيهما أعلى.

في حال مت تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل )أو لوحدة منتجة للنقد( مبا يقل عن القيمة املدرجة، يتم تخفيض القيمة املدرجة لألصل )الوحدة 
املنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض الدائم مباشرًة في بيان الدخل املوحد، إال إذا كان األصل معاد تقييمه 

فيتم عندها تسجيل خسائر اإلنخفاض كتنزيل من مخصص إعادة التقييم.

في حالة إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة تتم زيادة القيمة املدرجة لألصل )الوحدة املنتجة للنقد( إلى القيمة املعدلة القابلة لإلسترداد، بحيث 
ال تزيد القيمة املدرجة املعدلة عن القيمة املدرجة لألصل )الوحدة املنتجة للنقد( فيما لو لم يتم إحتساب خسائر إنخفاض القيمة في السنوات 
السابقة. يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة في بيان الدخل املوحد إال إذا كان األصل قد مت تسجيله بالقيمة املعاد تقييمها وفي 

هذه احلالة يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة كزيادة في مخصص إعادة التقييم.

إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية   4.32

املوجودات املالية

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل املالي )أو اجلزء من األصل املالي، عندما ينطبق، أو اجلزء من مجموعة أصول مالية متشابهة( عندما:

ينتهي احلق في احلصول على التدفقات النقدية من األصل، أو   ·
يحول البنك حقوقه للحصول على التدفقات النقدية من األصل أو عندما يأخذ على عاتقه االلتزام بدفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل   ·

دون تأخير جوهري لطرف ثالث مبوجب التزام قاسي و
إما )أ( يحول البنك جميع األخطار واملزايا املتعلقة باألصل أو )ب( عندما ال يكون البنك قد حول أو احتفظ فعلياً بجميع اخملاطر واملزايا املتعلقة   ·

باألصل، إال أنه حول الرقابة على األصل.

املطلوبات املالية

يتم إلغاء اإلعتراف باإللتزام املالي عندما يتم اإلعفاء من مسؤولية االلتزام أو إلغائها أو انتهاء فترتها. عند استبدال االلتزام املالي بالتزام آخر من نفس 
املقرض حسب شروط جوهرية مختلفة، أو إذا مت تعديل شروط االلتزام املالي املوجود جوهرياً. يعتبر مثل هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام 

األصلي وإن تثبيت االلتزام اجلديد والفرق في املبالغ املدرجة املعنية يقيد في بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ملخص بأهم السياسات احملاسبية )يتبع(   4

األدوات املالية املشتقة   4.33

إن األدوات املالية املشتقة هي أدوات مالية تتغير قيمتها تبعاً إلعتبارات متغيرة وال تتطلب إستثمار أولي أو إستثمار أولي مبدئي ويتم سدادها في 
تاريخ مستقبلي. يقوم البنك بإبرام معامالت متنوعة ألدوات مالية إسالمية مشتقة إلدارة التعرضات املتعلقة مبخاطر أسعار الربح وصرف العمالت 

األجنبية وتتضمن تعهدات أحادية لبيع/ شراء عمالت ومقايضات إسالمية. 

يتم قياس املشتقات املالية مبدئياً بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة. تدرج جميع املشتقات 
التي حتمل قيم عادلة موجبة ضمن املوجودات بينما تدرج املشتقات التي حتمل قيم عادلة سالبة ضمن املطلوبات.

يتم احلصول عادًة على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة ومناذج خصم التدفقات النقدية ومناذج التسعير املعترف بها حسبما هو مناسب. 

ألغراض محاسبة التحوط، يصنف البنك معامالت التحوط إلى فئتني: )أ( معامالت حتوط القيمة العادلة والذي يوفر حتوط لتعرضات التغيرات في 
القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات مثبتة ومعترف بها، )ب( معامالت حتوط التدفقات النقدية والذي يوفر حتوط لتعرضات تغيرات التدفقات النقدية 

املرتبطة سواء مبخاطر معينة متعلقة مبوجودات أو مطلوبات معترف بها أو مبعاملة متوقعة ستؤثر على صافي الدخل املستقبلي املصرح به.

إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون التحوط متوقعاً أن يكون فّعال بصورة عالية خالل فترته، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية من األداة املتحوط بها تقوم بفعالية مبقابلة التغيرات في البند املتحوط له وأن يكون قياسها موثوق. عند بدء التحوط، يتم تثبيت غرض إدارة 
اخلطر وإستراتيجيته وحتديد األداة املستعملة والبند املتحوط له وطبيعة اخملاطر املتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط. 

ويتم الحقاً تقييم التحوط والتأكد بأنه حتوط فّعال بصورة مستمرة.

حتوطات القيمة العادلة

إذا كانت عالقة التحوط قد حددت كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند املتحوط له للتغيرات في القيمة العادلة املتعلقة باخملاطر املتحوط لها. 
إن األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس كٍل من األداة املشتقة والبند املتحوط له يتم اإلعتراف بها في بيان الدخل املوحد. إن تعديالت القيمة العادلة 
املتعلقة باألداة املشتقة يتم حتميلها إلى نفس الفئة املتعلقة للبند املتحوط له. إن أية عدم فعالية سيتم أيضاً حتميلها في بيان الدخل املوحد 
أو عندما ال تقابل متطلبات  أو إستخدامها  أو إنهائها  أو مت بيعها  إلى نفس الفئة املتعلقة للبند املتحوط له. إذا إنتهت صالحية األداة املشتقة، 

محاسبة حتوطات القيمة العادلة أو مت إلغاء حتديدها يتم وقف إستخدام محاسبة التحوط.

حتوطات التدفقات النقدية

يتم اإلعتراف باجلزء الفّعال للتغيرات في القيمة العادلة لألدوات املشتقة التي مت حتديدها وتأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية ضمن إحتياطي 
حتوطات التدفقات النقدية في بيان الدخل الشامل اآلخر. ويتم اإلعتراف مباشرًة ألية أرباح وخسائر للجزء غير الفّعال في بيان الدخل كإيرادات/ خسائر 
جتارية. إن املبالغ املتراكمة في حقوق امللكية يتم حتويلها إلى بيان الدخل املوحد في الفترات التي يؤثر فيها البند املتحوط له عن الربح أو اخلسارة. 
ولكن عندما ينتج عن املعاملة املقّدرة املتحوط لها اإلعتراف بأصل أو مطلوب غير مالي، فيتم حتويل األرباح أو اخلسائر املتراكمة والتي مت تأجيلها 
سابقاً في حقوق امللكية من حقوق امللكية وإدراجها ضمن القياس املبدئي لتكلفة )األصل( املطلوب. إذا إنتهت صالحية األداة املشتقة أو مت بيعها 
أو إنهائها أو عندما ال تقابل متطلبات محاسبة التحوط، فيتم إبقاء األرباح واخلسائر املتراكمة املعترف بها في حقوق امللكية ضمن حقوق امللكية 
حتى يتم اإلعتراف باملعاملة املقّدرة وذلك في حاالت كونها أصل غير مالي أو مطلوب غير مالي أو حتى تؤثر املعاملة املقّدرة على بيان الدخل املوحد. 
إذا كان متوقعاً أن ال تتم املعاملة املقّدرة فيتم حتويل األرباح واخلسائر املتراكمة املعترف بها في حقوق امللكية إلى بيان الدخل املوحد مباشرَة وتبوب 

كإيرادات/ خسائر جتارية.

األدوات املشتقة التي ال تتأهل حملاسبة التحوط

إن كافة األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات املشتقة التي ال تتأهل مبحاسبة التحوط يتم اإلعتراف بها مباشرًة في بيان 
الدخل املوحد كإيرادات/ خسائر جتارية. ولكن إن األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في القيم العادلة ملشتقات يتم إدارتها باإلشتراك مع أدوات مالية 

محددة في القيمة العادلة يتم ضمها ضمن صافي دخل األدوات املالية احملددة بالقيمة العادلة ضمن اإليرادات واخلسائر األخرى.

إن املشتقات املدمجة في أدوات مالية أخرى أو عقود غير مالية مضيفة يتم معاجلتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وصفاتها ال تتعلق بقرب 

من مخاطر وصفات العقد املضيف وحيث ال يتم إدراج العقد املضيف بالقيمة العادلة وإدراج األرباح واخلسائر غير احملققة في بيان الدخل املوحد.
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تعهد أحادي لبيع/ شراء عمالت )التعهد(   4.34

يتم إدراج الوعود بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للتعهدات تعادل مرادف األرباح أو اخلسائر غير احملققة من التأشير لتسويق العقد باستخدام 
)أرباح غير محققة( تدرج ضمن املوجودات األخرى وأن التعهدات ذات  األسعار السائدة في السوق. إن التعهدات ذات القيمة اإليجابية في السوق 

القيمة السلبية )خسائر غير محققة( تدرج ضمن املطلوبات األخرى في امليزانية العمومية املوحدة.

دفعات على أساس أسهم امللكية   4.35

يتم قياس الدفعات على أساس أسهم امللكية للموظفني واآلخرين الذين يقدمون خدمات مماثلة بالقيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة كما 
في تاريخ املنح. 

الثابت على فترة  القسط  إدراجها كمصروف على أساس طريقة  يتم  امللكية  للدفعات على أساس أسهم  املنح  بتاريخ  العادلة احملددة  القيمة  إن 
اإلكتساب، بناًء على تقدير البنك لألدوات املالية التي سوف يتم إكتسابها بالنهاية. بتاريخ كل ميزانية عمومية موحدة، يراجع البنك تقديراته لعدد 
األدوات املالية املتوقع إكتسابها. إن تأثير مراجعة التقديرات األصلية، إن وجد، يتم اإلعتراف به في بيان الدخل املوحد على فترة اإلكتساب املتبقية مع 

تعديل مماثل إلحتياطي حقوق امللكية لبرنامج أسهم حوافز املوظفني.

العمالت األجنبية   4.36

يتم تسجيل املعامالت التي تتم بعمالت غير الدرهم اإلماراتي مبدئياً على أساس أسعار التحويل السائدة وقت اجراء تلك املعامالت. يتم إعادة تقييم 
املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم بأسعار الصرف السائدة في تاريخ امليزانية العمومية املوحدة. تدرج األرباح 

واخلسائر الناجتة عن عمليات التحويل ضمن بيان الدخل املوحد.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات اخلاصة بعمليات البنك اخلارجية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ امليزانية العمومية املوحدة. 
الدخل  بيان  التحويل في  ناجتة عن  أية فروقات  ادراج  الفترة. يتم  السائدة خالل  اإليرادات واملصروفات على أساس متوسط األسعار  بنود  يتم حتويل 
الشامل اآلخر، إن وجدت، ضمن حقوق امللكية وحتول إلى األرباح املستبقاة. يتم تسجيل فروقات التحويل هذه كإيرادات أو مصروفات في الفترة التي 

يتم فيها استبعاد هذه العمليات.

ضمانات مالية   4.37

عقود الضمانات املالية هي عقود تقتضي من البنك أن يقوم بأداء دفعات محددة لتعويض حاملها عن اخلسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد 
في أداء الدفعات عند استحقاقها وفقاً لألحكام والشروط األصلية.

يتم إدراج الضمانات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة، والتي متثل األقساط املستلمة عند اإلصدار. يتم إطفاء القسط املستلم على مدى عمر الكفاالت 
املالية. إن الكفالة املالية )القيمة اإلسمية( يتم تسجيلها الحقاً بالقيمة املطفأة، أو القيمة احلالية ألي دفعات متوقعة )عندما تصبح الدفعة حتت 

الكفالة محتملة( أيهما أعلى. إن األقساط املستلمة على هذه الكفاالت املالية يتم إدراجها ضمن املطلوبات األخرى.

تقارير القطاعات   4.38

إن القطاع ميثل عنصر مميز للبنك حيث إما يقدم املنتجات أو اخلدمات )قطاع األعمال(، أو يقدم املنتجات أو اخلدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة 
وأداء  إيرادات القطاع ومصروفات القطاع  تلك اخلاصة ببقية القطاعات. تشتمل  عن  تختلف  التي  واملكافآت  للمخاطر  ويخضع  جغرافي(  )قطاع 

القطاع على التحويالت ما بني قطاعات األعمال والقطاعات اجلغرافية. أنظر إلى إيضاح 56 تقارير املعلومات القطاعية.

القيم العادلة   4.39

بخصوص االستثمارات املتاجر بها بفعالية في أسواق مالية منظمة، يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار املتداولة في السوق عند إقفال 
األعمال بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة. تستخدم أسعار العرض للموجودات وأسعار الطلب للمطلوبات.

التكهن  على  املقدرة  عدم  نتيجة  وذلك  القيمة  إنخفاض  مخصص  تنزيل  بعد  بالتكلفة  إدراجها  يتم  املدرجة  غير  للبيع  املتاحة  االستثمارات  إن 
بتدفقاتها النقدية املستقبلية وعدم وجود طرق أخرى مناسبة للحصول على قيم عادلة لها موثوقة.

بخصوص االستثمارات العقارية، يتم حتديد القيمة العادلة دورياً على أساس التقييم املهني املستقل. 

إن القيمة العادلة لتعهدات شراء/ بيع عمالت حتتسب بالرجوع إلى أسعار الصرف اآلجلة ذات االستحقاقات املشابهة.
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أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير املؤكد   5

من خالل تطبيق السياسات احملاسبية للبنك واملوضحة في إيضاح 4، قامت اإلدارة باتخاذ قرارات التي كان لها تأثير كبير على القيم املدرجة للموجودات 
اإلسالمية  واإلستثمارية  التمويلية  املوجودات  إن  املشتقة.  املالية  لألدوات  العادلة  والقيم  املالية  واإلستثمارات  اإلسالمية  واإلستثمارية  التمويلية 
واإلستثمارات املالية والقيم العادلة لألدوات املالية املشتقة التي قد تأثرت قيمهم املدرجة بهذه القرارات املتخذة من قبل اإلدارة تتكون بصورة رئيسية 

من:

خسائر اإلنخفاض في املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية    5.1

يتم إنشاء مخصص خلسائر اإلنخفاض في املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالميه بتحميله في بيان الدخل املوحد كمخصص خسائر اإلنخفاض 
في املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية.

املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية املقّيمة إفرادياً   5.1.1

التعرض في كل حالة على حدة. ويتم  بتقييم  إفرادياً  املقّيمة  التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية  القيمة للموجودات  يتم حتديد خسائر إنخفاض 
والتي ال ينطبق عليها  إفرادياً  والتي تكون ذات قيمة مهمة  التجارية  التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية  تطبيق هذا اإلجراء على جميع املوجودات 

طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم اإلدارة باعتبار العوامل التالية عند حتديد مخصص اإلنخفاض للموجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية اإلفرادية املهمة:

املبالغ املتوقع حتصيلها من بيع الضمانات املرهونة.  ·
قدرة البنك على تنفيذ حقه في مطالبته بالضمانات واملصاريف القانونية املتعلقة بذلك.  ·

الفترة الزمنية املتوقعة إلكمال اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات املرهونة.  ·

تتطلب سياسة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة الضمان وقدرة البنك على 
التنفيذ على هذه الضمانات.

تبقى املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية املنخفضة القيمة مصنفة كمنخفضة القيمة إال إذا أصبحت جارية بالكامل وأن حتصيل األرباح 
املستحقة وأصل الدين ضمن اجلداول الزمنية احملددة أصبح محتمالً.

املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية املقّيمة كمجموعة   5.1.2

والتي لها خصائص مشتركة  املتأخر تسديدها  اإلفرادية  التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية  اإلنخفاض للموجودات  التقييم اجلماعي خملصص  يتم 
والتي ال تكون قيمها مهمة إفرادياً وللموجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية العاملة التي لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية.

إن اخملصص للمجموعة يستند على أي إنخفاض في التقييم الداخلي لألصل أو اإلستثمار منذ أن مت منحه أو إستمالكه. تأخذ التقييمات الداخلية 
أو إنخفاض  الهيكلية احملددة  التكنولوجي باإلضافة لنقاط الضعف  والتقادم  أو الصناعة  البلد  العوامل مثل أي إنخفاض في مخاطر  في اإلعتبار 

التدفقات النقدية.

تقّيم إدارة البنك بناًء على اخلبرة السابقة والظروف اإلئتمانية واإلقتصادية السائدة وأحوال اإلئتمان مقدار املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية 
التي قد تكون منخفضة القيمة ولكن لم يتم حتديدها بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة.

حتويل حصة امللكية في العقارات   5.2

دخل البنك في عدد من العقود مع مشترين لبيع أراضي ووحدات شقق. حددت اإلدارة حصة امللكية في هذه األصول وبناًء عليه فإن مخاطر ومزايا 
امللكية يتم حتويلها إلى املشتري حاملا يلتزم بإمتام الدفع للشراء ويستدل على هذا االلتزام من خالل العقد املوقع لشراء العقار والدفعات الكافية عن 

العمل املنجز. إستناداً لهذا، يقوم البنك بتثبيت اإليرادات واألرباح عند اجناز األعمال إلستكمال العقار.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير املؤكد )يتبع(   5

تصنيف االستثمارات   5.3

تقرر اإلدارة عند استمالك االستثمار فيما إذا كان يجب تصنيفه على أنه محتفظ به لتاريخ االستحقاق أو للمتاجرة أو مدرج بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل أو متاح للبيع.

بالنسبة لالستثمارات التي تعتبر محتفظ بها لتاريخ االستحقاق، تتأكد اإلدارة من أن متطلبات املعيار احملاسبي الدولي رقم 39 مت استيفائها وباألخص 
أن البنك لديه النية والقدرة على االحتفاظ باالستثمارات لتاريخ استحقاقها.

يقوم البنك بتصنيف االستثمارات على أنها للمتاجرة إذا مت استمالكها بصورة أساسية لغرض حتقيق ربح قصير األجل من قبل التجار.

إن تصنيف االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية إدارة اإلدارة ألداء هذه االستثمارات. عندما ال يتم تصنيفها 
على أنها محتفظ بها للمتاجرة لكن لها قيمة عادلة متوفرة وجاهزة وأن التغيرات في القيمة العادلة تدرج كجزء من األرباح أو اخلسائر في احلسابات 

اإلدارية فإنه يتم تصنيفها على أنها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى على أنها متاحة للبيع.

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع   5.4

ميارس البنك حكمه حول اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع. تتضمن تلك األحكام حتديد إنخفاض جوهري أو مطول للقيم العادلة ألقل من 

التكلفة. ولوضع هذه األحكام، يقوم البنك بتقييم عدة عوامل من بينها التذبذب العادي في أسعار األسهم. باإلضافة إلى ذلك يعتبر البنك بأن إنخفاض 

القيمة يكون مناسباً عندما يكون هناك أدلة على تدهور الوضع املالي للمستثمر فيه، طبيعة الصناعة وأداء القطاع أو التغير التكنولوجي.

اإلنخفاض في إستثمارات في شركات زميلة   5.5

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، يحدد البنك إذا كان هناك ضرورة لإلعتراف بأية خسائر قيمة إضافية على القيمة املدرجة لإلستثمارات في الشركة 
الزميلة مبقارنة القيمة املستردة مع القيمة في اإلستعمال أو القيمة العادلة بعد تنزيل تكلفة البيع، أيهما أعلى.

عند حتديد القيمة في اإلستعمال لإلستثمار يقدر البنك ما يلي:

حصته في القيمة املالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع التحصل عليها من قبل الشركات الزميلة، مبا فيها التدفقات النقدية من اعمال   )1
الشركات الزميلة وريع اإلستبعاد النهائي لإلستثمار، أو

القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع حتصيلها من انصبة األرباح التي سيتم إستالمها من اإلستثمار واإلستبعاد النهائي لإلستثمار.  )2

األدوات املالية اإلسالمية املشتقة   5.6

مناذج خصم  املدرجة،  السوق  أسعار  إلى  بالرجوع  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  املشتقة  املالية  لألدوات  العادلة  القيم  إن  املبدئي،  لإلعتراف  الحقاً 
التدفقات النقدية ومناذج التسعير املعترف بها حسبما هو مناسب. عند عدم تواجد أسعار مستقلة يتم حتديد القيمة العادلة بإستعمال طرق 
النقدية  التدفقات  وحتاليل  سوق  بيانات  توفر  عند  مشابهة  أدوات  مع  املقارنة  ذلك  ويتضمن  املتواجدة.  السوق  بيانات  على  تستند  التي  التقييم 
اخملصومة ومناذج تسعير اخليارات وطرق التقييم األخرى املستخدمة عادًة من قبل السوق. إن العوامل الرئيسية التي تعتبرها اإلدارة عند إستعمال 

أي منوذج هي:

اإلدارة قد يكون  األداة ولكن تقدير  النقدية تكون عادًة وفقاً لشروط  التدفقات  النقدية املستقبلية لألداة. إن  التدفقات  مدى إمكانية وتوقيت   )1
مطلوباً عند وجود شكوك في قدرة الطرف اآلخر للتعاقد في خدمة األداة مبوجب شروطها التعاقدية، و

معدل خصم مالئم لألداة. تقوم اإلدارة بتحديد هذا املعدل بناًء على تقييمها للفرق املالئم ملعدل األداة عن معدل الربح الداخلي احملدد. عند تقييم   )2
األداة بالرجوع إلى أدوات أخرى مشابهة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار تاريخ إستحقاق وتركيب وتصنيف األداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم األدوات املالية 
بناًء على مناذج بإستعمال القيمة العادلة ملكوناتها تأخذ اإلدارة باإلعتبار باإلضافة إلى ذلك ضرورة تعديالت تأخذ باحلسبان عدة عوامل تضم 

32فرق سعر العرض والطلب واملالئة اإلئتمانية وتكاليف خدمة احملفظة وعدم وجود التأكيدات للنموذج املستخدم. 



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية  6

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

1,491,1731,293,4091,027,859نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك املركزية:

6,376,863686,886813,684- حسابات جارية 

3,743,5344,348,3713,064,114- ودائع إلزامية 

11,611,5706,328,6664,905,657

يتم اإلحتفاظ باإليداعات اإللزامية لدى البنوك املركزية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وباكستان في كٍل من العمالت احمللية والدوالر األمريكي. إن 
هذه اإليداعات اإللزامية غير متاحة لعمليات البنك اليومية، وال ميكن سحبها دون موافقة البنوك املركزية. إن مستوى الودائع اإللزامية املطلوبة 

يتم تغييرها في كل شهر وفقا لتوجيهات ومتطلبات البنوك املركزية.

إن التركيزات اجلغرافية للنقد واألرصدة لدى البنوك املركزية هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

11,486,1956,212,8744,523,409داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

125,375115,792382,248خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

11,611,5706,328,6664,905,657

أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى  7

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

666,321322,697682,865حسابات جارية

685,9781,518,281512,855ودائع إستثمارية

1,352,2991,840,9781,195,720

إن التركيزات اجلغرافية لألرصدة والودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

697,1681,313,602941,264داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

655,131527,376254,456خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

1,352,2991,840,9781,195,720
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

مرابحات دولية قصيرة األجل مع مؤسسات مالية  8

إن التركيزات اجلغرافية للمرابحات الدولية قصيرة األجل مع مؤسسات مالية هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

102,8721,278,3557,042,219داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

1,102,087362,2469,237,482خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

1,204,9591,640,60116,279,701

موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية، بالصافي  9

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

موجودات متويلية
6,553,7738,328,9958,452,997مرابحات بضائع

1,636,0471,779,2482,405,710مرابحات دولية، طويلة األجل

6,589,0536,735,2094,979,679مرابحات سيارات

5,391,6936,431,3626,071,640مرابحات عقارية

20,170,56623,274,81421,910,026مجموع مرابحات

8,362,1088,443,6627,511,596استصناع

11,583,8479,946,7857,147,159إجارة

392,014309,800257,373بطاقات إئتمان إسالمية

40,508,53541,975,06136,826,154

)4,031,793()4,617,627()4,414,648(ينزل: إيرادات مؤجلة

)1,046,662()1,186,864()1,845,257(مخصص إنخفاض القيمة

)1,786,179()1,555,810()1,147,768(عقود مقاولي واستشاريي استصناع
33,100,86234,614,76029,961,520

موجودات إستثمارية
10,524,28010,047,2834,544,234مشاركات

5,456,0537,208,8145,920,503مضاربات

946,791846,491186,598وكاالت

16,927,12418,102,58810,651,335

)78,007()58,337()103,045(ينزل: مخصص إنخفاض القيمة

16,824,07918,044,25110,573,328

49,924,94152,659,01140,534,848مجموع موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية، صافي
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية )يتبع(  9

مخصص إنخفاض القيمة 

إن احلركات في مخصص إنخفاض القيمة هي كما يلي:

اجملموعإستثمارمتويل
ألف درهمألف درهمألف درهم

2009
1,186,86458,3371,245,201الرصيد في بداية السنة

784,80372,452857,255احململ السنة 

)140,565()27,046()113,519(احملرر إلى بيان الدخل املوحد

)12,861(-)12,861(مبالغ مت شطبها

)728()698()30(أخرى

1,845,257103,0451,948,302الرصيد في نهاية السنة

إجمالي مبلغ املوجودات التمويلية واالستثمارية احملددة إفرادياً كمنخفضة القيمة قبل خصم أية 
مخصص تقييم إفرادي إلنخفاض القيمة

2,922,752184,2533,107,005

2008

1,046,66278,0071,124,669الرصيد في بداية السنة

295,4989,898305,396احململ السنة 

)88,037()28,207()59,830(احملرر إلى بيان الدخل

)89,509(-)89,509(حركة ناجتة عن إستبعاد شركات تابعة

)5,993()36()5,957(مبالغ مت شطبها

)1,325()1,325(-أخرى

1,186,86458,3371,245,201الرصيد في نهاية السنة

إجمالي مبلغ املوجودات التمويلية واالستثمارية احملددة إفرادياً كمنخفضة القيمة قبل خصم أية 
مخصص تقييم إفرادي إلنخفاض القيمة

2,179,03647,8422,226,878

2007

802,36678,877881,243الرصيد في بداية السنة

325,0566,798331,854احململ السنة 

)63,249()7,668()55,581(احملرر إلى بيان الدخل

)25,179(-)25,179(مبالغ مت شطبها

1,046,66278,0071,124,669الرصيد في نهاية السنة

إجمالي مبلغ املوجودات التمويلية واالستثمارية احملددة إفرادياً كمنخفضة القيمة قبل خصم أية 
مخصص تقييم إفرادي إلنخفاض القيمة

1,604,42480,3211,684,745
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية، بالصافي )يتبع(  9

ضمانات

التمويلية  باملوجودات  املرتبطة  االئتمان  مخاطر  للحد  كتأمني  بضمان  واالحتفاظ  التمويل  بتقدمي  لألعمال  اإلعتيادي  املسار  خالل  البنك،  يقوم 
واإلستثمارية. يتضمن هذا الضمان ودائع ادخار واستثمار وضمانات مالية وأسهم وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. إن القيمة التقديرية للضمانات 

فيما عدا موجودات التجزئة األخرى التي تتكون بصورة رئيسية من متويالت مبنية على أصول هي على النحو التالي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

49,074,13039,903,22218,419,337ضمانات متويلية وشركات

29,937,51726,571,19012,438,573ممتلكات ورهونات

1,259,4731,409,832901,538ودائع

163,48148,07139,718سيارات وآالت

إن القيمة العادلة للضمانات التي يحتفظ بها البنك املتعلقة بالتسهيالت احملددة إفرادياُ كمنخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2009 تبلغ 2,75 
مليار درهم )2008: 3,09 مليار درهم و 2007: 384,05 مليون درهم(. 

خالل السنة، قام بالبنك باستمالك موجودات متنوعة تتكون بشكل رئيسي من سيارات. قام البنك ببيع موجودات معاد استمالكها بقيمة 6,52 
مليون درهم )2008: 4,38 مليون و 2007: 3,19 مليون درهم درهم( حيث مت تعديلها مقابل ذمم مدينة قائمة.

إستثمارات في صكوك إسالمية  10

إن اإلستثمارات في صكوك إسالمية بناًء على التركيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – بالتكلفة املطفأة
7,736,09610,610,8057,813,423اإلمارات العربية املتحدة

346,161391,001565,274دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى

238,857224,470133,062باقي دول العالم

8,321,11411,226,2768,511,759

متاحة للبيع
--969,683اإلمارات العربية املتحدة

969,683--

9,290,79711,226,2768,511,759اجملموع

يتم اإلحتفاظ باإلستثمارات في صكوك إسالمية حتى تاريخ اإلستحقاق ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة واإلستثمارات املتاحة للبيع في الصكوك 
اإلسالمية بعد االعتراف األولي يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة املعترف بها في الدخل الشامل اآلخر.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إستثمارات في شركات زميلة  11

تتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة من:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(
2007

ألف درهم

4,056,4553,954,3423,573,871احلصة في رأس املال والتمويالت

356,704336,632217,151احلصة في أرباح

)49,426()109,426()117,991(ينزل: مخصص إنخفاض القيمة
4,295,1684,181,5483,741,596

مخصص إنخفاض القيمة في شركات زميلة

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(
2007

ألف درهم

109,42649,42627,500الرصيد في بداية السنة

8,56560,00021,926محمل خالل السنة )إيضاح 50(

117,991109,42649,426الرصيد في نهاية السنة

يبني اجلدول التالي ملخص املعلومات املالية احلديثة املتوفرة عن إستثمارات البنك في الشركات الزميلة:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(
2007

ألف درهم

احلصة في امليزانية العمومية للشركات الزميلة:
6,847,0346,926,7075,722,294موجودات

)1,931,271()2,635,733()2,433,875(مطلوبات

4,413,1594,290,9743,791,023صافي املوجودات

)49,427()109,426()117,991(ينزل: مخصص إنخفاض القيمة

4,295,1684,181,5483,741,596القيمة املدرجة إلستثمارات في شركات زميلة

احلصة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:
1,014,3711,048,293419,711اإليرادات

17,345126,538203,462النتائج

إن القيمة املدرجة إلستثمارات في شركات زميلة حسب التركيزات اجلغرافية هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(
2007

ألف درهم

3,769,8673,809,4053,606,182اإلمارات العربية املتحدة

56,78259,43158,647دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى

468,519312,71276,767باقي دول العالم

4,295,1684,181,5483,741,596

وفقاً ملتطلبات املعيار احملاسبي الدولي رقم 28، تطبق اإلدارة متطلبات املعيار املعيار احملاسبي الدولي رقم 39 في نهاية كل فترة تقرير لتحديد إذا كان هناك ضرورة 

لالعتراف بأي انخفاض إضافي لصافي قيم االستثمارات في شركات زميلة وذلك على أساس فردي. مت حتديد أحد االستثمارات على أنه منخفض القيمة والذي مت 

اختبار كامل القيمة املدرجة له مبوجب املعيار احملاسبي الدولي رقم 36 وبلغ مقدار االنخفاض في القيمة الناجت 8,57 مليون درهم مت حتميله في بيان الدخل املوحد. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

استثمارات أخرى    12

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

128,561322,128820,849إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,797,3891,785,8083,261,833استثمارات متاحة للبيع

1,925,9502,107,9364,082,682

31 ديسمبر 2009 

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

دول 
مجلس 
التعاون 

اخلليجي 
األخرى

باقي دول 
اجملموعالعالم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1,212108,19219,157128,561أدوات حقوق ملكية

استثمارات متاحة للبيع
مدرجة:

603,65095,90940,255739,814أدوات حقوق ملكية*

غير مدرجة:
212,863133,389192,627538,879أدوات حقوق ملكية

406,996549,964-142,968صناديق اإلستثمار

355,831133,389599,6231,088,843

959,481229,298639,8781,828,657اجملموع اإلجمالي إلستثمارات متاحة للبيع

)31,268()18,406()12,862(-مخصص إنخفاض القيمة

959,481216,436621,4721,797,389صافي إستثمارات متاحة للبيع

960,693324,628640,6291,925,950اجملموع

* تتضمن اإلستثمارات املتاحة للبيع على إستثمار بقيمة 205,652,700 درهم )2008: 205,652,700 درهم و 2007: 400,365,019 درهم( والتي مت تعليق 
التداول به في سوق األسهم احمللية في نوفمبر 2008. مت تقييم اإلستثمار بناًء على آخر األسعار املتداولة قبل تعليقه في سوق األسهم احمللية.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

12  استثمارات أخرى )يتبع(

31 ديسمبر 2008 
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

دول مجلس 
التعاون اخلليجي 

األخرى
باقي دول 

اجملموعالعالم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
953234,19986,976322,128أدوات حقوق ملكية

استثمارات متاحة للبيع
مدرجة:

541,77676,17819,179637,133أدوات حقوق ملكية

غير مدرجة:
212,863134,151192,363539,377أدوات حقوق ملكية

375,017648,490-273,473صناديق اإلستثمار

486,336134,151567,3801,187,867

1,028,112210,329586,5591,825,000اجملموع اإلجمالي إلستثمارات متاحة للبيع

)39,192()27,773()11,269()150(مخصص إنخفاض القيمة

1,027,962199,060558,7861,785,808صافي إستثمارات متاحة للبيع

1,028,915433,259645,7622,107,936اجملموع

31 ديسمبر 2007 )معاد بيانها( 
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

دول مجلس 
التعاون اخلليجي 

األخرى
باقي دول 

اجملموعالعالم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
5,327606,611208,911820,849أدوات حقوق ملكية

استثمارات متاحة للبيع
مدرجة:

2,169,09127,55960,1002,256,750أدوات حقوق ملكية

غير مدرجة:
137,989132,287148,915419,191أدوات حقوق ملكية

392,870223,882616,752-صناديق اإلستثمار

137,989525,157372,7971,035,943

2,307,080552,716432,8973,292,693اجملموع اإلجمالي إلستثمارات متاحة للبيع

)30,860()3,000()27,860(-مخصص إنخفاض القيمة

2,307,080524,856429,8973,261,833صافي إستثمارات متاحة للبيع

2,312,4071,131,467638,8084,082,682اجملموع

مت  إستثمارات  من  بالصافي  إدراجها  مت  قد  درهم(  3,26 مليار   :2007 و  درهم  )2008: 1,79 مليار  درهم  1,83 مليار  البالغة  للبيع  املتاحة  اإلستثمارات  إن 

تخفيضها بقيمة 92,6 مليون درهم )2008: 224 مليون درهم و 2007: صفر درهم( مت حتميلها إلى بيان الدخل املوحد خالل السنة )إيضاح 50(. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

12  استثمارات أخرى )يتبع(

إن التوزيع الصناعي لإلستثمارات األخرى هو كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

853,107861,3202,303,316البنوك واملؤسسات املالية األخرى

507,213520,831532,572العقارات

565,630725,7851,246,794الصناعة وأخرى

1,925,9502,107,9364,082,682

تظهر اإلستثمارات املتاحة للبيع غير املدرجة بالتكلفة ناقصاً مخصص إنخفاض القيمة، نظراً لطبيعة التدفقات النقدية املستقبلية التي ال ميكن التنبؤ 

بها وعدم وجود طرق أخرى للوصول إلى قيمة عادلة ميكن الوثوق بها.

إن حركة مخصص إنخفاض القيمة لإلستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

39,19230,86014,899الرصيد في بداية السنة

7,66010,79423,961محمل خالل السنة )إيضاح 50(

)7,000()2,462()15,743(احملرر إلى بيان الدخل املوحد

)1,000(--شطب خالل السنة

--159حركات أخرى

31,26839,19230,860الرصيد في نهاية السنة

مع  التصنيف متاشياً  إعادة  للبيع. متت عملية  إلى إستثمارات متاحة  املتاجرة  بها بغرض  احملتفظ  املالية  إعادة تصنيف اإلستثمارات  خالل سنة 2008، مت 

التعديالت احلديثة في املعيار الدولي احملاسبي رقم 39 الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2008 فيما يتعلق بإعادة تصنيف املوجودات املالية. بلغت القيمة العادلة 

لألوراق املالية كما في تاريخ إعادة التصنيف 155,6 مليون درهم. كما في 31 ديسمبر 2009 بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات واملعاد تصنيفها 56,9 مليون 

درهم )2008: 76,2 مليون درهم(. خالل سنة 2009، مت إستبعاد اإلستثمارات املعاد تصنيفها والبالغة 8,5 مليون درهم )2008: صفر درهم(.

عقارات قيد اإلنشاء  13

إن احلركة على عقارات قيد اإلنشاء خالل السنة كانت كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

2,171,004-257,830الرصيد في بداية السنة

130,818178,772981,345إضافات

)510,855(--إستبعادات 

)2,641,494(--احملول إلى ديار ش.م.ع. )إيضاح 23(

-79,058-حتويالت أخرى

-388,648257,830الرصيد في نهاية السنة
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

عقارات لغرض البيع  14

إن العقارات لغرض البيع متثل عقارات في مصر ولبنان مسجلة بإسم بعض الشركات التابعة وفروع للبنك: 

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

168,251131,831136,585الرصيد في بداية السنة

-701100,809إضافات

-)62,161()12,464(إستبعادات )إيضاح 46(

)4,754()2,228(781ربح/ )خسارة( سعر الصرف

157,269168,251131,831الرصيد في نهاية السنة

إستثمارات عقارية  15

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

أراضي
1,171,3981,171,6011,171,537اإلمارات العربية املتحدة

936936936دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى

51,78351,76666,113باقي دول العالم

1,224,1171,224,3031,238,586

)300()300()300(ينزل: مخصص إنخفاض القيمة

1,223,8171,224,0031,238,286

عقارات أخرى
353,121366,271304,923اإلمارات العربية املتحدة

4,1934,1936,904دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى

555,659538,424593,305باقي دول العالم

912,973908,888905,132

)108,520()127,852()140,502(ينزل: اإلستهالك املتراكم
772,471781,036796,612

1,996,2882,005,0392,034,898اإلستثمارات العقارية، صافي

مت حتديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للبنك من قبل مقّيمني مستقلني ليست لهم صلة بالبنك. إن املقيمني هم أعضاء في عدة جمعيات مهنية 

خلبراء التقييم ولديهم مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة في تقييم العقارات في مواقع مماثلة. إن التاريخ الفعلي للتقييم هو 31 ديسمبر 2009. 

إن القيمة العادلة إلستثمارات البنك العقارية كما في 31 ديسمبر 2009 هي 2,94 مليار درهم )2008: 4,30 مليار درهم و 2007: 3,08 مليار درهم(.

تشتمل األراضي في دولة اإلمارات العربية املتحدة على أراٍض مقيمة مببلغ 276,14 مليون درهم )2008: 276,14 مليون درهم و 2007: 276,14 مليون درهم( 

ممنوحة من قبل حكومة دبي مت تخصيصها فقط لصالح املساهمني )إيضاح 33(.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إستثمارات عقارية )يتبع(  15

إن احلركة في اإلستثمارات العقارية هي كما يلي:

2009

أراضي

إستثمارات 
عقارية 

اجملموعأخرى

ألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة
1,224,303908,8882,133,191الرصيد كما في بداية السنة

15,28115,281-إضافات

)4,284()4,284(-إستبعادات
)8,867()8,867(-حتويالت

1,9551,769)186(تأثير سعر الصرف

1,224,117912,9732,137,090الرصيد كما في نهاية السنة

اإلستهالك املتراكم/ مخصص إنخفاض القيمة:
300127,852128,152الرصيد كما في بداية السنة

18,72218,722-محمل خالل السنة

)1,186()1,186(-إستبعادات
)5,320()5,320(-حتويالت

434434-تأثير سعر الصرف

300140,502140,802الرصيد كما في نهاية السنة

القيمة املدرجة
311,223,817772,4711,996,288 ديسمبر 2009

2008

أراضي

إستثمارات 
عقارية 

اجملموعأخرى
ألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة
1,238,586905,1322,143,718الرصيد كما في بداية السنة

306,60861,350367,958إضافات

)346,725()40,181()306,544(إستبعادات

)14,798()2,713()12,085(حتويالت

)16,962()14,700()2,262(تأثير سعر الصرف

1,224,303908,8882,133,191الرصيد كما في نهاية السنة

اإلستهالك املتراكم/ مخصص إنخفاض القيمة
300108,520108,820الرصيد كما في بداية السنة

20,12520,125-محمل خالل السنة

)793()793(-تأثير سعر الصرف

300127,852128,152الرصيد كما في نهاية السنة

القيمة املدرجة
311,224,003781,0362,005,039 ديسمبر 2008
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إستثمارات عقارية )يتبع(  15

2007 )معاد بيانها(

أراضي

إستثمارات 
عقارية 

اجملموعأخرى
ألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة
541,281300,727842,008الرصيد كما في بداية السنة

987,107604,4051,591,512إضافات

24,41724,417-حتويالت

)314,219()24,417()289,802(إستبعادات

1,238,586905,1322,143,718الرصيد كما في نهاية السنة

اإلستهالك املتراكم/ مخصص إنخفاض القيمة
30080,49580,795الرصيد كما في بداية السنة

28,02928,029-محمل خالل السنة

)2,149()2,149(-إستبعادات

2,1452,145-حتويالت

300108,520108,820الرصيد كما في نهاية السنة

القيمة املدرجة 
311,238,286796,6122,034,898 ديسمبر 2007

املدينون واملوجودات األخرى  16

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

322,978608,080774,518إيرادات مستحقة القبض

596,679465,223120,104إيرادات إيجار مستحقة القبض

54,18875,85880,561مدينون جتاريون

11,86514,840240,825شيكات مرسلة برسم التحصيل

30,811-38,999دفعات مقدمة للمقاولني

9,44319,748250,256مخزون

81,91047,38255,448مصاريف مدفوعة مقدماً 

8,0008,0008,000القرض احلسن )قروض بدون أرباح(

27,9636,2064,833حسابات جارية مدينة، صافي

18,05725,37128,109ضرائب مؤجلة )إيضاح 29(

-86,572111,411موجودات ومشتقات إسالمية )إيضاح 40( 

207,417289,609680,177أخرى

1,464,0711,671,7282,273,642

و 2007: 25,70 مليون  درهم  )2008: 28,53 مليون  درهم  القيمة وقدره 43,25 مليون  اإلنخفاض في  تنزيل مخصص  املدينة بعد  اجلارية  تظهر احلسابات 

درهم(.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

ممتلكات وآالت ومعدات  17

2009

أراضي 
ومباني

آالت 
ومعدات

أثاث 
ومعدات 
مكتبية

تكنولوجيا 
 سياراتاملعلومات

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
اجملموعالتنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة 
186,31082,386304,141292,2534,787288,0831,057,960 يناير 2009

4,05977914,4829,735108118,129147,292إضافات

)15,548(-)623()54()14,871(--إستبعادات
)22,456()22,456(-----شطب خالل السنة

8,867---8,867--إعادة تصنيف

)5,493()97,042(-37,68153,868--حتويالت أخرى
)6,917()89()107()2,203()4,205()313(-تعديالت سعر الصرف

3190,36982,852346,095353,5994,165286,6251,163,705 ديسمبر 2009

االستهالك املتراكم
389,207-131,34852,437156,560145,7133,149 يناير 2009

116,008-1,7543,91458,88950,651800محمل خالل السنة 

)3,389(-)423()54()2,912(--إستبعادات
5,320---5,320--إعادة تصنيف

)1,236(-)54()324()814()44(-تعديالت سعر الصرف

505,910-3133,10256,307217,043195,9863,472 ديسمبر 2009

صافي القيمة املدرجة
3157,26726,545129,052157,613693286,625657,795 ديسمبر 2009
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(  17

 2008

أراضي 
ومباني

آالت 
ومعدات

أثاث 
ومعدات 
مكتبية

تكنولوجيا 
 سياراتاملعلومات

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
اجملموعالتنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة 
1211,42880,782293,869188,69828,730158,104961,611 يناير 2008

29,9092,45943,82835,994129303,850416,169إضافات

)259,276()13,508()22,167()4,646()63,928(-)155,027(إستبعادات

)38,384()156,431(-42,97375,074--حتويالت أخرى

)22,160()3,932()1,905()2,867()12,601()855(-تعديالت سعر الصرف

3186,31082,386304,141292,2534,787288,0831,057,960 ديسمبر 2008

االستهالك املتراكم
330,944-136,26649,158124,364110,10411,052 يناير 2008

103,258-2,3903,36058,61337,5501,345محمل خالل السنة 

)42,054(-)8,632()1,200()24,914(-)7,308(إستبعادات

)2,941(-)616()741()1,503()81(-تعديالت سعر الصرف

389,207-3131,34852,437156,560145,7133,149 ديسمبر 2008

صافي القيمة املدرجة
3154,96229,949147,581146,5401,638288,083668,753 ديسمبر 2008
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(  17

2007

أراضي 
ومباني

آالت 
ومعدات

أثاث 
ومعدات 
مكتبية

تكنولوجيا 
 سياراتاملعلومات

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
اجملموعالتنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة 
1306,83579,868188,193127,30126,72729,851758,775 يناير 2007

1,1873,06495,37066,8379,904153,194329,556إضافات

)102,876()836()7,861()5,991()13,013()2,128()73,047(إستبعادات

)24,417()23,971(-23,486485-)24,417(حتويالت أخرى

573)134()40(66)167()22(870تعديالت سعر الصرف

31211,42880,782293,869188,69828,730158,104961,611 ديسمبر 2007

االستهالك املتراكم
263,174-136,41146,65981,13687,46511,503 يناير 2007

85,539-3,5263,84748,29824,9574,911محمل خالل السنة 

)15,671(-)5,369()2,318()5,085()1,347()1,552(إستبعادات

)2,145(-----)2,145(حتويالت أخرى

47-7-15)1(26تعديالت سعر الصرف

330,944-3136,26649,158124,364110,10411,052 ديسمبر 2007

صافي القيمة املدرجة
31175,16231,624169,50578,59417,678158,104630,667 ديسمبر 2007
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

الشهرة  18

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

36,91036,910-كما في 1 يناير 

--34,516إضافات خالل السنة )إيضاح 21(

-)36,910(-شطب خالل السنة

36,910-34,516كما في 31 ديسمبر 

إختبار إنخفاض قيمة الشهرة

خالل سنة 2009، مت تخصيص الشهرة املكتسبة من خالل جمع األعمال إلى ميلينيوم برايفت ايكويتي ذ.م.م كوحدة مدرة إلنتاج النقد. 

في سنة 2008، إن اإلستثمار في بنك اخلرطوم قد مت تخفيضه جزئياً ونتج عن ذلك تعديالت في تصنيف اإلستثمار من شركة تابعة إلى شركة زميلة وشطب 

الشهرة. راجع إيضاح 22.

إستثمارات في مشاريع مشتركة  19

إن حصة البنك البالغة 50% من املوجودات واملطلوبات في املشاريع املشتركة أدرجت في البيانات املالية املوحدة كما يلي: 

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

10,0268,3279,371نقد في الصندوق ولدى البنوك

1,2129534,275موجودات مالية وإستثمارية إسالمية

-47,79847,053عقارات قيد اإلنشاء

11,53912,84928,669مدينون وموجودات أخرى

5,9934,0223,574ممتلكات وآالت ومعدات

76,56873,20445,889مجموع املوجودات

39,93534,33710,284مطلوبات أخرى

10,4658,05925,345أرباح السنة
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إستبعاد حصص في شركات زميلة  20

خالل سنة 2009، قام البنك باستبعاد 32,5% من حصته في ميلينيوم فاينانس كوربورايشن ليمتد لقاء حصة 50% في ميلينيوم برايفت ايكويتي ذ.م.م.، وهي 

شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة مببلغ 10,5 مليون دوالر أمريكي )38,6 مليون درهم(.

كذلك، اعتمدت شركة اإلمارات الوطنية لألوراق املالية أيضاً حل طوعي وفقا لقرار املساهمني. إن صافي موجودات الشركات وثمن البيع هي كما يلي:

2009

ألف درهم

42,509القيمة املدرجة لالستثمارات في الشركات الزميلة في تاريخ اإلستبعاد

)37,806(ينزل: قيمة البيع إلستبعاد شركات زميلة - صافي

4,703صافي خسائر إستبعاد شركات زميلة )راجع إيضاح 47(

إندماج األعمال  21

في سنة 2009، إستحوذ البنك على حصة تبلغ 50% في ميلينيوم برايفت إيكويتي ذ.م.م. ومقرها في دولة اإلمارات العربية املتحدة وتشارك في أنشطة إدارة 

الصناديق. إن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ميلينيوم برايفت إيكويتي ذ.م.م. احملددة املستحوذ عليها في ذلك التاريخ كانت كما يلي:

معترف بها 
عند 

اإلستحواذ
2009

ألف درهم

4,269نقد وأرصدة لدى البنوك

9,964موجودات أخرى

1,344ممتلكات ومعدات

15,577مجموع املوجودات

7,477مطلوبات أخرى

7,477مجموع املطلوبات

8,100القيمة العادلة لصافي املوجودات – %100

38,566سعر الشراء لإلستحواذ

)4,050(ينزل: القيمة العادلة لصافي املوجودات احملددة املشتراة

34,516الشهرة الناجتة من اإلستحواذ )راجع إيضاح 18(

مت حتديد القيمة العادلة لصافي املوجودات على أساس التقييم الذي قام به مقّيم خارجي ليست له صلة بالبنك.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إنخفاض احلصص في شركات تابعة  22

بتاريخ 1 فبراير 2008، مت دمج بنك اخلرطوم )وهو شركة تابعة بذلك التاريخ( وبنك اإلمارات والسودان الواقعان في السودان وبدأت األعمال حتت إسم بنك 

اخلرطوم. وكجزء من عملية اإلندماج، أصدر بنك اخلرطوم أسهم تبلغ 144,318,188 سهم ملساهمي بنك اإلمارات والسودان بالقيمة اإلسمية. ونتيجة لهذا 

إنخفضت حصة البنك في بنك اخلرطوم من 52,3% إلى 28,4%. مت تصنيف اإلستثمار في بنك اخلرطوم كإستثمار في شركة زميلة.

خالل سنة 2008، قام البنك باستبعاد 50% من حصته في ميلينيوم فاينانس كوربورايشن ليمتد )شركة تابعة بذلك التاريخ( إلى طرف آخر. وبناًء على ذلك 

فإن حصة البنك إنخفضت من 65% إلى 32,5%. مت تصنيف إستثمار البنك في ميلينيوم فاينانس كوربورايشن ليمتد حالياً كإستثمار في شركة زميلة.

إن موجودات ومطلوبات الشركات التابعة، والتي إنخفضت حصة البنك فيها كما في 31 ديسمبر 2007 كانت كما يلي:

2007
ألف درهم

583,552نقد وأرصدة لدى البنوك

1,992,726املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

343,950إستثمارات في حقوق ملكية

40,181إستثمارات عقارية

414,126مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

196,410ممتلكات وآالت ومعدات

3,570,945مجموع املوجودات

2,530,258ودائع العمالء

87,320مستحق لبنوك ومؤسسات مالية

448,542دائنون ومستحقات

235,998حقوق امللكية غير املسيطرة

3,302,118مجموع املطلوبات

268,827صافي املوجودات

36,517الربح الناجت عن إستبعاد شركات تابعة
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

حتويل حصة في شركة تابعة  23

قام البنك بتحويل كامل حصته في شركة ديار للتطوير ش.م.خ. )شركة تابعة( والتي تقوم بتطوير العقارات إلى ديار للتطوير ش.م.ع. كما في 30 مايو 2007 

لقاء مبلغ 2,600,000,000 درهم يتم تسديده بإصدار 2,600,000,000 سهم قيمة كل سهم 1 درهم في ديار للتطوير ش.م.ع.

إن موجودات ومطلوبات شركة ديار للتطوير ش.م.خ. كما في 30 مايو 2007 كانت كما يلي:

30 مايو 
2007

ألف درهم

14,956ممتلكات وآالت ومعدات

2,641,494عقارات قيد اإلنشاء

245,267ذمم مدينة وأوراق قبض

382,079مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

584,598أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

3,868,394مجوع املوجودات

2,805مكافأت نهاية اخلدمة

44,531مبالغ محتجزة دائنة

857,038إلتزامات التمويل اإلسالمي

1,346قرض ألجل

1,327,875دائنون ومصاريف مستحقة 

3,763حقوق امللكية غير املسيطرة

2,237,358مجموع املطلوبات

1,631,036صافي املوجودات

2,600,000ثمن الشراء

968,964الربح من حتويل احلصة في الشركة التابعة
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

ودائع العمالء  24

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

حسب الفئة أ( 
حسابات جارية   14,015,03014,060,33813,804,657

حسابات توفير  9,881,74011,151,3728,730,070

ودائع إستثمارية  40,023,07840,608,61241,619,982

حسابات هوامش نقدية  233,769281,497450,800

مخصص تسوية األرباح )إيضاح 54(  41,886226,858570,085

64,195,50366,328,67765,175,594

حسب اإلستحقاق التعاقدي ب( 
ودائع حتت الطلب  24,556,12328,446,62016,299,754

ودائع تستحق خالل ثالثة شهور  21,453,38023,335,03727,040,433

ودائع تستحق خالل ستة شهور  7,684,0185,428,6462,333,038

ودائع تستحق خالل سنة  10,347,0868,763,92317,998,356

ودائع تستحق خالل أكثر من سنة  154,896354,4511,504,013

64,195,50366,328,67765,175,594

حسب التوزيع اجلغرافي ج( 
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  62,448,31662,137,36959,598,309

خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة  1,747,1874,191,3085,577,285

64,195,50366,328,67765,175,594

حسب العملة د( 

درهم اإلمارات العربية املتحدة  56,986,38760,227,44553,163,825

عمالت أخرى  7,209,1166,101,23212,011,769

64,195,50366,328,67765,175,594

راجع أيضاح 27 وإيضاح 1/61 على التوالي.

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  25

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

53,89099,293240,660حسابات جارية 

1,395,1613,231,8082,000,662ودائع إستثمارية

1,449,0513,331,1012,241,322

األرصدة املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى حسب التوزيع اجلغرافي هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

1,328,8643,024,538607,158داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

120,187306,5631,634,164خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

1,449,0513,331,1012,241,32252



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

أدوات صكوك متويلية  26

أبرم البنك خالل عام 2007 ترتيبات متويل الصكوك املتوافقة مع الشريعة وحصل من خاللها على متويل متوسط األجل مببلغ 2,754,750,000 درهم )750 
مليون دوالر أمريكي(. إن الصكوك مدرجة في بورصة دبي املالية العاملية وبورصة لندن.

وموجودات مشاركات  باألصل  تضم موجودات مستأجرة  باملشاركة”( التي  اململوكة  )“املوجودات  احملددة  املوجودات  بعض  الترتيبات حتويل  تشمل شروط 
وإستثمارات مرخصة متوافقة مع الشريعة وأية موجودات لدى البنك مستبدلة إلى شركة الصكوك، شركة دي أي بي صكوك - املصدر، التي مت تأسيسها 

خصيصاً إلجراء معامالت الصكوك. إن املوجودات حتت سيطرة البنك وسيستمر تقدميها من قبل البنك. تستحق شهادات الصكوك في عام 2012.

سيقوم املصدر بدفع مبلغ التوزيع ربع السنوي من العوائد املقبوضة بخصوص املوجودات اململوكة باملشاركة. من املتوقع أن تكون هذه العوائد احملصلة كافية 
لتغطي مبلغ التوزيع ربع السنوي املستحق الدفع إلى حاملي الصكوك بتواريخ التوزيع ربع السنوي. عند إستحقاق الصكوك، تعهد البنك بإعادة شراء 

املوجودات بالسعر املتفق عليه مببلغ 750 مليون دوالر.

يترتب على الصكوك معدل ربح متغير مستحق الدفع إلى املستثمرين إستناداً إلى معدل ثالثة شهور ليبور زائد 0,33% في السنة. يتم توزيع األرباح على 
أساس ربع سنوي.

خالل سنة 2009، مت إعادة شراء صكوك تبلغ 92,5 مليون دوالر )340 مليون درهم( بسعر مخفض من خالل عرض نقدي حلاملي الصكوك. اعترف البنك مببلغ 
38,7 مليون درهم متعلق بالربح الناجت من اعادة شراء الصكوك الذي مت إدراجه ضمن إيرادات أخرى. وسوف يتم إلغاء شهادات هذه الصكوك عند إستحقاقها 

عندما يقوم البنك بإعادة شراء هذه املوجودات اململوكة باملشاركة.

متويل الوكالة متوسطة األجل   27

اختار البنك إعادة تصنيف ودائع الوكالة املستلمة في سنة 2008 من وزارة املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بقيمة 3,75 مليار درهم وإدراجها حتت فئة 
متويل مؤهل من املستوى الثاني )»متويل الطبقة 2«(. وافق املساهمون على عملية إعادة التصنيف في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية الذي عقد 
في أبريل 2009. وسيتم استخدام ودائع الوكالة الذي منحته وزارة املالية )املوّكل( إلى البنك )الوكيل( ألغراض االستثمار لفترة سبع سنوات تبدأ من تاريخ 

إعادة التصنيف وتستحق في ديسمبر 2016. وسيتم دفع أرباح الوكالة كل ثالثة أشهر بناًء على معّدل ربح يتوقع أن يتراوح بني 4% - 5,25% سنوياً. 

وفقاً لبنود اتفاقية الوكالة، فإن حقوق املوّكل ومطالباته على الوكيل واملتعلقة بالوكالة تخضع بالكامل حلقوق ومطالبات كافة الدائنني الثانويني. 

كما في 31 ديسمبر 2008، كان املبلغ مصنفاً حتت »ودائع العمالء االستثمارية« )إيضاح 24(. 

مطلوبات أخرى  28

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

364,140582,527607,980حصة املودعني من األرباح )إيضاح 51(

171,079268,282336,393مبالغ مستحقة عن شراء عقارات

255,300306,889453,968شيكات بنكية

1,624204,589209,148شيكات مستلمة برسم التحصيل

399,044180,264381,704ودائع متنوعة

443,075461,523480,615دائنون جتاريون

167,053186,54788,468إيجارات مقبوضة مقدماً

-665,724188,234مبالغ مستحقة ملوردين عن موجودات مالية وإستثمارية
89,55474,31360,256مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

38,964100,80335,272أنصبة أرباح غير مطالب بها

3,5443,484-مخصص الضريبة )إيضاح 29(

4,8005,3505,350مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

4,8563,8726,082مبالغ مستحقة للمقاولني

-74,664160,138حتويالت مالية
293,585293,585293,585مبالغ مستحقة عن إستثمارات 

397,342429,072431,281أخرى

3,370,8043,449,5323,393,58653



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

الضرائب  29

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

مخصص الضرائب

3,5443,48437,823الرصيد اإلفتتاحي

8923,544952احململ خالل السنة

)35,291(-)4,436(ضرائب مدفوعة

-)3,484(-ضرائب متعلقة بشركات تابعة مستبعدة

3,5443,484-الرصيد النهائي )إيضاح 28(

موجودات الضريبة املؤجلة

25,37128,10913,009موجودات الضريبة املؤجلة في بداية السنة

5,67915,100)5,952()عكس(/ إضافات خالل السنة

-)8,417()1,362(تأثيرات سعر الصرف

18,05725,37128,109موجودات الضريبة املؤجلة في نهاية السنة )إيضاح 16(

)مصروف(/ عكس مصروف الضريبة خالل السنة

)952()3,544()892(الضريبة احلالية

5,67915,100)5,952(الضريبة املؤجلة

2,13514,148)6,844()مصروف(/ عكس مصروف ضريبة الدخل 

زكاة مستحقة  30

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

139,428134,557118,660زكاة عن حقوق امللكية

1,1088,60910,882زكاة عن مخصص تسوية األرباح )إيضاح 54(

140,536143,166129,542
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رأس املال  31

200920082007
عدد 

األسهم
باأللف

املبلغ
ألف درهم

عدد 
األسهم

باأللف
املبلغ

ألف درهم

عدد 
األسهم

باأللف
املبلغ

ألف درهم

رأس املال املصرح به: 
3,617,5053,617,5053,445,4003,445,4003,000,0003,000,000أسهم عادية بواقع 1 درهم للسهم

املصدر واملدفوع بالكامل:
3,445,4003,445,4002,996,0002,996,0002,800,0002,800,000كما في 1 يناير 

172,105172,105449,400449,400196,000196,000أسهم منحة

3,617,5053,617,5053,445,4003,445,4002,996,0002,996,000كما في 31 ديسمبر

خالل السنة، مت إصدار 172,105,000 سهم بقيمة 1 درهم للسهم كأسهم منحة )2008 – 449,400,000 سهم و 2007: 196,000,000 سهم(.

أسهم اخلزينة   32

تشمل أسهم البنك املشتراة من طرف ثالث لتسوية معامالت معينة. ويعتزم البنك بيع هذه األسهم في سنة 2010.

اإلحتياطيات  33

إحتياطي
قانوني

ألف درهم

إحتياطي 
أراضي 
منحة

ألف درهم

إحتياطي 
عام

ألف درهم

إحتياطي 
حتويل عملة

ألف درهم
اجملموع

ألف درهم

2,761,030286,951895,00030,3233,973,304كما في 1 يناير 2007

)2,983()2,983(---حتويل عملة وتعديالت أخرى

)4,293(---)4,293(عكس عالوة إصدار أسهم في شركة تابعة

755,000-755,000--احملول من األرباح املستبقاة

)10,812(--)10,812(-املتعلق باستبعاد أراضي ممنوحة

2,756,737276,1391,650,00027,3404,710,216كما في 31 ديسمبر 2008

)87,020()87,020(---حتويل عملة وتعديالت أخرى

600,000-600,000--احملول من األرباح املستبقاة

)24,858(---)24,858(احلركة الناجتة عن إستبعاد شركات تابعة

5,198,338)59,680(2,731,879276,1392,250,000كما في 1 يناير 2009

)18,161()18,161(---حتويل عملة وتعديالت أخرى

100,000-100,000--احملول من األرباح املستبقاة

5,280,177)77,841(2,731,879276,1392,350,000كما 31 ديسمبر 2009
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اإلحتياطيات )يتبع(  33

اإلحتياطي القانوني

طبًقا للمادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته( في دولة اإلمارات العربية املتحدة والنظام األساسي للبنك، يجب حتويل %10 

من األرباح العائدة للمساهمني إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يصبح هذا اإلحتياطي مساوياً 50% من رأس املال املدفوع. إن هذا االحتياطي غير 

قابل للتوزيع إال في احلاالت التي ينص عليها القانون. يشتمل االحتياطي القانوني على مبلغ 2,000 مليون درهم ميثل عالوة إصدار محصلة بواقع 2 درهم 

للسهم عن حقوق اإلصدار الصادرة في سنة 2006. 

قرر مجلس اإلدارة التوقف عن التحويل السنوي إلى االحتياطي القانوني نظراً ألن االحتياطي يزيد عن 50% من رأس املال املدفوع.

إحتياطي األراضي املمنوحة

مبلغ  )إيضاح 15(. إن  العقارية  اإلستثمارات  األراضي ضمن  البنك. أدرجت هذه  بتصرف حر فقط لصالح مساهمي  األراضي  بعض  دبي  منحت حكومة 

احتياطي األراضي املمنوحة ميثل القيمة العادلة لألراضي عند منحها، بعد تنزيل االستبعادات.

اإلحتياطي العام

يتم التحويل إلى حساب االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس اإلدارة ويخضع ملوافقة املساهمني أثناء اجلمعية العمومية السنوية.

التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة  34

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

1,006,637544,649)888,714(كما في 1 يناير

)116,430()58,590()309(احملرر نتيجة إلستبعاد إستثمارات متاحة للبيع

578,418)1,836,761(165,310األرباح/ )اخلسائر( غير احملققة على اإلستثمارات املتاحة للبيع

1,006,637)888,714()723,713(كما في 31 ديسمبر

أنصبة أرباح موزعة واملقترح توزيعها  35

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

أنصبة أرباح نقدية:
--538,648)2009: بواقع 0,15 درهم للسهم بقيمة 1 درهم(

-860,523-)2008: 0,25 درهم للسهم بقيمة 1 درهم(

1,198,400--)2007: 0,40 درهم للسهم بقيمة 1 درهم(

أسهم منحة 
--179,549)2009: بواقع 0,05 درهم للسهم بقيمة 1 درهم(

-172,105-)2008: بواقع 0.05 درهم للسهم بقيمة 1 درهم(

449,400--)2007: 0,15 درهم للسهم بقيمة 1 درهم(

إن أنصبة األرباح املوزعة املتعلقة بسنة 2008 مت اإلعالن عنها وتوزيعها/ منحها خالل السنة. إن أنصبة األرباح النقدية املقترح توزيعها واملتعلقة بسنة 2009 

تخضع ملوافقة املساهمني خالل اجلمعية العمومية الغير عادية السنوية التي ستعقد في 31 مارس 2010.
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إحتياطي حتوط  36

خالل السنة، قام البنك بإيقاف حتوط التدفقات النقدية على العمليات املتوقعة. إن إيقاف التحوط أدى إلى حتويل األرباح املتراكمة املتعلقة بالتحوط والبالغة 

45,2 مليون درهم )2008: صفر درهم( من إحتياطي التحوط إلى بيان الدخل املوحد. راجع إيضاح 44.

برنامج خيار شراء أسهم املوظفني  37

خالل سنة 2004 وضع البنك خطة لتمليك أسهم للموظفني وذلك بغرض تقدير املوظفني اجليدين واالحتفاظ بهم. تعطي هذه اخلطة املوظف احلق بامتالك 

أسهم البنك بسعر اإلصدار. وفًقا لقرار مساهمي البنك أثناء اجلمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 26يونيو 2004 ، تنازل املساهمون عن 2% من 

حقهم باألسهم مبوجب حقوق اإلصدار في البنك مقابل سعر حق إصدار مببلغ 20 درهم للسهم لصالح موظفي البنك حسب اخلطة. مبوجب هذا الترتيب 

فقد استملك البنك 913,999 سهماً من أسهمه بسعر إصدار يبلغ 20 درهم للسهم.

منح البنك 502,699 سهماً خالل عام 2004 بسعر حق إصدار يبلغ 20 درهم للسهم للموظفني الرئيسيني الذين حققوا بعض املعايير احملددة مسبقاً. إن حق 

هؤالء املوظفني في امللكية أصبح ساري املفعول اعتباراً من 31 ديسمبر 2004.

إن األسهم املتبقية والبالغة 411,300 سهماً بواقع 10 درهم للسهم التي استملكها البنك مبوجب هذه اخلطة مت االحتفاظ بها كأسهم برنامج ملكية 

األسهم للموظفني وتعادل اآلن 4,113,000 سهم بواقع 1 درهم للسهم بعد جتزئة السهم خالل عام 2005. إن تكلفة استمالك هذه األسهم بلغت 8,226 

ألف درهم بواقع 20 درهم للسهم ذات القيمة االسمية 10 دراهم للسهم أو 2 درهم للسهم بعد جتزئة السهم.

إن القيمة العادلة لهذه األسهم بتاريخ املنح كانت 109,817,000 درهم. بناًء عليه، بتاريخ املنح فإن مبلغ 101,591,000 درهم الذي ميثل القيمة العادلة 

ناقصاً املبالغ املتوجب حتصيلها من املوظفني مت حتديده على أن يحمل إلى بيان الدخل على مدى فترة املنح. خالل سنة 2008 قام عدد من املوظفني بترك اخلدمة 

في البنك، وبناًء عليه فقد إسترد البنك 1,576,836 سهماً، ونتيجة لذلك فإن التحميل السنوي املستقبلي على حساب برنامج شراء أسهم املوظفني قد 

تغير على النحو التالي:

املبلغ احلالي 
احململ على 
بيان الدخل 

املوحد

احململ على 
بيان الدخل 
املوحد كما 

في تاريخ 
املنح

ألف درهمألف درهمالسنة 

200630,31230,312

200736,84636,846

200818,06925,085

20095,4446,856

20104782,492

91,149101,591اجملموع
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حقوق امللكية غير املسيطرة  38

إن حقوق امللكية غير املسيطرة متثل احلصة التناسبية ملساهمي األقلية في القيمة اإلجمالية من صافي موجودات ونتائج عمليات الشركات التابعة.

املطلوبات احملتملة واإللتزامات  39

 األدوات املالية ذات العالقة بالتمويل

إن األدوات املالية ذات العالقة بالتمويل تشتمل على االلتزامات لتقدمي التمويل واالعتمادات املستندية القائمة والكفاالت التي مت تصميمها للوفاء مبتطلبات 

متعاملي البنك.

إن االلتزامات لتقدمي التمويل متثل االلتزامات التعاقدية لتقدمي متويل إسالمي، وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء صالحية ثابتة أو تشتمل على 

شروط إللغائها وتتطلب دفع رسوم. ونظراً ألن االلتزامات ميكن أن تنتهي صالحيتها دون القيام بسحبها، فإن إجمالي املبالغ التعاقدية ال متثل بالضرورة 

املتعامل  إخفاق  حال  في  املتعاملني  عن  نيابة  الدفعات  بإجراء  البنك  تلزم  والكفاالت  القائمة  املستندية  االعتمادات  إن  املستقبلية.  النقدية  االحتياجات 

بالسداد حسب شروط العقد.

لدى البنك التزامات ومطلوبات محتملة قائمة مبوجب اعتمادات مستندية وكفاالت ناجتة خالل سير األعمال العادية كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

املطلوبات احملتملة
479,915603,0811,462,287قبوالت

3,040,0283,387,5296,161,796إعتمادات مستندية

10,484,58617,476,43410,381,479كفاالت

14,004,52921,467,04418,005,562

اإللتزامات
416,257591,975578,299إلتزامات مصاريف رأسمالية

11,217,24422,583,5929,391,000إلتزامات تسهيالت غير قابلة لإللغاء وغير مسحوبة 

11,633,50123,175,5679,969,299

25,638,03044,642,61127,974,861مجموع املطلوبات احملتملة واإللتزامات
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املشتقات اإلسالمية  40

يظهر اجلدول أدناه القيمة العادلة املوجبة والسالبة ملشتقات القيمة العادلة التي تعادل أسعار السوق باإلضافة للمبالغ االسمية محللة حسب تاريخ 

. إن املبلغ االسمي هو املبلغ اخلاص باألصل املعني للمشتق، مرجع السعر واملؤشر وهو األساس الذي مبوجبه تقاس التغييرات في قيمة املشتقات.  إستحقاقها

ً على أخطار السوق أو أخطار االئتمان.إيضاحات حول البيانات املالية  تشير املبالغ االسمية إلى حجم املعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشرا

املوحدة 

: املبالغ االسمية حسب املدة حتى االستحقاق 31 ديسمبر 2009

القيمة 
العادلة 
املوجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

مجموع 
املبالغ 

اإلسمية
خالل 

3 أشهر

أكثر من
 3 أشهر 

- سنة

أكثر من 
سنة – 3 

سنوات
أكثر من 3- 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات
ألف رهمألف درهمألف رهمألف رهمألف رهمألف درهمألف رهمألف رهم

مشتقات إسالمية محتفظ بها لغرض 

: املتاجرة
-13,79316,4578,428,2333,807,1181,332,9802,904,929383,206تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت

12,217,140392,601---275,548188,97612,609,741مقايضات أسعار ربح إسالمية (إيضاح 16)

289,341205,43321,037,9743,807,1181,332,9802,904,92912,600,346392,601

: املبالغ االسمية حسب املدة حتى االستحقاق 31 ديسمبر 2008

القيمة 
العادلة 
املوجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

مجموع 
املبالغ 

اإلسمية
خالل 

3 أشهر

أكثر من
 3 أشهر 

- سنة

أكثر من 
سنة – 3 

سنوات
أكثر من 3 

– 5 سنوات
أكثر من 5 

سنوات
ألف رهمألف درهمألف رهمألف رهمألف رهمألف درهمألف رهمألف رهم

لغرض  بها  محتفظ  إسالمية  مشتقات 
املتاجرة:

--47,46368,06211,255,6423,795,4636,174,6291,285,550تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت

9,206,987352,805---231,735227,7769,559,792مقايضات أسعار ربح إسالمية

279,198295,83820,815,4343,795,4636,174,6291,285,5509,206,987352,805

من  التحوط  لغرض  بها  محتفظ  إسالمية  مشتقات 
التدفقات النقدية:

-2,000,000---2,000,000-111,411مقايضات أسعار ربح إسالمية (إيضاح 16)

390,609295,83822,815,4343,795,4636,174,6291,285,55011,206,987352,805

: املبالغ االسمية حسب املدة حتى االستحقاق 31 ديسمبر 2007

القيمة 
العادلة 
املوجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

مجموع 
املبالغ 

اإلسمية
خالل 

3 أشهر

أكثر من
 3 أشهر 

- سنة

أكثر من 
سنة – 3 

سنوات
أكثر من 3 

– 5 سنوات
أكثر من 5 

سنوات
ألف رهمألف درهمألف رهمألف رهمألف درهمألف درهمألف رهمألف رهم

لغرض  بها  محتفظ  إسالمية  مشتقات 
: املتاجرة

--33,72629,63314,936,79012,009,606356,0842,571,100تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت

-1,941,4432,588,590--33,05233,0524,530,033مقايضات أسعار ربح إسالمية

66,77862,68519,466,82312,009,606356,0844,512,5432,588,590-

لدى البنك مراكز في األنواع التالية من املشتقات:
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

املشتقات اإلسالمية )يتبع(  40

تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت

إن التعهدات األحادية لشراء/ بيع العمالت هي إتفاقات تعهدية إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في املستقبل. إن الصفقات الفعلية تنفذ 

في تاريخ التعهد، من خالل مبادلة العروض والقبوالت بالشراء/ البيع بني األطراف املعنية.

املقايضات اإلسالمية

املقايضات اإلسالمية مرتكزة على مبدأ الوعد )التعهد( بني طرفني لشراء عقود منتجات محدد ومطابقة للشريعة اإلسالمية بسعر محدد بالتاريخ احملدد 

في املستقبل. ومتثل تعهد مشروط لشراء سلع من خالل تعهدات أحادية للشراء. إن تركيب املقايضات اإلسالمية يشتمل على مقايضات أسعار الربح 

ومقايضات العمالت. بخصوص مقايضات أسعار الربح اإلسالمية، تقوم األطراف املتقابلة عادًة بتبادل دفعات أسعار الربح الثابتة واملتغيرة إستناداً إلى قيمة 

إسمية لعملٍة منفردة من خالل شراء/ بيع سلع متعلقة »بعقد مرابحة«. بخصوص مقايضات العمالت اإلسالمية يتم تبادل دفعات الربح الثابتة واملتغيرة 

باإلضافة للمبالغ اإلسمية بعمالٍت مختلفة من خالل شراء/ بيع سلع متعلقة »بعقد بيع مرابحة«.

املشتقات احملتفظ بها أو املصدرة بغرض املتاجرة

تتعلق معظم أنشطة البنك التجارية املشتقة باملبيعات والتحوطات اإلستراتيجية )راجع أدناه(. تشمل أنشطة البيع عرض املنتجات إلى املتعاملني بأسعار 

منافسة لتمكنهم من حتويل أو تعديل أو خفض اخملاطر احلالية واملتوقعة. 

املشتقات احملتفظ بها أو املصدرة ألغراض التحوط

كجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يقوم البنك بإستخدام املشتقات ألغراض التحوطات من أجل تخفيض تعرضه إلى مخاطر العمالت وسعر الربح. يتم 

إجناز هذا بتحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة باإلضافة إلى التحوط اإلستراتيجي مقابل تعرضات امليزانية العمومية ككل.

بخصوص مخاطر أسعار الربح، يتم عمل التحوط اإلستراتيجي مبراقبة إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات املالية والدخول في مقايضات أسعار الربح. مبا أن 

التحوط اإلستراتيجي ال يؤهل حملاسبة حتوطات محددة، فلذلك يتم إحتساب املشتقات املتعلقة كأدوات جتارية.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إيرادات من املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية  41

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

موجودات متويلية
454,259624,216مرابحات بضائع

18,04630,941مرابحات دولية

486,540457,142مرابحات سيارات

352,726414,346مرابحات عقارية

1,311,5711,526,645مجموع إيرادات مرابحات

408,560267,306إستصناع

572,602514,260إجارة

2,292,7332,308,211إيرادات من موجودات متويلية

موجودات إستثمارية
625,053445,769مشاركات

354,791378,092مضاربات

42,94565,590وكاالت

7,3357,178أخرى

1,030,124896,629إيرادات من موجودات إستثمارية

3,322,8573,204,840مجموع اإليرادات من املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

إن اإليرادات من املوجودات التمويلية واإلستثمارية تظهر بالصافي بعد تنزيل اإليرادات املستبعدة مببلغ 8,97 مليون درهم )2008: 10,61 مليون درهم(.

إيرادات من مرابحات دولية، قصيرة األجل  42

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

20,087242,098إيرادات من مرابحات دولية 

31,39124,110إيرادات من ودائع إستثمارية ووكاالت

51,478266,208

اخلسائر من اإلستثمارات األخرى  43

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

9,534)6,841()خسارة(/ ربح من بيع إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)277,068()53,562(خسارة من إعادة تقييم إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

16,31026,987أنصبة أرباح من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

58,590-األرباح احملققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع 

23,33689,197أنصبة أرباح من إستثمارات حقوق امللكية

1,82231,465أنصبة أرباح من صناديق إستثمارية 

)18,935()61,295(

مت عرض أنصبة األرباح لإلستثمارات املتاحة للبيع بالصافي من الدخل املستبعد البالغ 3,05 مليون درهم )2008: صفر درهم(.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(
إيرادات الرسوم والعموالت وحتويل عمالت أجنبية  44

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

237,930301,164رسوم وعموالت متعلقة بعمليات جتارية

414,290447,079رسوم وعموالت أخرى

99,842119,925أرباح تعهدات أحادية اجلانب لشراء/ بيع العمالت

1073,959القيمة العادلة ملشتقات إسالمية

752,169872,127

تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت األخرى مبلغ 45,2 مليون درهم )2008: صفر درهم( على حساب إعادة تصنيف املكاسب املتراكمة املرتبطة بإحتياطي 

التحوط في بيان الدخل املوحد. راجع إيضاح 36.

مت عرض إيرادات الرسوم والعموالت األخرى بالصافي من الدخل املستبعد البالغ 1,20 مليون درهم )2008: صفر درهم(.

إيرادات من إستثمارات عقارية  45

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

75,60990,657صافي إيرادات اإليجار

2,69189,744ربح من بيع إستثمارات عقارية

78,300180,401

إيرادات من بيع عقارات محتفظ بها للبيع  46

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

13,46193,879إيرادات

)62,161()12,464(تكاليف البيع )إيضاح 14(

99731,718

إيرادات أخرى  47

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

32,44689,492إيرادات خدمات، صافي

-)4,703(خسارة إستبعاد حصة في شركات زميلة )إيضاح 20(

158,7109,231أخرى

186,45398,723
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

مصاريف املوظفني  48

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

712,859758,922رواتب وأجور

22,20024,012مكافآت نهاية اخلدمة

5,44418,069دفعات على أساس أسهم امللكية

72,69981,494أخرى

813,202882,497

مصاريف عمومية وإدارية  49

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

110,029131,065مصروفات إدارية

116,008103,258إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 17(

67,08258,944مصاريف اإليجار املستحقة الدفع مبوجب عقود اإليجار التشغيلية

53,50747,076مصاريف إتصالت

42,86941,105مصاريف صيانة معدات ومباني

11,71312,243مصاريف طباعة وقرطاسية

-23,997إطفاءات متنوعة

99,555123,354أخرى

524,760517,045

صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية  50

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)18,309(45,406مخصص/ )عكس مخصص( للموجودات اإلستثمارية

671,284235,668مخصص املوجودات التمويلية

15,7378,469مخصص مدينون وموجودات أخرى

2,670-مخصص كفاالت

92,660232,332خسائر إنخفاض قيمة إستثمارت متاحة للبيع

8,56560,000خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في شركات زميلة

-)15,743(عكس مخصص إستثمارات في صناديق متاحة للبيع

817,909520,830
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

حصة املودعني في األرباح  51

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

1,739,1971,777,672حصة السنة

)25,415()11,636(ينزل: املتعلق مبخصص تسوية أرباح املودعني )إيضاح 54(

195,500201,267احملول من مخصص تسوية أرباح املودعني )إيضاح 54 و 1/61(

1,923,0611,953,524

)1,370,997()1,558,921(ينزل: املدفوع خالل السنة

364,140582,527حصة املودعني املستحقة من األرباح )إيضاح 28(

حصة األرباح املستحقة الدفع إلى الزبائن واملؤسسات املالية هي كما يلي:
1,176,3291,364,720ودائع إستثمارية وإدخار من الزبائن

529,138311,439ودائع وكالة وإستثمارية أخرى من البنوك والزبائن

33,730101,513األرباح املستحقة الدفع عن الصكوك

1,739,1971,777,672

العائد األساسي واخملفض على السهم  52

مت احتساب العائد األساسي واخملفض على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى املساهمني في الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد 

األسهم القائمة خالل السنة على النحو التالي:

20092008

 5,350,000  :2008( درهم   4,800,000 البالغة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تنزيل  بعد  السنة  أرباح 
درهم( 

1,202,691,0001,548,977,000

3,613,331,0003,615,928,000املتوسط املرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل السنة بواقع 1 درهم للسهم 

0.330.43العائد األساسي واخملفض على السهم بالدرهم

إن العائد للسهم البالغ 0,50 درهم كما مت بيانه في سنة 2008 مت تعديله لتأثير األسهم الصادرة لسنة 2009 نتيجًة ألسهم احلقوق املصدرة وتعديل الفترة 

السابقة )راجع إيضاح 1/61(.

إن العائد األساسي للسهم هو نفس العائد اخملفض للسهم حيث أن البنك لم يقم بإصدار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثير على العائد األساسي للسهم 

في حال حتويلها.

النقد ومرادفات النقد  53

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

11,611,5706,328,666نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,204,9591,640,601مرابحات دولية مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

1,352,2991,840,978أرصدة وودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية

14,168,8289,810,245

-)88,836(ينزل: أرصدة وودائع لدى البنوك – بتواريخ إستحقاق ألكثر من 3 أشهر

14,079,9929,810,245
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

مخصص تسوية األرباح  54

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(

226,858570,085الرصيد في بداية السنة – كما مت بيانه 

)158,766(-التحويل من األرباح املستبقاة املتعلق بحصص من األرباح العائدة لسنوات سابقة

11,63625,415احلصة من أرباح السنة )إيضاح 51(

)8,609()1,108(الزكاة للسنة )إيضاح 30(

)201,267()195,500(حتويل إضافي إلى حصة املودعني من األرباح خالل السنة )إيضاح 51 و 1/61( 

41,886226,858الرصيد كما في نهاية السنة )إيضاح 24(

إن مخصص تسوية األرباح ميثل جزءاً من حصة املودعني من األرباح احملتفظ به كمخصص. هذا اخملصص يستحق الدفع للمودعني بعد موافقة مجلس اإلدارة 

وإعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك. أدرجت الزكاة عن مخصص تسوية األرباح ضمن بند الزكاة املستحقة.

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة  55

يقوم البنك مبعامالت مع املساهمني وأعضاء مجلس إدارة البنك ومسؤولني كبار في البنك والشركات التابعة لهم وذلك ضمن سير العمل العادي ومبعدالت 

أرباح وعموالت جتارية. إن جميع التسهيالت للجهات ذات العالقة هي تسهيالت نشطة وبدون مخصص ألي انخفاض ممكن في القيمة.

إن األرصدة اجلوهرية القائمة في 31 ديسمبر بخصوص اجلهات ذات العالقة مدرجة في البيانات املالية املوحدة كما يلي:

مساهمني 
رئيسيني

ألف درهم

أعضاء مجلس 
اإلدارة واملدراء 

الرئيسيني
ألف درهم

شركات 
زميلة

ألف درهم
اجملموع

ألف درهم

2009
3,812,737182,362513,7744,508,873األنشطة التمويلية واإلستثمارية 

5,065,05455,652287,2815,407,987ودائع املتعاملني

73,25212,19414,562100,008الدخل من األنشطة التمويلية واإلستثمارية

38,4439881,91041,341حصة املودعني من األرباح

2,038,0918907002,039,681اإللتزامات الطارئة

2008

5,365,704192,558779,5806,337,842األنشطة التمويلية واإلستثمارية 

2,97113,051158,559174,581ودائع املتعاملني

27,2604,99118,82951,080الدخل من األنشطة التمويلية واإلستثمارية

5974400533حصة املودعني من األرباح

1,719,8435105,9701,825,818اإللتزامات الطارئة

إن التعويضات املدفوعة للمدراء الرئيسيني في البنك هي كما يلي:

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

45,16438,780رواتب ومزايا أخرى

1,6121,020مكافآت نهاية اخلدمة
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املعلومات القطاعية   56

طبق البنك املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 قطاعات األعمال إعتباراً من 1 يناير 2009. إن املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 يتطلب من البنك حتديد 

املعلومات القطاعية بناًء على التقارير الداخلية والتي يتم مراجعتها بشكٍل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع 

واجلغرافي(  )األعمال  املنشأة حتديد قطاعني  القطاعي( تطلب من  رقم 14: التقرير  الدولي  احملاسبي  )املعيار  السابق  املعيار  إن  املقابل،  أدائه. في  وتقييم 

باستخدام منهج اخملاطر واملكافآت، مع أخذ نظام التقرير املالي الداخلي للمنشأة إلى املديرين الرئيسيني كنقطة إبتداء لتحديد هذه القطاعات. لم ينتج 

عن ذلك أي تغير مهم في القطاعات املفصح عنها من قبل البنك حيث أن القطاعات املفصح عنها من قبل البنك متماشية مع التقارير الداخلية املقدمة 

إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.

ألغراض تشغيلية، مت توزيع أنشطة البنك إلى أربعة قطاعات رئيسية كما يلي:

تتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة واملتوسطة، وتوفير املرابحات التجارية األنشطة البنكية لألفراد واألعمال:1(
واإلستهالكية واإلجارة وبطاقات االئتمان وتسهيالت احلواالت املالية وتسهيالت التمويل التجاري.

تتولى بشكل رئيسي التمويل والتسهيالت املصرفية األخرى والودائع واحلسابات اجلارية للشركات األنشطة البنكية للشركات واإلستثمارات:2(
واملؤسسات واخلدمات البنكية االستثمارية.

تتولى تطوير العقارات واإلستثمارات العقارية األخرى.العقارات:3(

تتولى أعمال اخلزينة واملهام األخرى.أخرى:4(

متثل هذه القطاعات األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره عن املعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعات على أساس أرباح مقّدرة 

والتي تقارب أسعار السوق ضمن سياق األعمال اإلعتيادية.

املعلومات القطاعية الرئيسية - قطاعات األعمال

يوضح اجلدول التالي إيرادات العمليات واألرباح وبعض املوجودات واملطلوبات املتعلقة بقطاعات األعمال للبنك للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009:

األنشطة 
البنكية 

لألفراد 
واألعمال

ألف درهم

األنشطة 
البنكية 

للشركات 
واإلستثمار
ألف درهم

عقارات
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

550,7123,393,717)84,664(1,564,1491,363,520صافي إيرادات القطاع

)1,356,683()117,155()52,649()346,650()840,229(مصروفات تشغيلية
)817,909()4,317(-)679,548()134,044(صافي خسائر إنخفاض قيمة موجودات مالية

429,2401,219,125)137,313(589,876337,322أرباح السنة قبل حصة املودعني في األرباح والضريبة 

)6,844(مصاريف ضريبة الدخل

1,212,281صافي أرباح السنة

10,318,90344,308,2895,347,65324,329,42684,304,271موجودات القطاع 

44,896,68627,753,0251,049,43510,605,12584,304,271مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

20,814416,257-62,438333,005مصاريف رأسمالية
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املعلومات القطاعية )يتبع(  56

املعلومات القطاعية الرئيسية - قطاعات األعمال )يتبع(

يوضح اجلدول التالي إيرادات العمليات واألرباح وبعض املوجودات واملطلوبات املتعلقة بقطاعات األعمال للبنك للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 )معاد 

بيانها(:

األنشطة 
البنكية 

لألفراد 
واألعمال

ألف درهم

األنشطة 
البنكية 

للشركات 
واإلستثمار
ألف درهم

عقارات
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

1,291,7301,573,21211,987615,7603,492,689صافي إيرادات القطاع

)1,419,667()118,115()24,712()448,533()828,307(مصروفات تشغيلية
)520,830()7,247(-)458,405()55,178(صافي خسائر إنخفاض قيمة موجودات مالية

490,3981,552,192)12,725(408,245666,274أرباح السنة قبل حصة املودعني في األرباح والضريبة

2,135ضريبة الدخل املؤجلة

1,554,327صافي أرباح السنة

10,208,51453,852,1985,266,32215,429,58384,756,617موجودات القطاع 

40,671,02233,110,601467,59510,507,39984,756,617مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

20,808591,975-62,881508,286مصاريف رأسمالية

املعلومات القطاعية الثانوية – القطاع اجلغرافي

بالرغم من أن إدارة البنك منظمة بشكل رئيسي من قطاعات عمل، إال أن البنك يعمل ضمن سوقني جغرافيني: دولة اإلمارات العربية املتحدة التي متثل 

السوق احمللي وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي متثل السوق الدولي. يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي إليرادات العمليات وإجمالي املوجودات 

وإجمالي املطلوبات واملصروفات الرأسمالية للبنك حسب القطاع اجلغرافي للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2008:

اإلجماليدوليمحلي

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد 
بيانها(

4,694,0634,726,967438,852543,3945,132,9155,270,361اإليرادات اإلجمالية

76,872,26877,783,6597,432,0036,972,95884,304,27184,756,617مجموع املوجودات 

79,429,95276,986,7594,874,3197,769,85884,304,27184,756,617مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

285,822559,809130,43532,166416,257591,975املصروفات الرأسمالية 

67
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57  حتليل تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات

يلخص اجلدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات البنك التي مت حتليلها وفقاً للفترة املتوقع أن يتم فيها حتصيلها أو تسديدها.

31 ديسمبر 2009

أقل من شهر
من 1 – 3 

أشهر
من 3 أشهر 

إلى سنة
من 1 – 5 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املوجودات:
11,611,570---7,868,0363,743,534نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

666,321685,978---1,352,299

1,204,959----1,204,959مرابحات دولية قصيرة األجل 

5,483,3653,725,7234,442,82624,778,19711,494,83049,924,941موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

2,5501,174,7325,741,5132,372,0029,290,797-إستثمارات في صكوك إسالمية

4,295,1684,295,168----إستثمارات في شركات زميلة

1,925,950-1,022,954902,996--إستثمارات أخرى

388,648-388,648---عقارات قيد اإلنشاء

157,269--157,269--عقارات لغرض البيع

1,996,288-1,996,288---إستثمارات عقارية

1,464,071--87,71956,5721,319,780مدينون وموجودات اخرى

7,81815,63670,361523,27940,701657,795ممتلكات وآالت ومعدات

34,51634,516----الشهرة

15,318,2188,229,9938,187,92234,330,92118,237,21784,304,271مجموع املوجودات

املطلوبات:
64,195,503-12,263,1747,429,42624,824,20019,678,703ودائع العمالء

أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

151,55148,8311,248,669--1,449,051

2,415,034-2,415,034---أدوات صكوك متويلية

3,752,5433,752,543----وكالة متويلية متوسطة األجل

3,370,804-849,740177,1801,924,237419,647مطلوبات أخرى

140,536--140,536--زكاة مستحقة

8,938,7548,980,800)723,713(765,759--حقوق امللكية

13,264,4657,655,43728,903,40121,789,67112,691,29784,304,271مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

-12,541,2505,545,920)20,715,479(2,053,753574,556صافي فجوة اإلستحقاق
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57  حتليل تاريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات )يتبع(

31 ديسمبر 2008 )معاد بيانها(

أقل من شهر
من 1 – 3 

أشهر
من 3 أشهر 

إلى سنة
من 1 – 5 

سنوات
أكثر من 5 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املوجودات:

6,328,666---2,070,5204,258,146نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,840,978---527,1111,313,867أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,640,601----1,640,601مرابحات دولية قصيرة األجل 

5,509,7237,302,11511,833,09819,913,7518,100,32452,659,011موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

2,203,8007,709,4921,312,98411,226,276--إستثمارات في صكوك إسالمية

4,181,548-4,181,548---إستثمارات في شركات زميلة

2,107,936-2,107,936---إستثمارات أخرى

257,830-257,830---عقارات قيد اإلنشاء

168,251-168,251---عقارات لغرض البيع

2,005,039-2,005,039---إستثمارات عقارية

21,96515,8611,493,463131,7738,6661,671,728مدينون وموجودات اخرى

1,2552,49810,426626,71527,859668,753ممتلكات وآالت ومعدات

9,771,17512,892,48715,540,78737,102,3359,449,83384,756,617اإلجمالي 

املطلوبات: 

8,135,90715,511,74822,900,50219,774,3546,16666,328,677ودائع العمالء

أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

348,534113,1132,869,454--3,331,101

2,754,750-2,754,750---أدوات صكوك متويلية

3,449,532-1,639,061624,368287,351898,752مطلوبات أخرى

143,166--143,166--زكاة مستحقة

7,888,0418,749,391-861,350--حقوق امللكية

10,123,50216,249,22927,061,82323,427,8567,894,20784,756,617اإلجمالي

-13,674,4791,555,626)11,521,036()3,356,742()352,327(صافي فجوة اإلستحقاق
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القيمة العادلة لألدوات املالية  58

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن به استبدال أصل أو سداد التزام، وذلك بني أطراف ذات معرفة ولديهم الرغبة في إجراء هذه املعامالت ضمن نطاق 

األعمال العادية ولهذا فقد ينشأ اختالف بني القيمة الدفترية املدرجة على أساس التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.

إن القيمة العادلة لتعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت ومقايضات إسالمية قد مت بيانها في اإليضاح رقم )40(. إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

املالية األخرى، عدا األوراق املالية غير املدرجة التي تظهر بالتكلفة، ال تختلف بصورة جوهرية عن املبالغ املدرجة كما في 31 ديسمبر 2009.

بخصوص املوجودات واملطلوبات املالية السائلة أو ذات تاريخ االستحقاق قصير األجل )أقل من ثالثة أشهر( فإن املبالغ املدرجة تساوي تقريباً قيمتها العادلة. 

ينطبق هذا على الودائع حتت الطلب وحسابات اإلدخار بدون تاريخ استحقاق محدد واألدوات املالية بسعر ربح متغير.

يستند تقييم جميع األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة على األسعار املدرجة في السوق.

مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يلي:

إلى  بالرجوع  يتم حتديدها  ذات سيولة  أسواق نشطة  في  بها  املتاجرة  يتم  والتي  عادية  مع شروط  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  إن  	•
أسعار السوق املدرجة؛

النقدي  التدفق  على  بناًء  وذلك  عام  بشكل  املقبولة  األسعار  مناذج  على  بناًء  حتديدها  يتم  األخرى  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  إن  	•
اخملصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق احلالية املنظورة واألسعار املقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة؛

يحدد معيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم 7 تقنيات التقييم على أساس ما إذا كانت هذه املدخالت إلى تقنيات التقييم ميكن مالحظتها أو أنها  	•
غير قابلة للمالحظة. إن املدخالت التي ميكن مالحظتها تعكس معطيات السوق التي مت احلصول عليها من مصادر مستقلة؛ إن املدخالت غير القابلة 

للمالحظة تعكس افتراضات اجملموعة للسوق. إن هذين النوعني من املدخالت قد انشأت تدرجات القيمة العادلة التالية:

املستوى 1: األسعار املدرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات متماثلة. ويتضمن هنا املستوى أسهم في أوراق مالية مدرجة   ·
وإستثمارات في صكوك إسالمية.

األسعار( أو غير  )مثالً  إما مباشرًة  أو املطلوبات،  املوجودات  )1( التي ميكن تتبعها في  املدرجة ضمن املستوى  املستوى 2: مدخالت غير األسعار   ·
مباشر )أي مستمد من األسعار(. ويضم هذا املستوى اكثرية عقود املشتقات اإلسالمية. ان مصادر املدخالت مثل منحنى العائد لسعر الربح او 

مخاطر ائتمان اجلهة املقابلة يتم احلصول عليها من بلومبرغ و/أو رويترز.

)بيانات غير ملحوظة(. إن هذا املستوى  بيانات السوق  إلى مصادر  التي ال تستند  أو املطلوبات  املستوى 3: مدخالت تشمل مصادر للموجودات   ·
يضم على إستثمارات في أسهم وأدوات متويلية إسالمية والتي لديها عناصر غير مالحظة مهمة.

يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي ميكن مالحظتها عند توفرها. وتعتبر اجملموعة أسعار السوق املتعلقة ميكن مالحظتها في تقديراتها 

حيثما يكون ذلك ممكناً.

املستوى 
األول

املستوى 
الثاني

املستوى 
الثالث

اجملموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
128,561--128,561إستثمارات أخرى

86,572-86,572-موجودات مالية إسالمية مشتقة محتفظ بها للمتاجرة

موجودات مالية متاحة للبيع
739,814--739,814أسهم مدرجة

969,693--969,683إستثمارات في صكوك إسالمية

1,924,630-1,838,05886,572اجملموع
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املوجودات واملطلوبات املالية  59

بتاريخ 31 ديسمبر 2009

متويل 
متاحة للبيعومدينون

القيمة 
العادلة من 
خالل بيان 

الدخل
التكلفة 

اإلجمالياملطفأة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املوجودات املالية
10,120,39710,120,397---نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,352,2991,352,299---أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية 

1,204,9591,204,959---مرابحات دولية قصيرة األجل 

49,924,941---49,924,941موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

8,321,1149,290,797-969,683-إستثمارات في صكوك إسالمية

1,925,950-1,797,389128,561-إستثمارات أخرى

1,354,661---1,354,661مدينون وموجودات اخرى

51,279,6022,767,072128,56120,998,76975,174,004

املطلوبات املالية
64,195,50364,195,503---ودائع العمالء

1,449,0511,449,051---أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,415,0342,415,034---أدوات صكوك متويلية

3,752,5433,752,543---وكالة متويلية متوسطة األجل

3,370,8043,370,804---مطلوبات أخرى

---75,182,93575,182,935

بتاريخ 31 ديسمبر 2008 )معاد بيانها(

متويل 
متاحة للبيعومدينون

القيمة 
العادلة من 
خالل بيان 

الدخل
التكلفة 

اإلجمالياملطفأة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املوجودات املالية
5,035,2575,035,257---نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,840,9781,840,978---أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية 

1,640,6011,640,601---مرابحات دولية قصيرة األجل 

52,659,011---52,659,011موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

11,226,27611,226,276---إستثمارات في صكوك إسالمية

2,107,936-1,785,808322,128-إستثمارات أخرى

1,580,227---1,580,227مدينون وموجودات اخرى

54,239,2381,785,808322,12819,743,11276,090,286

املطلوبات املالية
66,328,67766,328,677---ودائع العمالء

3,331,1013,331,101---أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,754,7502,754,750---أدوات صكوك متويلية

3,449,5323,449,532---مطلوبات أخرى

---75,864,06075,864,06071



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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إدارة اخملاطر   60

املقدمة  60.1

إن اخملاطر متأصلة في أنشطة البنك لكنها مدارة من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع حلدود اخملاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة اخملاطر 
هامة لربحية البنك املستمرة وإن كل فرد داخل البنك مسؤول عن تعرض البنك خملاطر متعلقة مبسؤولياته.

يتعرض البنك خملاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق حيث أن األخيرة مقسمة إلى مخاطر جتارية ومخاطر غير جتارية. يتعرض البنك أيضاً إلى 
اخملاطر التشغيلية.

البيئة والتكنولوجيا والصناعة. تتم مراقبتهم من خالل عملية التخطيط  إن عملية مراقبة اخملاطر املستقلة ال تشمل مخاطر األعمال كالتغيرات في 
االستراتيجي للبنك.

60.1.1 هيكلة إدارة اخملاطر

يعتبر مجلس اإلدارة املسؤول النهائي عن حتديد ومراقبة اخملاطر ومع ذلك هناك هيئات مستقلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة اخملاطر.

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة اخملاطر الكلية وعن املوافقة على استراتيجيات وسياسات اخملاطر.

جلنة إدارة اخملاطر

إن جلنة إدارة اخملاطر لديها املسؤولية الكلية لتطوير إستراتيجية اخملاطر وتطبيق املبادئ وإطارات العمل والسياسات واحلدود. كما أنها مسؤولة عن اخملاطر 
اجلوهرية وإدارة ومراقبة قرارات اخملاطر ذات العالقة.

قسم إدارة ومراقبة اخملاطر

العالقة واحملافظة عليها وذلك لضمان عملية مراقبة مستقلة. إن القسم مسؤول عن  ذات  إن قسم مراقبة اخملاطر مسؤول عن تطبيق إجراءات اخملاطر 
املوافقة على التسهيالت وإدارتها وإدارة احملفظة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومراقبة اخملاطر الكلية.

جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات

إن جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات البنك مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل املالي الشامل للبنك. وهي مسؤولة أيضاً بصورة رئيسية 
عن التمويل ومخاطر السيولة للبنك.

التدقيق الداخلي

يتم تدقيق عمليات إدارة اخملاطر في البنك دورياً من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص كفاية اإلجراءات وكيفية تقيد البنك بها. يناقش قسم 
التدقيق الداخلي نتائج كل التقييمات مع اإلدارة ويقدم تقرير بكل النتائج والتوصيات إلى جلنة التدقيق.

60.1.2 إدارة اخملاطر وأنظمة التقارير

يقوم البنك بقياس اخملاطر باستخدام طرق نوعية تقليدية للمخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية. باإلضافة لذلك، يستخدم البنك التحليل الكمي 
والطرق لدعم مراجعات األعمال واستراتيجيات اخملاطر عند احلاجة. تعكس هذه التحليالت والطرق كل من اخلسائر املتوقع حدوثها أثناء سير األعمال العادية 
البنك  يطبق  السابقة. كذلك  اخلبرة  من  املقتبسة  واالحتماالت  البسيطة  اإلحصاء  أساليب  إلى  استنادا  منظور  غير  في حدث  املتوقعة  غير  اخلسائر  أو 

سيناريوهات متعلقة بأسوأ األوضاع التي قد تنشأ في ظل ظروف غير عادية والتي من غير احملتمل حدوثها لكنها حتدث فعالً في الواقع.

يتم مراقبة وضبط اخملاطر بشكل رئيسي استنادا على احلدود املوضوعة من قبل البنك. تعكس هذه احلدود إستراتيجية العمل وبيئة السوق للبنك كما 
تعكس مستوى اخملاطر التي يرغب البنك بقبولها مع التأكيد اإلضافي على صناعات مختارة.

إن املعلومات اجملمعة من جميع األعمال يتم فحصها ومعاجلتها من أجل حتليل ومراقبة وحتديد اخملاطر املبكرة. يتم تقدمي هذه املعلومات وشرحها إلى مجلس 
ونسب  في مخاطر  والتغير  بها  احملتفظ  احلدود  واستثناءات  لالئتمان  التعرض  إجمالي  التقرير  األعمال. يتضمن  من  ورئيس كل قسم  اخملاطر  وجلنة  اإلدارة 

72السيولة واخملاطر األخرى. يتم إعداد تقرير شهري عن الصناعة والزبائن واخملاطر اجلغرافية. تقّيم اإلدارة العليا مناسبة خسائر اإلنخفاض كل ثالثة أشهر.
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إدارة اخملاطر )يتبع(    60

املقدمة )يتبع(   60.1

تخفيف اخملاطر   60.1.3

والعمالت األجنبية  الربح  االئتمان ومخاطر سعر  الناجتة عن تغيرات مخاطر  التعرضات  البنك طرق عديدة إلدارة  الكلية، يستخدم  إدارة اخملاطر  كجزء من 
ومخاطر األسهم ومخاطر العمليات.

يسعى البنك إلدارة تعرضه للمخاطر االئتمانية من خالل تنويع األنشطة التمويلية واالستثمارية لتجنب التركزات غير املستحقة في اخملاطر مع األفراد 
ومجموعات الزبائن في مواقع أو أعمال محددة. يستخدم البنك الضمانات بصورة نشطة لتخفيض مخاطره االئتمانية.

يتم إدارة مخاطر السوق على أساس حتديد مسبق لتخصيص األصل عبر مجموعات متنوعة من األصول وتقييمات مستمرة ألوضاع السوق بخصوص احلركة 
وتوقع سعر العمالت األجنبية ومؤشر أسعار الربح وبيوت حقوق ملكية.

من أجل احلماية من مخاطر السيولة، فقد قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإستخدامها من أجل احملافظة على رصيد جيد للنقد ومرادفات النقد.

من أجل معاجلة كل اخملاطر قام البنك بإنشاء هيكلة تفصيلية إلدارة اخملاطر من أجل حتديد وتوزيع املوارد لتخفيف اخملاطر.

تركزات اخملاطر   60.1.4

أو عندما يكون لهم سمات  املنطقة اجلغرافية  أو في أنشطة في نفس  املقابلة في أنشطة متشابهة،  التركزات عندما يشترك عدد من األطراف  تنشأ 
تشير  غيرها.  أو  السياسية  أو  االقتصادية  الظروف  في  بالتغيرات  مماثل  بشكل  تتأثر  تعاقدية  التزامات  ملواجهة  قابليتهم  يجعل  قد  مما  مماثلة  اقتصادية 

التركزات إلى احلساسية النسبية ألداء البنك نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.

يتم  وبالتالي  متنوعة،  االحتفاظ مبحافظ  على  تركز  وسياسات محددة  إرشادات  البنك  وإجراءات  تتضمن سياسات  الزائدة،  اخملاطر  تركزات  أجل جتنب  من 
السيطرة على تركزات مخاطر االئتمان احملددة وإدارتها.

مخاطر اإلئتمان   60.2

البنك  مالية. يحاول  اآلخر خلسائر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته  بالوفاء  املالية  األدوات  لعقود  األطراف  أحد  التزام  االئتمان في عدم  تتمثل مخاطر 
اإلئتمانية  للقدرة  والتقييم املستمر  التعامل مع أطراف محددة،  التركيز على  واحلد من  االئتمانية  اخملاطر  االئتمان من خالل متابعة  التحكم في مخاطر 
املتعلقة باالطراف التي يتعامل معها البنك. إضافة إلى مراقبة احلدود اإلئتمانية، يقوم البنك بإدارة التعرضات املتعلقة بأنشطة املتاجرة عن طريق الدخول 
في اتفاقيات التسوية وترتيبات الضمان مع األطراف األخرى حسبما تقتضيه الظروف وكذلك احلد من فترة التعرض للمخاطر. وقد يقوم البنك في بعض 

احلاالت بإلغاء معامالت أو توزيعها على اطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان.

تنتج تركزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة جتارية متشابهة أو في أنشطة ضمن منطقة جغرافية واحدة، أو عندما 
تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو 
أي تغيرات أخرى. وتشير تركزات االئتمان إلى حساسية واستجابة مخاطر قد تؤثر على أداء البنك جتاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معني أو 

منطقة جغرافية معينة.

إدارة مخاطر االئتمان

يضم إطار إدارة مخاطر اإلئتمان للبنك ما يلي:

إنشاء هيكيلية للموافقة وسقف للموافقة على التسهيالت اإلئتمانية وجتديدها؛ 	•
مراجعة ومتابعة التعرضات اإلئتمانية مبوجب هيكلية املوافقات والسقف قبل منح التسهيالت إلى العمالء. إن جتديد ومراجعة التسهيالت تخضع  	•

إلى نفس املراجعة؛
تنويع أنشطه التمويل واإلستثمار اإلسالمي؛ 	•

احلد من التعرض لتركيزات القطاعات، واملواقع اجلغرافية واجلهات املقابلة؛ 	•
مراجعة اإللتزام بصورة منتظمة لسقوف التعرضات املتفق عليها واملتعلقة بالقطاعات واجلهات والبلدان ومراجعة السقوف مبوجب إستراتيجية إدارة  	•

اخملاطر وتطورات السوق.

املقابل عن طريق  الطرف  املقابلة. يتم وضع حدود  األطراف  املمكنة في مالءة  للتغيرات  تعريف مبكر  لتقدمي  االئتمان  لنوعية  البنك عملية مراجعة  أعد 
استخدام نظام تصنيف اخملاطر االئتمانية والتي حتدد لكل طرف مقابل معدل للمخاطر. تخضع معدالت اخملاطر إلى املراجعة الدورية. إن عملية مراجعة 

نوعية االئتمان تسمح للبنك بإجراء تقييم للخسارة احملتملة كنتيجة للمخاطر التي يتعرض لها.
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قياس مخاطر االئتمان

يقوم البنك بتقدير إحتمال عدم سداد إئتمان اجلهات االفرادية وذلك باستخدام أدوات تصنيف مت تطويرها داخلياً خملتلف الفئات اإلفرادية. إن بعض النماذج 
قد مت تطويرها داخلياً لتقييم املشاريع العقارية، أما األخرى املتعلقة بالشركات واملقاوالت والشركات الصغيرة واملتوسطة فقد مت اإلستحواذ على النماذج 

اخلاصة بها من من موديز وقد أدخلت إلى نظام موديز الذي مت تطبيقه في سنة 2009.

تبقى أدوات التصنيف حتت املراجعة والتطوير عندما يكون ذلك ضرورياً. ويقوم البنك بالتحقق من أداء التصنيف وقدرته على التنبؤ بصورة منتظمة وذلك 
بخصوص حاالت التخلف عن السداد.

)أ( ضمانات 

يستخدم البنك مجموعة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر اإلئتمان. إن تلك املتبعة واملستعملة أكثر متثل أخذ ضمانات مقابل القروض. ويطبق 
البنك إجراءات لقبول فئات معينة للضمانات وتخفيف مخاطر اإلئتمان. إن أنواع الضمانات الرئيسية للموجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية هي 

كما يلي:

رهن املمتلكات السكنية؛  ·
قيود على موجودات األعمال مثل العقارات واخملزون والذمم املدينة؛  ·

قيود على االدوات املالية مثل سندات الدين وحقوق امللكية.  ·

األدوات املالية املشتقة اإلسالمية

إن اخملاطر االئتمانية الناجتة من األدوات املالية املشتقة، هي في أي وقت، تقتصر على تلك األدوات ذات القيم العادلة املوجبة، كما مت إدراجها في امليزانية 
العمومية املوحدة.

مخاطر االلتزامات املتعلقة باإلئتمان

يقوم البنك بتوفير ضمانات واعتمادات مستندية إلى الزبائن والتي تتطلب من البنك تسديد الدفعات عندما يفشل الزبون بالوفاء بالتزاماته إلى األطراف 
األخرى. هذا يعرض البنك إلى مخاطر مشابهة على املوجودات التمويلية واالستثمارية والتي يتم تخفيفها بواسطة عمليات وسياسات املراقبة ذاتها.

60.2.1 احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان بدون األخذ باالعتبار أية ضمانات و تعزيزات ائتمانية

يظهر اجلدول التالي احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان لعناصر امليزانية العمومية املوحدة مبا فيها املشتقات. إن احلد األقصى للتعرض موضح بإجمالي 
املبلغ قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام إتفاقيات التصفية الرئيسية واتفاقيات الضمان.

إجمالي 
التعرض 
األقصى

2009

إجمالي 
التعرض 
األقصى

2008
10,120,3975,035,257أرصدة لدى البنوك املركزية

1,352,2991,840,978أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,204,9591,640,601مرابحات دولية قصيرة األجل 

51,873,24353,904,212موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

9,290,79711,226,246إستثمارات في صكوك إسالمية

1,953,2932,147,128إستثمارات أخرى

1,456,3941,646,978مدينون وموجودات اخرى

77,251,38277,441,400

14,004,52921,467,044مطلوبات طارئة

11,633,50122,583,592إلتزامات 

102,889,412121,492,036اجملموع
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(    60

مخاطر االئتمان )يتبع(   60.2

تركزات مخاطر احلد األقصى للتعرض خملاطر اإلئتمان   60.2.2

أية  باحلسبان  األخذ  للبنك قبل  املالية  املوجودات  الصناعي، ميكن حتليل  والقطاع  املنطقة اجلغرافية  املقابل حسب  اخملاطر للعميل/الطرف  تركز  إدارة  يتم 

ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى من خالل املناطق اجلغرافية التالية:

األنشطة 
البنكية 

لألفراد 
واألعمال

ألف درهم

األنشطة 
البنكية 

للشركات 
واإلستثمارات

ألف درهم
العقارات

اجملموعألف درهم

بتاريخ 31 ديسمبر 2009
11,244,21861,559,44420,176,50792,980,169اإلمارات العربية املتحدة

2,950,9492,170,8545,121,803-دول مجلس التعاون اخلليجي

2,268,020-472,1481,795,872جنوب آسيا

1,741,493-1,741,493-أوروبا

314,591-314,591-افريقيا

446,57616,760463,336-دول أخرى

11,716,36668,808,92522,364,121102,889,412اجملموع

بتاريخ 31 ديسمبر 2008 
9,622,29973,806,40726,146,812109,575,518اإلمارات العربية املتحدة

2,800,5545,219,6318,020,185-دول مجلس التعاون اخلليجي

2,173,484-586,2151,587,269جنوب آسيا

928,756-928,756-أوروبا

352,859-352,859-افريقيا

408,91232,322441,234-دول أخرى

10,208,51479,884,75731,398,765121,492,036اجملموع

إن حتليل قطاع الصناعة للموجودات املالية اخلاصة بالبنك قبل وبعد احتساب الضمانات احملتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى كالتالي:

إجمالي التعرض األقصى

2009
ألف درهم

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(

23,142,72318,198,657املؤسسات املالية

6,835,1259,914,793القطاع احلكومي

16,012,31935,460,576الصناعة واخلدمات

38,044,98137,052,940العقارات

8,917,3117,626,802األفراد

9,936,95313,238,268التجارة

102,889,412121,492,036اجملموع

75



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(    60

مخاطر االئتمان )يتبع(    60.2

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى   60.2.3

إن مبلغ ونوع الضمان املطلوب يعتمد على تقييم مخاطر االئتمان للطرف املقابل. تطبق التوجيهات بالنسبة لعملية قبول أنواع الضمانات ومؤشرات التقييم.

إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم احلصول عليها هي كما يلي:

لتسهيالت التمويالت التجارية والتسهيالت اإلستثمارية، القيود على العقارات والبضاعة والذمم املدينة التجارية.  ·
لتسهيالت التمويالت لألفراد والتسهيالت اإلستثمارية، القيود على املوجودات والرهونات على العقارات.  ·

يحصل البنك أيضاً على ضمانات من الشركات األم من أجل متويل شركاتهم التابعة ولكن لم يتم ضم هذه ضمن اجلدول أعاله.

نوعية االئتمان لكل صنف من املوجودات املالية   60.2.4

إن نوعية االئتمان للموجودات املالية تدار من قبل البنك باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يظهر اجلدول أدناه نوعية اإلئتمان حسب صنف املوجودات 
لألرصدة التمويلية واإلستثمارية املدرجة ضمن امليزانية العمومية إستناداً إلى نظام التصنيف االئتماني لدى البنك.

التعرضات غير منخفضة القيمة
مخاطر 

منخفضة 
وعادلة

ألف درهم
متأخرة 

ألف درهم

منخفضة 
القيمة إفرادياً

ألف درهم
اإلجمالي
ألف درهم

بتاريخ 31 ديسمبر 2009
10,120,397--10,120,397نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,352,299--1,352,299أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,204,959--1,204,959مرابحات دولية قصيرة األجل 

45,132,1953,634,0433,107,00551,873,243موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

9,290,797--9,290,797إستثمارات في صكوك إسالمية

110,3901,953,293-1,842,903إستثمارات أخرى

1,385,18027,96343,2511,456,394مدينون وموجودات اخرى

70,328,7303,662,0063,260,64677,251,382

14,004,529--14,004,529مطلوبات طارئة

11,633,501--11,633,501إلتزامات

25,638,030--25,638,030

95,966,7603,662,0063,260,646102,889,412اجملموع

بتاريخ 31 ديسمبر 2008 
5,035,257--5,035,257نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,840,978--1,840,978أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,640,601--1,640,601مرابحات دولية قصيرة األجل 

48,860,4552,816,8792,226,87853,904,212موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

11,226,246--11,226,246إستثمارات في صكوك إسالمية

241,0912,147,128-1,906,037إستثمارات أخرى

28,5261,646,978-1,618,452مدينون وموجودات اخرى

72,128,0262,816,8792,496,49577,441,400اجملموع

21,467,044--21,467,044مطلوبات طارئة

22,583,592--22,583,592إلتزامات

44,050,636--44,050,636

116,178,6622,816,8792,496,495121,492,03676اجملموع



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(    60

مخاطر االئتمان )يتبع(    60.2

نوعية االئتمان لكل صنف من املوجودات املالية   60.2.4

إن املوجودات التمويلية واإلستثمارية املتأخرة تتضمن املوجودات املتأخرة أليام قليلة فقط. لقد مت تقدمي حتليل للموجودات التمويلية واإلستثمارية املتأخرة 

حسب أعمارها. إن أغلبية املوجودات التمويلية واإلستثمارية املتأخرة السداد ال تعتبر منخفضة القيمة.

التعرض للمخاطر االئتمانية للموجودات املالية للبنك لكل من تصنيفات اخملاطر الداخلية

املعدالت 
املساوية 

ملعدالت موديز

اجملموع
2009

ألف درهم

اجملموع
2008

ألف درهم

مخاطر منخفضة

13,812,16622,078,924أ أ أتصنيف اخملاطر فئة 1

29,601,11346,702,299أ أ 1- أ 3تصنيف اخملاطر فئة 2 و 3

مخاطر عادلة

24,631,06518,793,542ب أ أ 1 – ب أ أ 3تصنيف اخملاطر فئة 4

26,424,07725,556,763ب أ 1 – ب 3تصنيف اخملاطر فئة 5 و 6

1,561,6873,047,127سي أ أ 1 – سي أ أ 3تصنيف اخملاطر فئة 7

دون املستوى

3,662,0062,816,879تصنيف اخملاطر فئة 8

منخفضة القيمة

3,197,2982,496,502تصنيف اخملاطر فئة 9 و 10 و 11

102,889,412121,492,036

بها  املتعلقة  للمخاطر  املركزة  اإلدارة  اإلئتمان. هذا يسهل على  وثابتة عبر محفظة  دقيقة  اخملاطر بصورة  احلفاظ على تصنيفات  البنك هي  إن سياسة 

ومقارنة تعرض االئتمان في كل قطاعات األعمال واملناطق اجلغرافية واملنتجات. إن نظام التصنيف مدعوم بتحليالت مالية متنوعة ممزوجة مبعلومات سوقية 

مت معاجلتها من أجل توفير املداخل الرئيسية لقياس مخاطر الطرف املقابل. إن جميع تصنيفات اخملاطر الداخلية مت إعدادها لألصناف اخملتلفة وهي مقتبسة 

وفًقا لسياسة التصنيف لدى البنك. يتم تقييم تصنيفات اخملاطر املعنية وحتديثها بصورة منتظمة. إن املعدالت املساوية ملعدالت موديز تنطبق فقط على 

بعض التعرضات في كل صنف من أصناف اخملاطر.

60.2.5 حتليل أعمار املوجودات التمويلية واالستثمارية املتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2009

أقل من 30 
يوم

ألف درهم

من 
31 – 60 يوم

ألف درهم

من
 90 – 61 

يوم
ألف درهم

أكثر من
90 يوم

ألف درهم
اإلجمالي
ألف درهم

بتاريخ 31 ديسمبر 2009
1,350,921725,390180,0071,377,7253,634,043موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

بتاريخ 31 ديسمبر 2008
1,437,388410,004213,956755,5312,816,879موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

راجع إيضاح 50 ملزيد من املعلومات التفصيلية بخصوص مخصص خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(    60

مخاطر االئتمان )يتبع(    60.2

املبلغ املدرج للموجودات املالية التي أعيد التفاوض بشأنها   60.2.6

يظهر اجلدول أدناه املبلغ املدرج للموجودات املالية التي أعيد التفاوض بشأنها.

20092008
ألف درهمألف درهم

1,034,439155,161موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

تقييم االنخفاض في القيمة   60.2.7

إن االعتبارات الرئيسية لتقييم االنخفاض في القيمة تضم حاالت وجود أي من الدفعات الرئيسية أو األرباح متأخرة أكثر من 90 يوم أو وجود أي صعوبات 

معروفة في التدفقات النقدية لألطراف املقابلة وانحدارات في معدل االئتمان وانتهاك البنود األصلية للعقد. يتعامل البنك بتقييم االنخفاض في القيمة 

في منطقتني: اخملصصات املقيمة إفرادياً واخملصصات املقيمة كمجموعة.

اخملصصات املقيمة إفرادياً

يحدد البنك اخملصصات املناسبة لكل من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الهامة اإلفرادية وذلك على أساس فردي. إن البنود التي يتم إعتبارها 

عند حتديد مبالغ اخملصصات تضم خطة العمل املستدمية للطرف املقابل، وقدرته على حتسني األداء عند ظهور الصعوبة املالية واملقبوضات املقّدرة وتسديد 

أنصبة األرباح إذا حدث إفالس وتوفر الدعم املالي اآلخر والقيمة املمكن حتقيقها للضمان ومواعيد التدفقات النقدية املتوقعة. يتم تقييم خسائر االنخفاض 

في القيمة بتاريخ كل تقرير ما لم تتطلب الظروف غير املتوقعة انتباه أكثر.

اخملصصات املقيمة كمجموعة

اإلسالمية  االئتمان  بطاقات  )تشمل  إفرادياً  الهامة  غير  اإلسالمية  واالستثمارية  التمويلية  املوجودات  على  للخسائر  كمجموعة  اخملصصات  تقييم  يتم 

ومرابحات السيارات واملوجودات التمويلية لألفراد غير املضمونة( حيث ال يوجد دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة اإلفرادية. يتم تقييم اخملصصات بتاريخ 

كل تقرير مع تقدمي مراجعة منفصلة لكل محفظة.

إن التقييم كمجموعة يأخذ باحلسبان االنخفاض في القيمة، املرجح وجوده في احملفظة على الرغم من عدم وجود دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة 

اإلفرادية. يتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة مع األخذ باحلسبان املعلومات التالية: اخلسائر التاريخية من احملفظة، والظروف االقتصادية احلالية والتأخير 

التقريبي ما بني وقت إمكانية حدوث اخلسارة والوقت الذي يحدد تطلب مخصص انخفاض في القيمة مقيم إفرادياً واملقبوضات والتحصيالت املتوقعة عند 

حدوث االنخفاض في القيمة. يتم مراجعة مخصص االنخفاض في القيمة من قبل إدارة االئتمان لضمان مطابقته مع السياسات الكلية للبنك. 

واالستثمارية  التمويلية  للموجودات  املستخدمة  لتلك  مشابهة  بطريقة  مخصص  وتكوين  والضمانات  املستندية  واالعتمادات  القبول  أوراق  تقييم  يتم 

اإلسالمية.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

مخاطر السيولة وإدارة التمويل   60.3

إن مخاطر السيولة هي اخملاطر التي تكمن في عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها حتت ظروف العادية والقاهرة. وللحد من هذه 

اخملاطر قام البنك بترتيب مصادر متويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة ودائعه األساسية وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة في اإلعتبار ومراقبة التدفقات النقدية 

املستقبلية ومستوى السيولة بشكل يومي. ويشمل هذا على تقييم التدفقات النقدية املتوقعة وتوفر درجة عالية من الضمان الذي قد يستخدم لتوفير 

التمويل اإلضافي عند احلاجة.

يحتفظ البنك مبحفظة موجودات عالية التداول ومتنوعة ميكن تسييلها بسهولة في حالة إنقطاع غير متوقع للتدفق النقدي. كذلك لدى البنك خطوط 

تقييم  يتم  املركزية.  البنوك  لدى  إلزامية  بودائع  البنك  يحتفظ  لذلك  باإلضافة  السيولة.  من  إحتياجاته  ملقابلة  إستخدامها  ميكن  بها  ملتزم  ائتمان 

وضع السيولة وإدارته حسب سيناريوهات مختلفة مع األخذ بعني في االعتبار التركيز على العوامل املتعلقة بالسوق بشكل عام ووضع البنك على وجه 

التحديد.

خالل عام 2007، قام البنك بإصدار صكوك بالدوالر األمريكي ملدة خمس سنوات بلغت 750 مليون دوالر أمريكي وذلك لتنويع مصادر التمويل من أجل استمرار 

دعم منو األعمال.

خالل عام 2009، إختار البنك أيضاً إعادة تصنيف متويل الوكالة من وزارة املالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى متويل الطبقة 2 ملدة سبع سنوات.

إن النوعية العالية حملفظة املوجودات تضمن توفر السيولة مبشاركة األموال اخلاصة بالبنك وإن ودائع العمالء املتجددة تساعد في تشكيل مصدر متويل ثابت. 

وحتى في احلاالت الصعبة، ميكن للبنك احلصول على األموال الضرورية لتغطية احتياجات املتعاملني والوفاء مبتطلباته التمويلية.

إن األداة الرئيسية ملراقبة السيولة هي حتليالت اختالف تواريخ االستحقاق، التي يتم مراقبتها على مدى الفترات الزمنية املتعاقبة وعبر العمالت املستخدمة. 

مت عمل اإلرشادات للتدفق النقدي السلبي املتراكم على مدى الفترات الزمنية املتعاقبة.

60.3.1 عملية إدارة مخاطر السيولة

تتم عملية إدارة مخاطر السيولة للبنك من قبل البنك ويتم مراقبتها من قبل فريق منفصل في جلنة خزينة البنك التي تضم:

النقدية املستقبلية للتأكد من أن املتطلبات ميكن حتقيقها. هذا يشمل توفير األموال عند استحقاقها أو  التدفقات  مبراقبة  إداراته  يتم  يومي،  متويل   ·
اقتراضها من قبل الزبائن.

احملافظة على محفظة موجودات عالية التداول و ميكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة من التدفقات غير املنظورة للتدفق النقدي.  ·
مراقبة معدالت السيولة في امليزانية العمومية مقابل متطلبات داخلية وتنظيمية و  ·

إدارة تركيز وميزات تعرضات اإلستحقاقات اإلستثمارية والتمويلية.  ·

بناًء على اإلرشادات الداخلية، فإن معدل مخاطر السيولة عند نهاية كل ربع سنة هو كاآلتي:

ديسمبرسبتمبريونيومارس
2009%24%19%12%18

 2008%28%21%11%10

79



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

مخاطر السيولة وإدارة التمويل )يتبع(   60.3

60.3.2 طريقة التمويل

يتم مراجعة مصادر السيولة بشكل دوري من قبل اإلدارة للمحافظة على تنوع واسع بالعمالت واملناطق اجلغرافية واملزودون واملنتجات والشروط.

60.3.3 التدفقات النقدية غير املشتقة

االستحقاقات  على  استناداً  املشتقة  غير  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مبوجب  البنك  قبل  من  الدفع  املستحقة  النقدية  التدفقات  التالي  اجلدول  يوضح 

التعاقدية املتبقية بتاريخ امليزانية العمومية املوحدة. إن املبالغ املفصح عنها في اجلدول هي التدفقات النقدية غير اخملصومة التعاقدية، حيث يقوم البنك 

بإدارة مخاطر السيولة املتأصلة إستناداً على التدفقات النقدية غير اخملصومة املتوقعة.

بتاريخ 31 ديسمبر 2009

عند الطلب
أقل من 3 

أشهر
من 3 أشهر 

إلى سنة
من 1 – 5 

سنوات
أكثر من 5 

اجملموعسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

10,120,397---6,376,8633,743,534نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,359,159---666,321692,838أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,208,976----1,208,976مرابحات دولية قصيرة األجل مع مؤسسات مالية

7,189,6506,299,25511,565,25925,695,57011,513,38862,263,122موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

2,5821,218,7846,889,8163,202,20311,313,385-إستثمارات في صكوك إسالمية

1,925,950-864,9881,060,962--إستثمارات أخرى

1,464,071--1,464,071--مدينون وموجودات أخرى

15,441,81010,738,20915,113,10233,646,34814,715,59189,655,060مجموع املوجودات

24,590,70121,606,2297,894,73711,553,315142,44265,787,424ودائع العمالء

1,487,976--53,890147,9571,286,129أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,898,041-30,18890,5642,777,289-أدوات صكوك متويلية

4,803,2554,803,255----وكاالت متويلية متوسطة األجل

3,366,944-843,424177,1801,924,237422,103مطلوبات أخرى

142,807---142,807-زكاة مستحقة

25,488,01522,104,36111,195,66714,752,7074,945,69778,486,447مجموع املطلوبات
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(  60

مخاطر السيولة وإدارة التمويل )يتبع(   3/60

3/3/60 التدفقات النقدية غير املشتقة )يتبع(

بتاريخ 31 ديسمبر 2008 )معاد بيانها(

عند الطلب
أقل من 3 

أشهر
من 3 أشهر 

إلى سنة
من 1 – 5 

سنوات
أكثر من 5 

اجملموعسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

5,035,257---777,1114,258,146نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,854,117---527,1111,327,006أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,646,070----1,646,070مرابحات دولية قصيرة األجل مع مؤسسات مالية

5,532,6807,362,96612,365,58725,489,60112,352,99463,103,828موجودات متويلية وإستثمارية إسالمية

2,5823,505,2276,889,8162,839,96913,237,594-إستثمارات في صكوك إسالمية

1,937,535-864,9881,072,547--إستثمارات أخرى

1,671,728--1,671,728--مدينون وموجودات أخرى

8,482,97212,950,70018,407,53033,451,96415,192,96388,486,129مجموع املوجودات

28,446,62023,655,89314,778,012545,2287,54467,433,297ودائع العمالء

3,385,252--99,2932,918,167367,792أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

3,305,700-34,434103,3033,167,963-أدوات صكوك متويلية

3,619,248-1,639,061655,373287,3501,037,464مطلوبات أخرى

143,166--143,166--زكاة مستحقة

30,184,97427,263,86715,679,6234,750,6557,54477,886,663مجموع املطلوبات

إن املوجودات املتوفرة لتلبية كل املطلوبات ولتغطي االلتزامات القائمة تشمل النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية والبنود حتت التحصيل واملرابحات الدولية 

قصيرة األجل لدى البنوك واملوجودات التمويلية واالستثمارية واالستثمارات األخرى.

إن مشتقات البنك اإلسالمية سيتم تسديدها حسب األسس اآلتية:

تعهدات أحادية لشراء/ بيع العمالت: تشمل هذه التعهدات لشراء أو بيع عملة محددة على سعر صرف محدد في تاريخ محدد في املستقبل.  ·

مشتقات إسالمية: تتألف من مقايضات معدالت األرباح.  ·

يحلل اجلدول أدناه مشتقات املطلوبات املالية للبنك التي سيتم تسديدها على أساس الصافي جملموعات تواريخ االستحقاق املرتبطة إستناداً على الفترة 

املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية املوحدة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن املبالغ املفصح عنها في اجلدول هي التدفقات النقدية غير اخملصومة 

التعاقدية.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

مخاطر السيولة وإدارة التمويل )يتبع(   60.3

60.3.4 التدفقات النقدية املشتقة

عند 
الطلب

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من 1 – 5 
سنوات

أكثر من 5 
اجملموعسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

بتاريخ 31 ديسمبر 2009
8,428,233-3,807,1181,332,9803,288,135-تعهدات أحادية لشراء/ بيع العمالت

12,217,140392,60112,609,741---مقايضات معدالت أرباح إسالمية

-3,807,1181,332,98015,505,275392,60121,037,974

بتاريخ 31 ديسمبر 2008 

11,255,642-3,795,4636,174,6291,285,550-تعهدات أحادية لشراء/ بيع العمالت

11,206,987352,80511,559,792---مقايضات معدالت أرباح إسالمية

-3,795,4636,174,62912,492,537352,80522,815,434

60.3.5 بنود خارج امليزانية العمومية

يظهر اجلدول أدناه تاريخ انتهاء الصالحية التعاقدية إلستحقاق املطلوبات الطارئة وااللتزامات للبنك.

عند 
الطلب

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من 1 – 5 
سنوات

أكثر من 5 
اجملموعسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

بتاريخ 31 ديسمبر 2009
      إلتزامات بالنيابة عن العمالء:

10,484,586-7,157,0793,120,670206,837-- خطابات ضمان 

3,040,028-1,244,5161,713,18782,325-- إعتمادات مستندية

479,915--354,993124,922-- فبوالت

-8,756,5884,958,779289,162-14,004,529

416,257-72,840123,346220,071-إلتزامات رأسمالية

14,420,786-8,829,4285,082,125509,233-اجملموع

بتاريخ 31 ديسمبر 2008
إلتزامات بالنيابة عن العمالء:

8,518,2794,091,9314,865,38184317,476,434-- خطابات ضمان 

3,387,529-1,989,713180,4571,217,359-- إعتمادات مستندية

603,081--529,05874,023-- فبوالت

-11,037,0504,346,4116,082,74084321,467,044

591,975-262,052167,423162,500-إلتزامات رأسمالية

11,299,1024,513,8346,245,24084322,059,019-اجملموع
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

مخاطر السوق  60.4

إن مخاطر السوق هي اخملاطر التي تنتج عن التقلبات في أسعار األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وكذلك في عالقتهم املتبادلة والضمنية. 

صممت إدارة مخاطر السوق للحد من مبلغ اخلسائر املمكنة في املراكز املفتوحة التي من املمكن ان تنتج من التغيرات غير املنظورة في أسعار األرباح وأسعار صرف 

العمالت األجنبية أو أسعار األسهم. يتعرض البنك ألدوات مالية متنوعة التي تشمل األوراق املالية والعمالت األجنبية واألسهم والسلع.

يبدي البنك إهتماماً ملحوظاً خملاطر السوق. يستخدم البنك مناذج مناسبة حسب اإلجراءات املتبعة في السوق وذلك من أجل تقييم وضعها ويحصل على 

معلومات دورية عن السوق لتنظيم مخاطر السوق.

يشتمل إطار العمل خملاطر السوق التجارية على العناصر التالية:

وضع حدود للتأكد من أن الذين يتحملوا اخملاطر ال يتجاوزوا اخملاطر الكلية ومؤشرات التركزات املوضوعة من قبل اإلدارة العليا.  ·
تقييم مستقل بناًء على أسعار السوق وتسوية املراكز ومتابعة احلد من اخلسائر للمراكز التجارية على أساس زمني.  ·

مت وضع السياسات واإلجراءات واحلدود التجارية للتأكد من تطبيق سياسة البنك خملاطر السوق في العمليات اليومية. تتم مراجعة هذه اإلجراءا ت بشكل 

دوري للتأكد من أنها تتماشى مع سياسة البنك العامة خملاطر السوق. يقوم مدير إدارة اخملاطر الرئيسي للبنك بالتأكد من أن عملية إدارة مخاطر السوق 

مزودة دائماًُ بالكادر البشري بشكل مناسب وكاف. باإلضافة إلى إجراءاته الداخلية والتنظيمية، على البنك أن يلتزم بالتوجيهات واألنظمة املوضوعة من 

قبل البنك املركزي في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

60.4.1 مخاطر هامش الربح

إن البنك ال يتعرض بصورة جوهرية ألية مخاطر فيما يتعلق بإعادة تسعير ودائع املتعاملني معه نظراً ألنه طبقاً للشريعة اإلسالمية ال يقدم البنك أسعار 

عوائد متعاقد عليها ملودعيه أو ألصحاب حسابات اإلستثمار. إن العائد املستحق للمودعني وأصحاب حسابات االستثمار يستند على أساس عقد املضاربة 

الذي مبوجبه يوافق املودعون وأصحاب حسابات االستثمار على املشاركة في األرباح أو اخلسائر التي يحققها البنك خالل فترة معينة.

60.4.2 مخاطر معدل الربح

تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدل الربح على الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية. يتعرض البنك خملاطر معدل 

الربح نتيجة لعدم توافق، أو لوجود فجوات في مبالغ املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية خارج امليزانية العمومية والتي يحني موعد استحقاقها أو إعادة 

تسعيرها في فترة معينة. يقوم البنك بإدارة هذه اخملاطر من خالل إستراتيجية إدارة اخملاطر.

إن معدل الربح الفعلي )املردود الفعلي( لألداة املالية النقدية هو ذلك السعر الذي عندما يستخدم في احتساب القيمة احلالية ينتج عنه املبلغ املدرج لألداة 

املالية. إن السعر هو السعر التاريخي لألداة املالية ذات السعر الثابت الذي يظهر بالتكلفة املطفأة والسعر احلالي لألداة املالية ذات السعر املتغير أو األداة 

التي تظهر بالقيمة العادلة.

يبني اجلدول التالي احلساسية نحو التغيرات املمكنة في معدل الربح، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى اخلاصة ببيان إيرادات البنك.

املتغير  الربح  على معدل  واحدة، إستناداً  اإليرادات لسنة  الربح على صافي  املفترضة في معدل  التغيرات  تلك  تأثير  املوحد هي  الدخل  بيان  إن حساسية 

للموجودات واملطلوبات املالية غير التجارية احملتفظ بها في 31 ديسمبر.

العملة
الزيادة في 

نقاط األساس

حساسية األرباح 
على املوجودات 

التمويلية 
واإلستثمارية

الزيادة في 
نقاط األساس

حساسية األرباح 
على املوجودات 

التمويلية 
واإلستثمارية

ألف درهم2008ألف درهم2009

5053,9175031,779درهم اإلمارات العربية املتحدة

509,5645019,726الدوالر األمريكي

83



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(  60

مخاطر السوق )يتبع(  60.4

60.4.3 مخاطر صرف العمالت األجنبية

لدى البنك إيرادا ت جوهرية مسجلة في شركاته التابعة اخلارجية، لذلك فهو معرض إلى حركات في معدالت صرف العمالت األجنبية املستخدمة لتحويل 

اإليرادات إلى عملة العرض لدى البنك وهي درهم اإلمارات العربية املتحدة.

يلخص اجلدول أدناه تعرض البنك خملاطر صرف العمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر. يظهر اجلدول أدناه األدوات املالية للبنك باملبالغ املدرجة، مصنفة حسب 

العملة.

تركزات مخاطر العملة – األدوات املالية داخل وخارج امليزانية العمومية

31 ديسمبر 2009

درهم
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

الدوالر 
األمريكي

دول 
مجلس
التعاون 

اخلليجي 
األخرى

اجلنيه 
اليورواالسترليني

عمالت 
اجملموعأخرى

ألف درهمألف درهم
ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف درهمألف درهم

املوجودات املالية:
125,37511,611,570---6,237,1055,249,090نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

697,169364,49797,93715,19384,65692,8471,352,299أرصدة وودائع لدى املؤسسات املالية

1,204,959---1,102,096102,863-مرابحات دولية قصيرة األجل

21,7601,006,65749,924,941-44,034,2754,772,40389,846موجودات متويلية وإستثمارية 

154,3789,290,797---6,458,2432,678,176إستثمارات في صكوك إسالمية

528,751963,226185,8648,594180,10159,4141,925,950إستثمارات أخرى

13,904123,9501,464,071-1,225,295100,88042مدينون وموجودات اخرى

59,180,83815,230,368476,55223,787300,4211,562,62176,774,587اجملموع

املطلوبات املالية:
56,961,9045,438,182516,96752,369348,957877,12464,195,503ودائع العمالء

مالية  ومؤسسات  للبنوك  مستحقة  أرصدة 
أخرى

651,408790,844223839435,4511,449,051

2,415,034----2,415,034-أدوات صكوك متويلية

3,752,543-----3,752,543وكاالت متويلية متوسطة األجل

2,308,613807,141184,3352821,88668,5473,370,804مطلوبات أخرى

63,674,4689,451,201701,32453,034351,786951,12275,182,935اجملموع

611,4991,591,652)51,365()29,247()224,772(5,779,167)4,493,630(صافي املركز املالي داخل امليزانية العمومية

-)4,964(29,303510)3,757()7,293,647(7,272,555تعهدات أحادية لشراء وبيع العمالت

606,5351,591,652)50,855(56)228,529()1,514,480(2,778,925مركز العملة املتراكم – فائض/ )عجز(
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(  60

مخاطر السوق )يتبع(  4/60

3/4/60 مخاطر صرف العمالت األجنبية )يتبع(

31 ديسمبر 2008 )معاد بيانها(

درهم
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

الدوالر 
األمريكي

دول 
مجلس
التعاون 

اخلليجي 
األخرى

اجلنيه 
اليورواالسترليني

عمالت 
اجملموعأخرى

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
ألف 
درهم

ألف درهمألف درهم

املوجودات املالية:
2,4493,57765,2306,328,666-5,946,686310,724نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

1,321,767379,61720,76910,18030,54678,0991,840,978أرصدة وودائع لدى املؤسسات املالية

1,640,601---360,045918,352362,204مرابحات دولية قصيرة األجل

24,3071,015,66152,659,011-44,819,0476,444,260355,736موجودات متويلية وإستثمارية 

139,99111,226,276---5,695,1085,391,177أدوات صكوك متويلية

496,8221,338,787217,0637,71210,13737,4152,107,936إستثمارات أخرى

7,774256,6021,671,728-1,117,523274,25315,576مدينون وموجودات اخرى

59,756,99815,057,170971,34820,34176,3411,592,99877,475,196اجملموع

املطلوبات املالية:

60,363,8073,240,6941,643,98633,787361,603684,80066,328,677ودائع العمالء

مالية  ومؤسسات  للبنوك  مستحقة  أرصدة 
أخرى

1,881,8741,325,47123109,52314,210-3,331,101

2,754,750----2,754,750-أدوات صكوك متويلية

2,342,359416,26917,260524605,63167,4893,449,532مطلوبات أخرى

64,588,0407,737,1841,661,269143,834981,444752,28975,864,060اجملموع

840,7091,611,136)905,103( )123,493()689,921(7,319,986)4,831,042(صافي املركز املالي داخل امليزانية العمومية

-)2,901(1,326,036106,558137,618)8,872,923(7,305,612تعهدات أحادية لشراء وبيع العمالت

837,8081,611,136)767,485()16,935(636,115)1,552,937(2,474,570مركز العملة املتراكم – فائض/ )عجز(
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

مخاطر السوق )يتبع(  60.4

60.4.3 مخاطر صرف العمالت األجنبية )يتبع(

حتليل احلساسية – تأثير تقلبات أسعار العمالت املتنوعة على صافي اإليرادات وحقوق امللكية

يبني اجلدول التالي احلد الذي كان معرض له البنك خملاطر العملة في 31 ديسمبر على موجوداته ومطلوباته النقدية غير التجارية وتدفقاته النقدية املتوقعة. 

أدوات  أثر  التي تشمل  األخرى  املتغيرات  بثبات كافة  االحتفاظ  الدرهم، مع  األجنبية مقابل  العملة  املعقولة في سعر  املمكنة  للحركة  التحليل  إجراء  مت 

العمالت(  بتقلبات أسعار  تأثرت  التي  التجارية  املالية غير  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  التغيرات في  )بسبب  املوحد  الدخل  بيان  التحوط على 

وحقوق امللكية )بسبب التغير في القيمة العادلة لألدوات املتاحة للبيع املدرجة بالعملة األجنبية(. تعكس القيمة السالبة في اجلدول احتمال حدوث صافي 

انخفاض في بيان الدخل املوحد وبيان حقوق امللكية املوحد، بينما توضح القيمة املوجبة احتمال حدوث صافي زيادة. إن حتليل احلساسية ال يأخذ باحلسبان 

األعمال التي قد يجريها البنك والتي من املمكن أن تخفف من تأثير مثل هذه التغيرات.

العملة

الزيادة في 
سعر العملة

)%(
2009

التأثير على 
األرباح قبل 

الضريبة
2009

ألف درهم

الزيادة في 
سعر العملة

)%(
2008

التأثير على 
األرباح قبل 

الضريبة
2008

ألف درهم
)معاد بيانها(

31,059+30,2902+2الدوالر األمريكي

339+2)1(+2اجلنيه االسترليني

1,153+1,0172+2اليورو

العملة

النقص في 
سعر العملة

)%(
2009

التأثير على 
األرباح قبل 

الضريبة
2009

ألف درهم

النقص في 
سعر العملة

)%(
2008

التأثير على 
األرباح قبل 

الضريبة
2008

ألف درهم
)معاد بيانها(

)31,059(-2)30,290(-2الدوالر األمريكي

)339(-12-2اجلنيه االسترليني

)1,153(-2)1,017(-2اليورو
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

مخاطر السوق )يتبع(  60.4

60.4.4 االستثمار األجنبي

لدى البنك إيرادات جوهرية مسجلة في شركاته التابعة اخلارجية ولذلك فهو معرض إلى تغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية املستخدمة لتحويل 

اإليرادات إلى عملة العرض لدى البنك، وهي درهم اإلمارات العربية املتحدة.

يشير اجلدول أدناه إلى التغير في األرباح املسجلة قبل الضريبة وحقوق امللكية لو أن النتيجة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 قد مت حتويلها بسعر 

الصرف مقابل الدرهم املعدل مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى بالتغيرات املفترضة املشار إليها أدناه. إن حتليل احلساسية ال يأخذ باحلسبان األعمال 

التي قد يجريها البنك والتي من املمكن أن تخفف من تأثير مثل هذه التغيرات.

العملة

الزيادة 
في سعر العملة

)%(
2009

التأثير على األرباح 
قبل الضريبة

2009
ألف درهم

التأثير على حقوق 
امللكية 

2009
ألف درهم

الزيادة 
في سعر العملة

)%(
2008

التأثير على األرباح 
قبل الضريبة

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(

التأثير 
على حقوق امللكية 

2008
ألف درهم

)معاد بيانها(

12,175)264(+61531,7035+5الروبية الباكستانية

العملة

النقص
في سعر العملة

)%(
2009

التأثير على 
األرباح قبل 

الضريبة
2009

ألف درهم

التأثير على 
حقوق امللكية 

2009
ألف درهم

النقص
في سعر 

العملة
)%(

2008

التأثير على 
األرباح قبل 

الضريبة
2008

ألف درهم
)معاد بيانها(

التأثير 
على حقوق 

امللكية 
2008

ألف درهم
)معاد بيانها(

11,110)240(-5)3,684(551-5الروبية الباكستانية

60.4.5 مخاطر أسعار األسهم

إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة أسعار األسهم الفردية. 

تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية من محفظة البنك االستثمارية.

إن التأثير على حقوق امللكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات األسهم احملتفظ بها كمتوفرة للبيع في 31 ديسمبر 2009( بسبب التغيرات املتوقعة 

بصورة معقولة في مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى، هو كما يلي:

مؤشرات السوق
% التغيرات في 

مؤشرات السوق

التأثير على
 بيان الدخل املوحد

2009
ألف درهم

التأثير على
حقوق امللكية

2009
ألف درهم

التأثير على بيان 
الدخل املوحد

2008
ألف درهم

التأثير على
حقوق امللكية

2008
ألف درهم

14,068-15,142-±5%سوق دبي املالي

3,619-2,530-±5%سوق أبوظبي لألوراق املالية

7,616-8,631-±5%بورصة دبي العاملية

-8,063-2,642±5%بورصة البحرين
-1,408--±5%بورصة الكويت

-3,321210-±5%البورصة السعودية
1,074-1,230-±5%بورصة الدوحة

1,6681,912125901±5%أخرى
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(   60

اخملاطر التشغيلية  60.5

إن اخملاطر التشغيلية هي إمكانية التعرض ألضرار مالية أو أخرى ناجتة من تعطل األنظمة أو بسبب اخلطأ البشري أو خطأ في العمليات الداخلية.

قام البنك بتطوير إطار عمل مفصل حول مخاطر التشغيل. يضع إطار العمل قواعد ومسؤوليات محددة وواضحة لألفراد/ الوحدات عبر الوظائف اخملتلفة 
في البنك والتي تساهم في أداء مهام إدارة مخاطر التشغيل املتنوعة. إن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل سوف يضمن أن تكون اخملاطر التشغيلية داخل 
البنك معرفة ومراقبة ومدارة ومعلن عنها بشكل واضح. تضم العناصر الرئيسية إلطار العمل عمليات التنظيم وإعداد قاعدة بيانات اخلسائر، وإعداد املؤشر 

الرئيسي للمخاطر وحتليل اخملاطر وإعداد تقارير إدارة اخملاطر.

إن البنك يقوم حالياً بإستخدام نظام تتبع اخملاطر التشغيلية )ORMIS( لتتبع أحداث مخاطر التشغيل في البنك. إن النظام يحتوي على سنتني من 
بيانات خسائر التشغيل. لقد عزز النظام حالياً إلعداد املؤشر الرئيسي للمخاطر والتقييم الذاتي ملراقبة اخملاطر بشكل أتوماتيكي.

يخضع كل منتج جديد ملراجعة اخملاطر وإجراءات املوافقة املطلوبة حيث تكون اخملاطر املتعلقة محددة ومقيمة من قبل أقسام مستقلة عن الوحدة التي 
نشأت عنها اخملاطر والتي قامت بعرض املنتج. تخضع التعديالت على املنتجات املوجودة أيضاً لعمليات مشابهة. إن وحدات األعمال والدعم مسؤولة عن 
إدارة عمليات اخملاطر في مناطقها الوظيفية اخملصصة. تعمل الوحدات داخل إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل وتضمن أن اخملاطر مدارة ضمن وحدات األعمال 
اخلاصة بها. يتم إدارة العمليات اليومية خملاطر التشغيل من خالل احملافظة على نظام شامل للمراقبة الداخلية، مدعوم بأنظمة قوية وإجراءات ملراقبة مراكز 

املعامالت والتوثيق باإلضافية إلى احلفاظ على إجراءات احتياطية رئيسية وتخطيط طارئ لألعمال.

إدارة رأس املال  60.6

60.6.1 رأس املال النظامي

إن املنظم الرئيسي للبنك هو البنك املركزي لإلمارات العربية املتحدة الذي يحدد ويراقب متطلبات رأس املال للبنك. إن الشركة األم والعمليات البنكية 
الفردية داخل البنك يتم اإلشراف عليها مباشرة من قبل املنظمون احملليون املعنيون بها.

مت حتليل رأس املال النظامي في طبقتني:

الطبقة األولى لرأس املال، تشمل رأس املال العادي وعالوة اإلصدار واألرباح املستبقاة واحتياطي حتويل العملة وحقوق امللكية غير املسيطرة بعد اقتطاع   ·
الشهرة واملوجودات غير امللوسة والتعديالت التنظيمية األخرى املتعلقة بالبنود املدرجة في حقوق امللكية التي تعامل بشكل مختلف ألغراض كفاية 

رأس املال.

الثانوية ومخصصات االنخفاض اجلماعية وعنصر احتياطي القيمة العادلة املتعلق باألرباح غير  املال، تشمل املطلوبات املؤهلة  الثانية لرأس  الطبقة   ·
احملققة على أدوات األسهم املصنفة متوفرة للبيع.

إدارة رأس املال

إن أهداف البنك عند إدارة رأس املال، وهو مفهوم أكبر مما هو ظاهر في »حقوق امللكية« في امليزانية العمومية املوحدة، هي:

اإللتزام مبتطلبات رأس املال حسب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛  ·
احملافظة على مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل وزيادة العائدات للمساهمني؛ و  ·

اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال البنك.  ·

يتم مراقبة كفاية رأس املال واالستخدام املنظم له بشكل مستمر من قبل إدارة البنك، وإستخدام التقنيات إستناداً إلى املباديء التطويرية التي وضعتها 
جلنة بازل واملصرف املركزي لدولة االمارات العربية املتحدة. ويتم تقدمي املعلومات املطلوبة إلى جلنة الرقابة كل شهر.

في تعميمه رقم 2009/27 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2009 أبلغ البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية 
املوحدة بخصوص مخاطر  املقاربة  توجيهات لتطبيق  املركزي مسودة  البنك  التعميم. أصدر  تاريخ  من  “2” إعتباراً  لبازل  املوحدة  املقاربة  املتحدة تطبيق 
اإلئتمان والسوق والتي من املتوقع أن متتثل البنوك للتقرير مبوجب متطلبات بيالر 2 - عملية تقييم كفاية رأس املال الداخلية بحلول مارس 2010 . أما بالنسبة 
للمخاطر التشغيلية، فقد أعطى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة اخليار للبنوك باستخدام مقاربة الدالئل األساسية أو املقاربة املوحدة. وقد 

قام البنك بإختيار املقاربة املوحدة. تقوم البنوك في دولة اإلمارات العربية املتحدة حالياً بتطبيٍق متوازن لبازل “1” و بازل “2”.

كذلك، يتطلب من جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة احملافظة على نسبة كفاية رأس املال بحد أدنى 11% في جميع األوقات تزيد إلى 

1288% بحلول 30 يونيو 2010.



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

إدارة اخملاطر )يتبع(  60

إدارة رأس املال )يتبع(  60.6

60.6.1 رأس املال النظامي )يتبع(

إن املعدالت احملتسبة مبوجب معدالت بازل 1 وبازل 2 هي كما يلي:

بازل 2بازل 1

2009200820092008
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

رأس املال الطبقة األولى »1«
3,617,5053,445,4003,617,5053,445,400رأس املال

2,731,8792,731,8792,731,8792,731,879إحتياطي قانوني 

276,139276,139--إحتياطي أراضي منحة

2,350,0002,250,0002,350,0002,250,000احتياطيات عامة

----إحتياطيات أخرى

172,105-172,105-أنصة أسهم منحة مقترحة للتوزيع

104,02529,478104,02529,478أرباح مستبقاة

120-4,910120حقوق امللكية غير املسيطرة

8,808,3198,628,9829,079,5488,905,121

ينزل: 
-)34,516(-)34,516(الشهرة واملوجودات غير امللموسة

-)74,321(--خسائر متراكمة لسعر الصرف مؤجلة 

)3,307()70,901()3,307()70,901(أسهم اخلزينة

8,702,9028,625,6758,899,8108,901,814

رأس املال الطبقة الثانية »2«
22,77050,13522,77050,135إحتياطيات حتوط

352,814-352,814إنخفاض القيمة اجملمعة

3,752,543-3,752,543وكاالت متويلية متوسطة األجل

)416,173()525,300()416,173()525,300(تنزيل للشركات الزميلة

3,602,827)366,038(3,602,827)366,038(

12,305,7298,259,63712,502,6378,535,776مجموع قاعدة رأس املال املؤهل

املوجودات املرجحة باخملاطر:
--61,005,39160,489,646بنود مدرجة في امليزانية العمومية

--7,772,4218,426,079بنود خارج امليزانية العمومية

64,478,00372,222,748--مخاطر اإلئتمان

2,026,5643,135,334--مخاطر السوق

5,051,5844,513,574--مخاطر التشغيل

68,777,81268,915,72571,556,15179,871,656مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر

نسب كفاية رأس املال

10.7%17.5%12.0%17.9%مجموع رأس املال النظامي كنسبة من إجمالي موجودات اخملاطراملرجحة

الطبقة األولى لرأس املال إلى إجمالي موجودات اخملاطر املرجحة بعد تنزيل 
للشركات الزميلة

%12.7%12.5%12.1%11.1
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

تعديالت سنوات سابقة   61

إن البيانات املالية املوحدة للسنة من 1 يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2008 مت إعادة بيانها كما يلي:

الشركات الزميلة. إن البيانات  خالل السنة، مت تطبيق تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 15 – عقود املقاوالت للعقارات على أحد    1/61

قام  لذلك  نتيجة   .15 رقم  الدولية  املالية  التقارير  املالية للشركة الزميلة للسنة السابقة مت تعديلها نتيجة لتطبيق تفسير جلنة تفسيرات  

السابقة كما يلي: البنك أيضا بإعادة بيان حصته في أرباح الشركة الزميلة للسنوات  

كما مت بيانها سابقاً 
ألف درهم

إعادة البيان
ألف درهم

معاد بيانها
ألف درهم

امليزانية العمومية املوحدة
4,181,548)274,496(4,456,044إستثمار في شركة زميلة

66,328,677)98,533(66,427,210ودائع العمالء – مخصص تسوية األرباح

بيان الدخل املوحد
126,538)274,496(401,034احلصة في أرباح شركات زميلة

1,777,672)98,533(1,876,205حصة املودعني في األرباح

بيان التغيرات في حقوق امللكية
)146,485()175,963(29,478أرباح مستبقاة كما في 1 يناير 2009

 
يرجى مراجعة إيضاح 11، 24 و 39.   

إن البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة من 1 يناير 2007 إلى 31 ديسمبر 2007 قد مت إعادة بيانها لسنة  2008 كما يلي :  2/61

متت  لقد  الفعلي.  العائد  اإلعتراف باألرباح التي كانت تطفأ على أساس طريقة القسط الثابت على مدى أعمار للموجودات بدالً من طريقة    1/2/61

في  التغيرات  بيان  في  املستبقاة  األرباح  وفي   2007 التعديالت من خالل إعادة بيان نتائج سنة 2007 للتأثير على السنة املنتهية في 31 ديسمبر  

حقوق املساهمني املوحد للسنوات السابقة لسنة 2007.

إعادة  خالل  من  متت  قد  التعديالت  اإلعتراف بصندوق إستثماري في سنة 2007 كشركة تابعة مملوكة بالكامل مت توحيدها لكل بند على حدة. إن    2/2/61

بيان نتائج سنة 2007 للتأثير على سنة 2007.

إن اجلدول التالي يبني أهم التأثيرات إلعادة البيان املشار إليها أعاله:   

كما مت بيانها سابقاً 
ألف درهم

إعادة البيان
ألف درهم

معاد بيانها
ألف درهم

اإلعتراف بإيرادات املوجودات التمويلية واإلستثمارية
امليزانية العمومية املوحدة
40,376,082158,76640,534,848موجودات متويلية وإستثمارية 

)570,085( )158,766( )411,319(ودائع العمالء – مخصص تسوية األرباح

بيان الدخل املوحد

إيرادات املوجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
2,685,93939,0602,724,999

)2,395,074( )39,060( )2,356,014(حصة املودعني في األرباح

بيان التغيرات في حقوق امللكية
43,197-43,197أرباح مستبقاة كما في 1 يناير 2007
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )يتبع(

تعديالت سنوات سابقة )يتبع(   61

لقد مت تصنيف التعديالت املتعلقة بالسنوات السابقة لسنة 2007 والبالغة 119,706 درهم ضمن مخصص تسوية األرباح لودائع العمالء.   

كما مت بيانها سابقاً 
ألف درهم

إعادة البيان
ألف درهم

معاد بيانها
ألف درهم

توحيد الصندوق اإلستثماري
امليزانية العمومية املوحدة

1,499,303535,5952,034,898إستثمارات عقارية

)3,393,586( )462,386()2,931,200(مطلوبات اخرى

بيان الدخل املوحد
187,63944,185231,824إيرادات من إستثمارات عقارية

)28,029()17,529()10,500(إستهالك إستثمارات عقارية

أرقام املقارنة   62

لقد مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع تصنيف أرقام السنة احلالية.   

إعتماد البيانات املالية املوحدة    63

مت إعتماد البيانات املالية املوحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 11 فبراير 2010.   
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