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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

يســرني وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس االدارة، أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الواحــد والثالثــون لبنــك أم القيويــن الوطنــي،  كمــا يســرني أن أقــدم التقريــر 
الســنوي للبنــك عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013.

باتبــاع سياســة تســتند الــى الموازنــة بيــن التحفــظ والربحيــة،  تمكــن بنــك أم القيويــن الوطنــي مــن تحقــق اجمالــي إيــرادات بلــغ 659.928 مليــون درهــم للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2013 )2012 : 623.194 مليــون درهــم( وبلغــت األربــاح التشــغيلية الصافيــة قبــل المخصصــات مبلغــا وقــدره441.329  مليــون درهــم )2012 
- 369.824  مليــون درهــم(.  هــذا، وقــد حقــق البنــك أرباحــا صافيــة بلغــت 368 مليــون لنفــس الســنة بزيــادة نســبتها ٪12 علــى األربــاح الصافيــة البالغــة 328.525 
مليــون درهــم المحققــة فــي عــام 2012.  كمــا بلــغ اجمالــي االصــول 12.538 مليــار ، أمــا محفظــة القــروض فقــد بلغــت 7.077 مليــار درهــم وبلغــت ودائــع العمــالء 

7.441 مليــار درهــم.

أرتفعــت حقــوق المســاهمين لتصــل الــى3.702  مليــار درهــم فــي 2013/12/31 مســجال نســبة نمــو قدرهــا %8.2 مقابــل 3.419 مليــار درهــم كما فــي 2012/12/31. 
وارتفــع العائــد علــى الســهم ليصبــح 23 فلســا فــي 2013 مقارنــه مــع21  فلســا فــي 2012.

وتمشــيا مــع االســتراتيجية التــي اعتمدهــا البنــك منــذ عــام 2008 للحفــاظ علــى معــدالت ســيولة عاليــة، بلغــت نســبة الســيولة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 الــى 30.17% 
.  كمــا  اســتمر  البنــك فــي الحفــاظ علــى أعلــى نســب كفايــة رأس المــال علــى مســتوى الدولــة حيــث ســجلت نســبة كفايــة رأس المــال 33.8 %   وبذلــك تفــوق بكثيــر الحــد 
األدنــى الــذي حــدده مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي عنــد نســبة % 12 ممــا يســلط الضــوء علــى القــوة الماليــة للبنــك أمــا نســبة كفايــة الشــق االول مــن راس 

المــال فقــد بلغــت 32.5 %  وهــى نســبة تفــوق الحــد االدنــى للنســبة التــي حددهــا المصــرف المركــزي بـــ%7.

لقــد خفــت حــدة التدهــور التــي أحاطــت باالقتصــاد العالمــي خــالل االربــع ســنوات الماضيــة خــالل عــام 2013 علــى وجــه الخصــوص، االقتصــاد األمريكــي الــذي بــدأ أن 
يشــهد نمــوا ضئيــال، بينمــا تصــارع منطقــة اليــورو للخــروج  مــن حالــة الركــود.  هــذا وقــد ســجل اقتصــاد دولــة اإلمــارات نمــوا بنســبة حوالــي ٪4 فــي عــام 2013 بفضــل 
النمــو القــوي فــي القطاعــات االقتصاديــة  غيــر النفطيــة بنســبة ٪4.5 ، وفقــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي. ويــرى كثيــر مــن االقتصادييــن والمحلليــن إن نجــاح دبــي 

فــي الفــوز باســتضافة معــرض اكســبو 2020 ســيكون محفــزا رئيســيا فــي انتعــاش االقتصــاد .  

ومــن المتوقــع مــع بــدء االحتياطــي الفدرالــي بالتقليــل مــن عمليــات شــراء الســندات  المدعومــة بالرهــون وســندات الخزينــة االمريكيــة أن يكــون لذلــك تأثيــرا علــى أســعار 
الفائــدة علــى المــدى المتوســط والطويــل.  كمــا أســفر ترقيــة كال مــن ســوق دبــي المالــي وســوق أبوظبــي لــالوراق الماليــة  إلــى مرتبــة األســواق الناشــئة مــن قبــل مورغــان 

ســتانلي كابيتــال انترناشــيونال عــن تســجيل واحــد مــن أعلــى معــدالت نموهــم فــي الســنوات األخيــرة.  

شــهد القطــاع المصرفــي فــي دولــة اإلمــارات نمــوا جيــدا فــي عــام 2013 فــي ظــل أداء إيجابــي لالقتصــاد الكلــي.  وبالنظــر الــى المســتقبل، مــن المتوقع أن يقــوى النشاط 
العالمي بدرجــة معقولــة ، وبالتطلــع لعــام 2014، مــن المتوقــع أن يتحســن الناتــج المحلــي اإلجمالــي  مــع تحســن معنويــات المســتثمرين ليصــل إلــى ٪4.5  وفقــا لتقديــرات 

صنــدوق النقــد الدولــي.

اســتمر بنــك أم القيويــن الوطنــي فــي تبنــي نهجــا حــذرا  نحــو  التوســع فــي االئتمــان وركــز جهــوده علــى مراقبــة المحفظــة االئتمانيــة الحاليــة للحســابات. وللمضــي قدمــا، 
فــإن البنــك لديــه اســتراتيجية واضحــة تهــدف الــى تحقيــق مزيــدا مــن العائــدات للمســاهمين واالستفادة من فرص النمو المتوقعــة فــي القطاعــات المختــارة وأن يســتمر فــي 

سياســته الحــذره لتوســيع نشــاطه.

واستشــرافا للمســتقبل،  مــن المتوقــع أن تزيــد حكومــة االمــارات اإلنفــاق علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة خــالل عــام  2014 خاصــة مــع تحســن معنويــات المســتثمرين بعــد 
فــوز دبــي  فــي اســتضافة  معــرض اكســبو 2020.   إن البنــك علــى ثقــة مــن بنــاء ميزانيــة عموميــة قويــة مــع نمــو متــوازن فــي موجوداتهــا ومطلوباتهــا علــى خلفيــة 
الزيــادة المرصــودة فــي ميزانيــة اإلنفــاق الحكومــي.   ومــن المؤكــد أن خطــط التنميــة االســتراتيجية التــي اطلقــت تحــت مبــادرات مــن صاحــب الســمو الشــيخ/ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، علــى مســتوى  جميــع إمــارات الدولــة، والتــي تتمحــور حــول تلبيــة احتياجــات مواطنــي الدولــة 

وطموحاتهم وتطلعاتهم، سوف تؤدي الى اإلرتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بدولة االمارات العربية المتحدة.

وبالنيابــة عــن اعضــاء مجلــس اإلدارة،  أود التعبيــر عــن تقديرنــا وإمتنانــا العميــق لصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــال -  عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم 
القيويــن علــى قيادتــه الحكيمــة ورؤيتــه الثاقبــة، ودعمــه المتواصــل  لتطويــر بنــك أم القيويــن الوطنــي.

وفــي الختــام،   أود أن أعبــر عــن تقديــري للمبــادرات والدعــم المســتمر لمصــرف االمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي الدارتــه الرشــيدة للقطــاع المالــي بالدولــة ولمســاعدته 
ودعمــه الدائمييــن لبنــك أم القيويــن الوطنــي علــى مــدار هــذا العــام.   كمــا ال يفوتنــي أن أشــكر مســاهمينا لثقتهــم  الدائمــة بنــا، ووالء عمالئنــا وشــركائنا فــي العمــل وكذلــك 
لفريــق االدارة  وجميــع العامليــن بالبنــك علــى تفانيهــم وجهودهــم الدؤوبــة والتــي أثمــرت عــن تحقيــق هــذه النتائــج الطيبــة فقــد اســهموا جميعــا فــي عــام آخــر ناجــح  للبنــك 

حيــث نســتمد منهــم كل القــوة والعزيمــة لمواجهــة تحديــات المســتقبل.

راشد بن سعود المعال

رئيس مجلس االدارة

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، يرسين أن أرحب بكم جميعاً يف االجتامع السنوي الثامن والثالثني للجمعية العمومية للبنك وأن أقدم التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن السنة 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2020.

عىل الرغم من التحديات االقتصادية العاملية واملنافسة الشديدة يف قطاع البنوك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، نبلغكم أن البنك قد حقق صايف أرباح مببلغ 211,77 
مليون درهم. بلغت إيراداتنا اإلجاملية 561,08 مليون درهم، وبلغ الدخل التشغييل 324,21 مليون درهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020.

بلغ إجاميل املوجودات 13,55 مليار درهم. لقد بلغت قيمة القروض والسلفيات 7,64 مليار درهم، فيام بلغت ودائع العمالء 8,22 مليار درهم. يحتفظ البنك بضامنات 
ومخصص محدد تصل إىل 168٪ من قيمة القروض املتعرثة، مام يعكس اإلدارة الحكيمة واملراقبة الفعالة ملحفظة القروض والسلفيات الخاصة بنا. حافظ البنك باستمرار 

عىل مستوى عاٍل من السيولة، كام كان الحال يف السابق، وبلغت نسبة السيولة 38,66٪ كام يف 31 ديسمرب 2020. تبلغ نسبة التكلفة إىل الدخل ٪31,56.

بلغت حقوق املساهمني 4,70 مليار درهم كام يف 31 ديسمرب 2020. نستمر يف الحفاظ عىل واحدة من أعىل نسب كفاية رأس املال يف القطاع البنيك والتي تبلغ ٪41,45 
وهي أعىل بكثري من الحد األدىن للمستويات املنصوص عليها من قبل املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. وذلك يوضح القوة املالية للبنك واستطاعته عىل 
توسيع قدرته عىل اإلقراض واالستثامر، عند الرضورة. تم تسجيل نسبة الشق األول عند 40,34٪، وهي أيضاً أعىل بكثري من الحدود املنصوص عليها من قبل السلطات 

التنظيمية.

متت املوافقة عىل دفع توزيعات أرباح نقدية بنسبة 8٪ من رأس املال للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 من قبل املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

توقع كل من املرصف املركزي وصندوق النقد الدويل إنخفاضاً يف التوقعات االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل سنة 2020 والذي يرجع يف الغالب إىل تأثري 
جائحة كورونا )كوفيد-19( عىل القطاعات الحيوية يف الدولة مثل قطاعات السياحة والضيافة ورشكات الطريان والتجارة. عالوًة عىل ذلك ، لوحظ انخفاض يف إنتاج النفط 

خالل سنة 2020 عىل خلفية انخفاض األسعار والطلب العاملي.

توقع املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة أن ينكمش االقتصاد غري النفطي بنسبة 4,5٪ يف سنة 2020 بشكل عام وذلك بسبب جائحة كورونا )كوفيد-19( 
بينام من املتوقع أن ينمو بنسبة 3,6٪ يف سنة 2021. كام توقع صندوق النقد الدويل حدوث انكامش اقتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 6,6٪ يف سنة 2020 
ومن املتوقع تعايف االقتصاد بفضل زيادة إجاميل الناتج املحيل بنسبة 1,3٪ خالل سنة 2021. يرى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي أن االقتصاد سوف يعود إىل 
حالته الطبيعية بعد االنكامش املتوقع يف عام 2020، وذلك بشكل رئييس بفضل الحزمة املرنة التي قدمتها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة هذه السنة لدعم 
االنتعاش االقتصادي، وعن طريق زيادة ثقة املستثمرين وأصحاب األعامل يف أسواق الدولة وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية الحيوية. ويف هذا الخصوص، 
قامت الحكومة مؤخرًا بإدخال بعض اإلصالحات الهيكلية الرئيسية لدعم إمكانات النمو يف القطاع غري النفطي، مثل السامح لألجانب بتملك نسبة 100٪ من املنشأة يف 

بعض القطاعات.

خالل سنة 2020، واجهت عائدات السوق صدمة هبوط مفاجئة بسبب انخفاض أسعار الفائدة إىل مستويات قريبة من الصفر من قبل البنوك املركزية يف جميع أنحاء 
العامل، مبا يف ذلك بنك االحتياطي الفيدرايل األمرييك، وذلك بسبب األرضار التي لحقت باالقتصادات من جراء جائحة كورونا )كوفيد-19(. إن بنك أم القيوين الوطني ال 
ميثل استثناًء من هذه الصدمة واملتمثلة يف انخفاض العائدات يف محفظة قروضه االستثامرية / املشرتكة. ومع ذلك، قام البنك بإدارة العوائد عن طريق توزيعات األرباح 
من محفظة األسهم ودخل الفوائد من السندات ذات العائد املرتفع. قام البنك دامئاً باعتامد سياسات االستثامر الحكيمة واسرتاتيجيات الخروج التي تم اختبارها مبرور 

الوقت، وذلك إىل جانب استخدام تقنيات تخفيف املخاطر.

ومع ذلك، يبدو أن املستقبل سيكون أكرث تفاؤالً بفضل النمو املتوقع يف الناتج املحيل اإلجاميل لسنة 2021، بافرتاض احتواء الجائحة من خالل إتاحة اللقاح عىل نطاق واسع 
خالل النصف األول من عام 2021. عالوًة عىل ذلك، تحسنت معنويات دوائر األعامل ومن املتوقع تعزيز االقتصاد من خالل معرض ديب إكسبو 2021.

تعافت أسواق األسهم من أدىن مستوياتها التي شهدتها يف شهري مارس وأبريل يف سنة 2020 ومن املتوقع أن تستمر يف الصعود خالل سنة 2021، مدفوعة أيضاً بالسيولة 
مع السياسات النقدية التوسعية للبنوك املركزية يف جميع أنحاء العامل.
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Operational Risk 

The Bank uses a comprehensive, all-encompassing framework for Operational Risk in order to monitor, assess, evaluate, control and mitigate risks 
arising out of regular operations.

Operational Risks are monitored and evaluated on an on-going basis through risk assessments and incident reporting.  Risks are identified & 
controlled and mitigates are placed in accordance with the overall framework adopted. In cases where risks emanate out of existing processes, 
process improvements are done to mitigate them. Normal operational events are studied to evaluate any possibility of underlying systemic issues and 
improvements made if necessary.

Bank is preparing towards migration to more advanced approaches like TSA or AMA in due course whenever mandated by Central Bank of UAE from 
the presently used Basic Indicator Approach.

BUSINeSS CONtINGeNCY AND CONtINUItY PLAN

To ensure that the Bank’s regular functioning is not disrupted by unforeseen events/disasters/system related failure; Bank is in the final phase of 
commissioning dedicated Disaster Recovery (DR) site and is currently finalizing its Business Continuity Plan (BCP). 

INFORMAtION teCHNOLOGY AND OPeRAtIONS

The bank’s IT infrastructure is constantly evolving with the strategic investments by the management to ensure the availability and performance of 
critical systems and applications.  During the year, the bank’s production storage system was replaced with high performing enterprise class storage. 
With this infrastructure enhancement, the critical production data is now provided with enterprise class redundancy, availability and performance to 
match with the challenging business requirements and future growth plans.  Apart from this, critical applications like DDS, as mandated by central 
bank were efficiently implemented. IT also completed the implementation of online replication with DR site for all critical applications to ensure data 
availability in case of a production site failure. Currently the DR automation software implementation is in the final stage. The AML software has been 
successfully implemented.

HUMAN ReSOURCeS

Human resource planning at NBQ is the systematic and continuing process of analyzing the organization’s human resource needs under changing 
conditions and integrating this analysis with the development of personnel policies appropriate to meet these needs.

 NBQ further strengthened the UAE National workforce throughout the year by employing graduates to reinforce our commitment to strengthening the 
country’s work force. NBQ’s efforts in The Talent Management program for aspiring UAE National graduates have helped to develop competency to 
suit organizational needs along with global needs. 

Our aim is to further cement our commitment to building strong and robust careers for our UAE National Graduates and enabling them to become 
tomorrow’s leaders. Our in-house training program as well as that of EIBFS, has enabled our resources to be the best fit in transition and for customer 
management roles.

However, NBQ, like most other banks in the UAE, has been affected by the migration of trained UAE nationals to Government sector.

COMMUNItY ReLAtIONS 

As part of our Customer Social Responsibility initiatives, NBQ, over the years, has continually contributed to the social well-being of the Emirates in 
which it does business. Several charitable, educational, medical and sporting organizations have benefitted from the active support rendered by the 
bank to their events.

COONCLUSION

I would like to extend my appreciation and thanks to our shareholders for their continuous support, to our customers who have stayed loyal over all 
these years and to the Management team and all the staff for their continued dedication and commitment.

Nasser Bin Rashid Al-Moalla
Managing Director & Chief Executive Officer

Management Review (continued)
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يســرني وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس االدارة، أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الواحــد والثالثــون لبنــك أم القيويــن الوطنــي،  كمــا يســرني أن أقــدم التقريــر 
الســنوي للبنــك عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013.

باتبــاع سياســة تســتند الــى الموازنــة بيــن التحفــظ والربحيــة،  تمكــن بنــك أم القيويــن الوطنــي مــن تحقــق اجمالــي إيــرادات بلــغ 659.928 مليــون درهــم للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2013 )2012 : 623.194 مليــون درهــم( وبلغــت األربــاح التشــغيلية الصافيــة قبــل المخصصــات مبلغــا وقــدره441.329  مليــون درهــم )2012 
- 369.824  مليــون درهــم(.  هــذا، وقــد حقــق البنــك أرباحــا صافيــة بلغــت 368 مليــون لنفــس الســنة بزيــادة نســبتها ٪12 علــى األربــاح الصافيــة البالغــة 328.525 
مليــون درهــم المحققــة فــي عــام 2012.  كمــا بلــغ اجمالــي االصــول 12.538 مليــار ، أمــا محفظــة القــروض فقــد بلغــت 7.077 مليــار درهــم وبلغــت ودائــع العمــالء 

7.441 مليــار درهــم.

أرتفعــت حقــوق المســاهمين لتصــل الــى3.702  مليــار درهــم فــي 2013/12/31 مســجال نســبة نمــو قدرهــا %8.2 مقابــل 3.419 مليــار درهــم كما فــي 2012/12/31. 
وارتفــع العائــد علــى الســهم ليصبــح 23 فلســا فــي 2013 مقارنــه مــع21  فلســا فــي 2012.

وتمشــيا مــع االســتراتيجية التــي اعتمدهــا البنــك منــذ عــام 2008 للحفــاظ علــى معــدالت ســيولة عاليــة، بلغــت نســبة الســيولة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 الــى 30.17% 
.  كمــا  اســتمر  البنــك فــي الحفــاظ علــى أعلــى نســب كفايــة رأس المــال علــى مســتوى الدولــة حيــث ســجلت نســبة كفايــة رأس المــال 33.8 %   وبذلــك تفــوق بكثيــر الحــد 
األدنــى الــذي حــدده مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي عنــد نســبة % 12 ممــا يســلط الضــوء علــى القــوة الماليــة للبنــك أمــا نســبة كفايــة الشــق االول مــن راس 

المــال فقــد بلغــت 32.5 %  وهــى نســبة تفــوق الحــد االدنــى للنســبة التــي حددهــا المصــرف المركــزي بـــ%7.

لقــد خفــت حــدة التدهــور التــي أحاطــت باالقتصــاد العالمــي خــالل االربــع ســنوات الماضيــة خــالل عــام 2013 علــى وجــه الخصــوص، االقتصــاد األمريكــي الــذي بــدأ أن 
يشــهد نمــوا ضئيــال، بينمــا تصــارع منطقــة اليــورو للخــروج  مــن حالــة الركــود.  هــذا وقــد ســجل اقتصــاد دولــة اإلمــارات نمــوا بنســبة حوالــي ٪4 فــي عــام 2013 بفضــل 
النمــو القــوي فــي القطاعــات االقتصاديــة  غيــر النفطيــة بنســبة ٪4.5 ، وفقــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي. ويــرى كثيــر مــن االقتصادييــن والمحلليــن إن نجــاح دبــي 

فــي الفــوز باســتضافة معــرض اكســبو 2020 ســيكون محفــزا رئيســيا فــي انتعــاش االقتصــاد .  

ومــن المتوقــع مــع بــدء االحتياطــي الفدرالــي بالتقليــل مــن عمليــات شــراء الســندات  المدعومــة بالرهــون وســندات الخزينــة االمريكيــة أن يكــون لذلــك تأثيــرا علــى أســعار 
الفائــدة علــى المــدى المتوســط والطويــل.  كمــا أســفر ترقيــة كال مــن ســوق دبــي المالــي وســوق أبوظبــي لــالوراق الماليــة  إلــى مرتبــة األســواق الناشــئة مــن قبــل مورغــان 

ســتانلي كابيتــال انترناشــيونال عــن تســجيل واحــد مــن أعلــى معــدالت نموهــم فــي الســنوات األخيــرة.  

شــهد القطــاع المصرفــي فــي دولــة اإلمــارات نمــوا جيــدا فــي عــام 2013 فــي ظــل أداء إيجابــي لالقتصــاد الكلــي.  وبالنظــر الــى المســتقبل، مــن المتوقع أن يقــوى النشاط 
العالمي بدرجــة معقولــة ، وبالتطلــع لعــام 2014، مــن المتوقــع أن يتحســن الناتــج المحلــي اإلجمالــي  مــع تحســن معنويــات المســتثمرين ليصــل إلــى ٪4.5  وفقــا لتقديــرات 

صنــدوق النقــد الدولــي.

اســتمر بنــك أم القيويــن الوطنــي فــي تبنــي نهجــا حــذرا  نحــو  التوســع فــي االئتمــان وركــز جهــوده علــى مراقبــة المحفظــة االئتمانيــة الحاليــة للحســابات. وللمضــي قدمــا، 
فــإن البنــك لديــه اســتراتيجية واضحــة تهــدف الــى تحقيــق مزيــدا مــن العائــدات للمســاهمين واالستفادة من فرص النمو المتوقعــة فــي القطاعــات المختــارة وأن يســتمر فــي 

سياســته الحــذره لتوســيع نشــاطه.

واستشــرافا للمســتقبل،  مــن المتوقــع أن تزيــد حكومــة االمــارات اإلنفــاق علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة خــالل عــام  2014 خاصــة مــع تحســن معنويــات المســتثمرين بعــد 
فــوز دبــي  فــي اســتضافة  معــرض اكســبو 2020.   إن البنــك علــى ثقــة مــن بنــاء ميزانيــة عموميــة قويــة مــع نمــو متــوازن فــي موجوداتهــا ومطلوباتهــا علــى خلفيــة 
الزيــادة المرصــودة فــي ميزانيــة اإلنفــاق الحكومــي.   ومــن المؤكــد أن خطــط التنميــة االســتراتيجية التــي اطلقــت تحــت مبــادرات مــن صاحــب الســمو الشــيخ/ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، علــى مســتوى  جميــع إمــارات الدولــة، والتــي تتمحــور حــول تلبيــة احتياجــات مواطنــي الدولــة 

وطموحاتهم وتطلعاتهم، سوف تؤدي الى اإلرتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بدولة االمارات العربية المتحدة.

وبالنيابــة عــن اعضــاء مجلــس اإلدارة،  أود التعبيــر عــن تقديرنــا وإمتنانــا العميــق لصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــال -  عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم 
القيويــن علــى قيادتــه الحكيمــة ورؤيتــه الثاقبــة، ودعمــه المتواصــل  لتطويــر بنــك أم القيويــن الوطنــي.

وفــي الختــام،   أود أن أعبــر عــن تقديــري للمبــادرات والدعــم المســتمر لمصــرف االمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي الدارتــه الرشــيدة للقطــاع المالــي بالدولــة ولمســاعدته 
ودعمــه الدائمييــن لبنــك أم القيويــن الوطنــي علــى مــدار هــذا العــام.   كمــا ال يفوتنــي أن أشــكر مســاهمينا لثقتهــم  الدائمــة بنــا، ووالء عمالئنــا وشــركائنا فــي العمــل وكذلــك 
لفريــق االدارة  وجميــع العامليــن بالبنــك علــى تفانيهــم وجهودهــم الدؤوبــة والتــي أثمــرت عــن تحقيــق هــذه النتائــج الطيبــة فقــد اســهموا جميعــا فــي عــام آخــر ناجــح  للبنــك 

حيــث نســتمد منهــم كل القــوة والعزيمــة لمواجهــة تحديــات المســتقبل.

راشد بن سعود المعال

رئيس مجلس االدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

التوقعات بشأن سنة ٢٠٢1
كانت 2020 سنة غري مسبوقة بسبب التحديات املالية واالقتصادية والتشغيلية التي سببتها جائحة كوفيد 19. حيث شهد االقتصاد تراجعاً يف الطلب عىل االئتامن، لذا 

اتخذ مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي إجراءات عاجلة ساعدت القطاع املرصيف عىل امليض قدما يف هذا الوقت العصيب. 

مازال البنك متفائاًل بشأن عام 2021، ولكن مبزيد من الحذر واليقظة. وسيواصل البنك الحفاظ عىل أعىل معايري الحوكمة، مع وضع اسرتاتيجية واضحة لتعزيز عوائد 
املساهمني واالستفادة من فرص النمو املتوقعة يف قطاعات التجزئة املرصفية وقطاع البيع بالجملة وقطاع الخزانة. كام يخطط البنك إىل تنويع قاعدة أصوله ومصادر الدخل 
مع تطبيق أحدث التقنيات. سوف يظل العميل مركز اهتامم البنك وعىل رأس قامئة أولوياته، حيث يعمل البنك جاهداً إلرضاء العمالء وتقديم تجربة رقمية متميزة والتي 

أصبحت ذات أهمية بالغة يف عامل ما بعد الجائحة. 

نيابًة عن مجلس اإلدارة، نود أن نعرب عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال - حاكم أم القيوين وعضو املجلس األعىل لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
- عىل دعمه املستمر لتطوير البنك.

كام نود أن نعرب عن خالص تقديرنا للمبادرات الجاري تنفيذها والدعم املقدم من قبل مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي لتنظيم القطاع املايل يف الدولة ولتوجيهاته 
التي ساعدت البنك خالل هذه السنة.

نود أن نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا ملساهمينا وعمالئنا وبنوك املراسلة عىل تحقيق أهدافنا والحفاظ عىل استمرار النجاح يف عملياتنا.

لدينا فريق عمل متميز من مسؤويل اإلدارة األكّفاء واملوظفني امللتزمني واملخلصني للبنك ونقدر مساهمتهم. نيابًة عن مجلس اإلدارة، نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع 
موظفينا عىل مساهمتهم يف نجاح البنك ويف تزويدنا بالقوة الالزمة ملواجهة التحديات املستقبلية.

راشد بن سعود املعال
رئيس مجلس اإلدارة
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مسودة – تقرير اإلدارة التنفيذية

عقــب التراجــع  القــوي فــى االقتصــاد العالمــي علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة منــذ عــام 2008 ، شــهد عــام 2013 انتعاشــا اقتصاديــا، وإن كان طفيفــا، يرجــع بحــد 
كبيــر الــى النمــو الضئيــل فــي االقتصــاد االمريكــي.  وبينمــا ال يــزال االقتصــاد األوروبــي يزحــف للخــروج مــن الركــود، ســجل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وعلــى وجــه الخصــوص دولــة اإلمــارات نمــوا بنســبة 4٪ فــي عــام 2013. هــذا، وقــد واصــل بنــك أم القيويــن الوطنــي نهجــه فــي التركيــز عــن كثــب علــى مراقبــة نوعيــة 

األصــول، والحفــاظ علــى ســيولة قويــة وتحســين البنيــة التحتيــة وقنــوات التوصيــل، وفــي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى مســتويات ربحيــة مقبولــة.

وعلــى الرغــم مــن البيئــة المليئــة بالتحديــات،  يســرني أن أعلــن أن بنــك أم القيويــن الوطنــي  قــد حقــق أرباحــا صافيــة قدرهــا 368 مليــون درهــم فــي 2013، مســجال نســبة 
نمــو 12٪ اعلــى مــن الربــح الصافــي لعــام 2012 والبالــغ  328.5 مليــون درهــم.

ــالء  ــع العم ــة ودائ ــت محفظ ــن بلغ ــي حي ــم، ف ــار دره ــروض 7.077 ملي ــة الق ــم و محفظ ــار دره ــغ 12.538 ملي ــام 2013 مبل ــة ع ــي نهاي ــول ف ــي األص ــغ إجمال بل
7.441 مليــار درهــم. كمــا ارتفعــت حقــوق المســاهمين 3.702 مليــار درهــم كمــا فــي 2013/12/31 وبزيــادة قدرهــا 8٪ مقارنــة مــع  3.419 مليــار درهــم كمــا فــي 

ــس(. ــي 31 ديســمبر 2013 )2012 - 21 فل ــا ف ــغ 23 فلســا كم ــد بل ــح الســهم فق ــا رب 2013/12/31.  أم

اســتمر البنــك فــي الحفــاظ علــى مســتويات ســيولة قويــة خــالل العــام. ترجــع الســيولة القويــة ونســب كفايــة رأس المــال الجيــدة لدينــا الــى التحســن فــي سياســتنا التمويليــة 
بســبب اســتمرار التركيــز علــى االســتفادة المثلــى مــن الميزانيــة العموميــة. هــذا، وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال لــدى البنــك 33.8 ٪، منهــا نســبة الشــق االول ٪32.2، 

وبذلــك يكــون واحــدة مــن أعلــى المعــدالت فــي المنطقــة االمــر الــذي يــدل علــى مــدى قــوة البنــك.

التوقعات المستقبلية لعام 2014:

مــع التوقعــات بــأن يشــهد االقتصــاد الوطنــي نمــوا ملحوظــا خــالل عــام 2014، وفقــا لتنبــؤات معظــم االقتصادييــن بمــا فــي ذلــك صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن آفــاق النمــو 
ال تــزال إيجابيــة.  إن فــوز دبــي باســتضافة معــرض اكســبو 2020، وتســجيل بورصــات االمــارات أعلــى العوائــد خــالل عــام 2013 مقارنــة بالســنوات القليلــة الماضيــة، 
قــد عــزز ثقــة المســتثمرين بشــكل واضــح.  وفــي ظــل وجــود مســتوى ســيولة قــوي  وسياســة تمويليــة ناجحــة ، فــان البنــك فــي وضــع جيــد يهيئــة لالســتفادة مــن فــرص 

النمــو وعلــى االخــص فــي قطاعــات التجزئــة والضيافــة والســياحة.

الخزانة واالستثمارات :

هيمنــت عالمــات االنتعــاش فــي االقتصــاد األمريكــي  وبــدء االحتياطــي الفيدرالــي بالتقليــل مــن عمليــات شــراء الســندات علــى قــرارات االســتثمار خــالل العــام.  واســتمرت 
أزمــة الديــون األوروبيــة مــع تراجعهــا عــن المشــهد فــي ظــل التوقعــات باحتمــال حصــول تغييــر فــي معــدل الفائــدة االمريكيــة.  هــذا، وقــد شــهد ســوق الســندات المحليــة 
ومنطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي نشــاطا بوجــود إصــدارات مــن البنــوك والشــركات لالســتفادة مــن أســعار الفائــدة المنخفضــة. وحققــت أســواق األســهم اإلماراتيــة 

طفــرة جيــده خــالل عــام 2013.

واصــل البنــك سياســته فــي التركيــز علــى االســتثمارات ذات الجــودة العاليــة التــي تحقــق مســتوى ربحــي معقــول مــع المحافظــة علــى معاييــر المخاطــر.  إن مســاهمات 
الســوق األوليــة والثانويــة فــي القــروض المشــتركة قــد ضمــن توزيــع مربــح  لألمــوال الفائضــة.  لقــد أســفرت المبــادرات والقــرارات االســتراتيجية التــي تــم اتخاذهــا خــالل 

العــام فــي تحقيــق نتائــج جيــدة للبنــك بشــكل كبيــر. كمــا واصلــت ادارة الخزانــه بالبنــك تركيزهــا علــى الربحيــة وجــودة الخدمــة للعمــالء.

الخدمات المصرفية للشركات :

إن السياســة الحــذرة  التــي انتهجهــا  البنــك عــام 2012 باتباعــه نهجــا انتقائيــا بشــان عمليات االقــراض قــد وضعــت البنــك علــى  أرضيــة راســخة.  ومــع اســتمراره فــي 
اتبــاع نفــس النهــج، ومــع زيــادة الثقــة فــي اقتصــاد االمــارات واســترجاع ســوق العقــارات عافيتــه، نجــح البنــك فــي تحقيــق ارقــام نمــو  فــي ظــل نمــو اقتصــادي مســتقر.  
كذلــك شــهد االقتصــاد غيــر النفطــي انتعاشــا قويــا  خصوصــا فــي قطــاع  التجــارة والخدمــات اللوجســتية والســياحة.  إن فــوز دبــي باســتضافة معــرض اكســبو 2020 ، 
يُشــّكل دفعــة قويــة لالقتصــاد ويســاهم فــي تعزيز زيــادة فــرص االســتثمار. وفــي الوقــت الراهــن إن البنــك فــي وضــع جيــد يؤهلــه لالســتفادة مــن إمكانــات النمــو.  وتقــوم 
اســتراتيجية البنــك فــي عــام 2014 علــى تعزيــز قطاعــات األعمــال األساســية مــن خــالل التســويق الفعــال والتركيــز علــى تطويــر األعمــال الجديــدة لتحقيــق معــدالت نمــو 

ــرة. ــة  واقتناص حصــة ســوقية كبي عالي

تقرير اإلدارة التنفيذية 

نظرة مالية عامة 
عىل الرغم من التحديات االقتصادية العاملية واملنافسة الشديدة يف القطاع املرصيف اإلمارايت، فقد حقق البنك صايف ربح قدره 211.77 مليون درهم إمارايت، وقد بلغ إجاميل 

اإليرادات 561.08 مليون درهم إمارايت، وبلغ دخل النشاط 324.21 مليون درهم إمارايت عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020.

بلغ إجاميل األصول 13.55 مليار درهم إمارايت، وبلغت القروض والسلف 7.64 مليار درهم إمارايت، فيام بلغت ودائع العمالء 8.22 مليار درهم إمارايت. يحتفظ البنك 
بضامنات ومخصصات محددة تصل نسبتها إىل 168٪ من القروض املتعرثة، مام يدل عىل اإلدارة الحكيمة واملراقبة الفعالة ملحفظة القروض والسلفيات لدينا. حافظ البنك 
باستمرار عىل مستوى عاٍل من السيولة كام كان من قبل،  وبلغت السيولة كام هي يف 31 ديسمرب 2020 ما نسبته 38.66٪ بينام تبلغ نسبة التكلفة إىل الدخل ٪31.56.

بلغت حقوق املساهمني 4.70 مليار درهم كام هي يف 31 ديسمرب 2020. يواصل البنك الحفاظ عىل واحدة من أعىل نسب كفاية رأس املال يف املجايل املرصيف، والتي 
تبلغ 41.45٪ وهي أعىل بكثري من املستويات الدنيا التي حددها املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة. وهذا يوضح القوة املالية للبنك وقدرته عىل تعزيز قدرته عىل 

اإلقراض واالستثامر، عند الحاجة. تم تسجيل نسبة املستوى األول عند 40.34٪، وهي أيضاً أعىل بكثري من الحدود التي وضعتها السلطات التنظيمية.

وافق املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل دفع توزيعات أرباح نقدية بنسبة 8٪ من رأس املال للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020.

نظرة اقتصادية عامة 
قدر صندوق النقد الدويل يف تقريره األخري انكامشاً بنسبة 3.5٪ يف النمو االقتصادي العاملي خالل عام 2020 بينام من املتوقع أن ينمو بنسبة 5.5٪ يف عام 2021 وبنسبة 
4.2٪ يف عام 2022. وعىل عكس االنكامشات التقديرية الحقيقية بنسبة 7.5٪ يف منطقة اليورو و6.1٪ يف األسواق الناشئة و 5.4٪ يف اليابان فإنه من املتوقع أن ينكمش 
منو الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي الحقيقي يف دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.7٪ يف عام 2020. يرجع الهبوط األكرث نعومة يف تكتل الخليج إىل الحزم املالية 

االستثنائية التي  قدمتها الحكومات منذ بداية الجائحة وحصة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الصغرية نسبياً من القطاعات األكرث ترضرًا.

وفقاً لصندوق النقد الدويل، من املتوقع أن ينكمش االقتصاد اإلمارايت بنسبة 6.6٪ يف عام 2020، ويرجع ذلك أساساً إىل تأثري جائحة COVID-19 عىل القطاعات الحيوية 
يف البالد، وانخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط وانخفاض الطلب عىل النفط عاملياً وتعطل سالسل التوريد العاملية. هناك توقعات بانكامش منو الناتج املحيل 
اإلجاميل بنسبة 1.3٪ يف عام 2021، بافرتاض احتواء الجائحة بلقاح متاح للتوزيع عىل نطاق واسع يف النصف األول من عام 2021، ومن املتوقع أيضاً أن ينمو بنسبة ٪2.50 
يف عام 2022، بخطط التخفيف والتعايف املقدمة من الحكومة وارتفاع أسعار النفط والطاقة اإلنتاجية وتحسن ميول األعامل وتعزيزها مع إقامة معرض ديب إكسبو 2021.

أشار املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة إىل أن االقتصاد سوف يتعاىف من االنكامش املتوقع يف عام 2020 ويرجع ذلك أساساً إىل الحزمة املرنة التي قدمتها حكومة 
اإلمارات العربية املتحدة هذا العام لدعم االنتعاش االقتصادي وزيادة تعزيز ثقة املستثمرين وأصحاب األعامل يف أسواق الدولة وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات 

االقتصادية الحيوية.  ويف هذا الصدد أجرت الحكومة مؤخراً بعض اإلصالحات الهيكلية الرئيسية مثل فتح بعض القطاعات لتملك األجانب بنسبة 100 ٪. 

تضاعف العجز الكيل ثالث مرات ليصل إىل 11.6٪ من الناتج املحيل اإلجاميل اإلقليمي عىل خلفية انخفاض أسعار النفط. ونتيجة لذلك فمن املتوقع بذل جهد إقليمي 
متواصل لخفض اإلنفاق يف 2021-2023 حيث تسعى الحكومات إىل تحقيق درجة من االستدامة املالية األبعد مدى.

خفضت البنوك املركزية يف جميع أنحاء العامل أسعار الفائدة وخففت سياساتها النقدية ملواجهة التداعيات االقتصادية للوباء خالل عام 2020. وحيث ال تزال الجائحة 
مستمرة  فمن املتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند املستويات املنخفضة الحالية يف عام 2021 أيضاً، وعىل الرغم من طرح اللقاحات فمن املتوقع أن يكون النمو قوياً يف 
النصف الثاين من عام 2021. ويف ظل سيناريو معدل الفائدة املنخفض هذا فمن املتوقع أن تتعرض البنوك يف جميع أنحاء العامل وخاصة يف دول مجلس التعاون الخليجي 

لرتاجع يف الربحية مع مواجهة مشكالت متزايدة يف األصول يف غياب تدابري الدعم اإلضافية من الحكومات.

انتعشت أسواق األسهم من املستويات املنخفضة التي شهدتها يف مارس وأبريل 2020 ومن املتوقع أن تستمر يف االتجاه التصاعدي خالل عام 2021 مدفوعة أيضاً بالسيولة 
مع السياسات النقدية املخففة للغاية من قبل البنوك املركزية يف جميع أنحاء العامل

الخزانة واالستثامرات واملؤسسات املالية: 
واجهت عوائد السوق خالل السنة صدمة هبوطية مفاجئة بسبب انخفاض أسعار الفائدة إىل مستويات قريبة من الصفر من قبل البنوك املركزية يف جميع أنحاء العامل 
وذلك بسبب األرضار التي لحقت باالقتصادات نتيجة لجائحة فريوس كورونا املستمرة، ومل يكن بنك أم القيوين الوطني إستثناءاً من هذه الصدمة املتمثلة يف انخفاض 
العائدات يف محفظة قروضه االستثامرية / املشرتكة، حيث تم استبدال االستثامرات ذات العائد املرتفع املستحق باستثامرات منخفضة العائد. ومع ذلك ال يزال بإمكان 

بنك أم القيوين الوطني إدارة عوائد جيدة خالل السنة عن طريق توزيعات األرباح من محفظة األسهم ودخل الفوائد من السندات الحالية ذات العائد املرتفع. 
يعتمد البنك دامئا وخالل مامرسة تقنيات تقليص املخاطرالتي يتم إختبارها عىل مدار الوقت،  سياسات االستثامر واسرتاتيجيات إنهاء العالقات بحكمة.
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بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
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الخدمات المصرفية لالفراد : 

تتوافــر لــدى البنــك شــبكة خدمــات مصرفيــة لألفــراد تضــم 17 فرعــا باالضافــة الــى 14 وحــدة خدمــات مصرفيــة الكترونيــة منتشــرة فــي جميــع انحــاء االمــارات بهــدف 
تقديــم افضــل الخدمــات المصرفيــة للعمــالء . ويقــوم البنــك بتقديــم مجموعــة متكاملــة مــن منتجــات اإلقــراض والودائــع لخدمــة عمالئــه مــن األفــراد الــى جانــب اصحــاب 
المشــروعات  الصغيــرة. كمــا قــام البنــك بتحديــث وتجديــد فروعــه فــرع تلــو اآلخــر لخلــق أجــواء مريحــة وتوفيــر بيئــة أفضــل لخدمــة العمــالء.  وخــالل عــام  2014 لــدى 
البنــك خطــط لتوســيع فروعــه وشــبكات الوحــدات المصرفيــة االلكترونيــة مــن أجــل تعزيــز قنــوات التوزيــع كجــزء مــن التزامنــا المســتمر علــى أن نكــون قريبيــن مــن كافــة 

عمالئنــا وتحســين الخدمــات المقدمــة لهــم لتلبيــة احتياجاتهــم بمــا يحقــق رضاهــم ويفــوق توقعاتهــم.

اتبع البنك نهجا اقراضيا حذرا خالل عام 2013 وكان تركيزه بشكل اكبر على تعزيز والحفاظ على جودة محفظة األصول لقطاع االفراد. 

وفــي مجــال الصيرفــة االســالمية، قــام البنــك بمراجعــة منتجــات التمويــل اإلســالمي لجعلهــا أكثــر جاذبيــة وتلبيــة الحتياجــات العمــالء بمــا يمكنهــم مــن الوفــاء بالتزاماتهــم 
الماليــة قصيــرة األمــد و بأســعار تنافســية.

 ولزيــادة حصتــه الســوقية مــن المنتجــات اإلســالمية، حــرص البنــك علــى  التركيــز علــى برامــج التمويــل الســكني مــن خــالل تقديــم برنامــج بيــت التيســير لمواطنــي الدولــة 
والــذي الزال يالقــى اقبــاال جيــدا وقبــوال واســعا مــن العمــالء.  كان النمــو فــي صافــي محفظــة االقــراض لقطــاع خدمــة االفــراد طفيفــا مقارنــة مــع العــام الســابق لتركيزنــا 

بدرجــة أكبــر علــى اتخــاذ الحيطــة والحــذر عنــد ممارســة نشــاط اإلقــراض.

 اســتمر البنــك فــي بــذل جهــوده الدؤوبــة نحــو تعزيــز منتجاتــه وخدماتــه مــن خــالل ايجــاد قنــوات توزيــع بديلــة وذلــك بتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لعمــالء 
نظــام حمايــة األجــور وتقديــم الخدمــات المصرفيــة المتميــزة للعمــالء مــن الفــروع المختــارة. 

كمــا قــام البنــك بتطويــر الخدمــات المقدمــة مــن خــالل الوحــدات المصرفيــة اإللكترونيــة وذلــك بإنشــاء أجهــزة اإليــداع النقــدي فــي مواقــع مختلفــة بغــرض توفيــر خدمــة 
ســريعة ومريحــة للعمــالء مــع إبقــاء تلــك الوحــدات مفتوحــة مــن الســاعة 8:00 صباحــا حتــي 8:00 مســاءا مــن أجــل تعزيــز راحــة العمــالء. 

وفقــا لتوجيهــات ســمو رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتخفيــف العــبء علــى المواطنيــن الذيــن تضــرروا مــن القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، شــارك البنــك 
طواعيــة فــي برنامــج صنــدوق تســوية ديــون المواطنيــن المتعثريــن.

إدارة المخاطر

مخاطر االئتمان :

وضــع البنــك هيكال تنظيميا محــددا تحديــدا جيدا مــن ثــالث مســتويات تــم مــن خاللــه فصــل الوحــدات حســب المهــام التــي تؤديهــا حيــث تــم وضــع  وحــدة خدمــة العمــالء 
فــي المكتــب االمامي، ووحــدة مخاطــر االئتمــان والموافقــات المركزيــة فــي الخــط االوســط ،  ووحــدة تنفيــذ عمليات االئتمــان والشــئون االداريــة  في المكتــب الخلفــي.  لقــد 

كان الســتقاللية الوحــدات الثالثــة وفصــل مهامها االثــر الكبيــر فــي تحقيــق اعلــى درجات الحمايــة للتعــرض للمخاطــر فــي عمليــة االئتمــان. 

قــام البنــك بوضــع سياســات مخاطــر اإلئتمــان بشــكل جيــد ويتــم االلتــزام بهــا علــى جميــع المســتويات. كذلــك يقــوم البنــك بتحديــث دليــل  سياســات  مخاطــر  االئتمــان  
ــدة  ــة التجارية بصــورة جي ــف المخاطــر لقطــاع الخدمــات المصرفي ــة والمســتجدة.  يعمــل نظــام ادارة االئتمــان وتصني ــات العمــل  التنظيمي بصــورة مســتمرة وفقا لمتطلب

ــم.  ــة التقيي ــاء  عملي ــم المخاطر اثن ــاس وتقيي ــد وجــودة قي ــان  توحي لضم

 وكجــزء من الجهــود الحثيثــة لمراقبــة  االئتمــان،  تقــوم وحدة احتواء المخاطــر بالتركيــز علــى  رصــد إشــارات اإلنــذار المبكــر  والقيــام بالزيــارات الميدانيــة للمشــاريع 
والمتابعات الدوريــة التخــاذ اإلجــراءات المناســبة فــي الوقــت المالئــم. ويتــم ادارة الحســابات المتعثــرة والقــروض غيــر العاملــة مــن خــالل وحــدة اإلجــراءات العالجيــة 
التابعــة الدارة االئتمــان. تقــوم وحــدة إدارة المحافــظ االســتثمارية برصــد مخاطــر االنكشــاف ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى القطاعــي .  ويعمــل البنــك علــى 

تطبيــق معاييــر التقييــم الداخليــة وفقــا الطــار عمــل  بــازل 2 حســب توجيهــات مصــرف االمــارات المركــزي فــي هــذا الصــدد.

: II االلتزام باتفاقية بازل

التزم البنك بالتقيد بتعليمات المصرف المركزي المبنية على المعايير الصادرة من لجنة بازل بخصوص إتباع نهج موحد إلحتساب نسب كفاية رأس المال. 

كما التزم البنك باالمتثال لقواعد الدعامة الثانية والدعامة الثالثة من معيار كفاية رأس المال بما في ذلك تقديم تقارير سنوية الى مصرف االمارات المركزي.

يقــوم البنــك بإجــراء اختبــارات الضغــط بهــدف تقييــم مخاطــر الســيولة، ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار األوراق الماليــة والســلع.  وقــد اظهــرت النتائــج أن البنــك 
فــي وضــع جيــد وان النتائــج متماشــية مــع نظــام إدارة المخاطــر الــذي يتبعــه البنــك مــع وجــود فائــض كبيــر بيــن رأس المــال المتــاح ورأس المــال التظيمــي )الرقابــي( يســمح 

لــه بتغطيــة أي خســائر غيــر متوقعــة ال ســمح هللا مــن المخاطــر األخــرى المالزمــة لمســارات األعمــال.

تقرير اإلدارة التنفيذية “ تتمة “تقرير اإلدارة التنفيذية » تتمة« 

الخدمات املرصفية للرشكات: 
كانت سنة 2020 مليئة بالتحديات بالنسبة إلقتصاد االمارات العربية املتحدة عموما نتيجة جائحة كورونا )كوفيد 19(. قدم املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
تدابري  الدعم االقتصادي الشاملة املوجهة للتخفيف من املصاعب التي تواجهها الرشكات. شارك بنك أم القيوين الوطني بتفان يف هذه املبادرة وساعد عمالئه يف التعامل 
مع الوضع غري املسبوق. وقد تم متديد التدابري التي طرحها املرصف املركزي حتى 30  يونيو 2021 حيث يستمر الوضع يف حالة توازن دقيق عىل الرغم من التدابري التي 

اتخذتها دولة اإلمارات العربية املتحدة لتطعيم جميع سكان البالد.

يتطلع بنك أم القيوين الوطني بتفاؤل إىل الفرص العديدة  املتاحة له  خالل سنة  2021 بالنظر إىل ما ميلكه البنك من مستويات كفاية رأس املال العالية ومن مامرسات 
انشطته الجيدة.

يقدم قطاع الخدمات املرصفية لألفراد مجموعة  كبرية من املنتجات والخدمات املرصفية  لألفراد وكذلك املشاريع  الصغرى واملتوسطة من أجل  تلبية إحتياجاتها التجارية. 
يقدم بنك أم القيوين الوطني خدماته للعمالء من خالل الخدمات املرصفية عرب الفروع وشبكة أجهزة الرصاف اآليل وأجهزة اإليداع النقدي والشيكات يف جميع أنحاء 

اإلمارات العربية املتحدة. كام يقدم خدمات مرصفية عرب الهاتف املحمول واإلنرتنت.

يف ظل الظروف  السائدة يف السوق، إستمر بنك أم القيوين الوطني توخي الحذر يف تقييم طلبات العمالء للحصول عىل القروض وتوخي الحرص والعناية عرب جميع 
قطاعات العمالء.  كانت ربحية منتجات أصول الخدمات املرصفية لألفراد محل إهتامم مع األخذ يف اإلعتبار مبقرتحات اإلقراض لتحقيق االستدامة عىل  املدى الطويل . 

عالوة عىل ذلك، حافظ بنك أم القيوين الوطني عىل  االلتزام  واإلمتثال مبعايري املرصف املركزي وقدم البنك خطة الدعم االقتصادي الشاملة املوجهة للعمالء املؤهلني.

تقنية املعلومات والعمليات التشغيلية: 
واصل بنك أم القيوين الوطني خالل سنة 2020 الرتكيز عىل تحول تكنولوجيا املعلومات. تم دمج العديد من األنظمة األساسية مع ناقل خدمة املؤسسات وأصبحت 

االتصاالت بني األنظمة أكرث استقراراً وأماناً وتوافراً وقابلية للتدقيق.

 خالل هذا العام تم تفعيل وحدات نظام الدفع اإلضافية مبا يتامىش مع الخطة السابقة. واصل بنك أم القيوين الوطني إدخال تحسينات عىل نظام البطاقات ونقل جميع 
البطاقات إىل البطاقات التي تستخدم عن بعد وأطلق البطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت للعمالء. 

بدأ مرشوع الرتميز ومن املتوقع أن يكتمل يف الربع األول من العام املقبل، والذي سيسمح للبنك بإطالق أنظمة دفع إضافية عرب اإلنرتنت. يجري اآلن استبدال أنظمة إدارة 
املستندات وإدارة عالقات العمالء والتسوية بأنظمة محدثة ومن املتوقع أن تنتهي يف العام املقبل. 

تم االنتهاء من عمليات التدقيق الخارجي لهيئة األمن اإللكرتوين الوطنية ومتطلبات أمن صناعة بطاقات الدفع مبستويات إمتثال مرضية. البنك اآلن يف سبيله لالمتثال 
ملتطلبات التحسني املحددة. تم إجراء متارين استمرارية األعامل / التعايف من الكوارث عىل مدار العام للتطبيقات الهامة وتم تنفيذ العمليات التجارية من موقع التعايف 

من الكوارث بنجاح.

املوارد البرشية: 
يتم تقييم  الربحية.  الرتكيز عىل تحسني األداء ومستويات  الصناعة مع  الوطني مبادرات اسرتاتيجية إلدارة املخاطر والحد منها وإدارة تحديات  القيوين  أم  يتوىل بنك 
إحتياجات البنك للموظفني من أجل اإلنتفاع األمثل للموارد البرشية ومن أجل مكافأة املوارد القادرة واملوهوبة والحفاظ  عليها لغرض تحسني وتعزيز  الكفاءة التشغيلية 
واألداء. حافظ بنك أم القيوين الوطني عىل نسبة عالية من القوى العاملة اإلماراتية ويستفيد من قدراتهم يف املناصب القيادية ويسعى إىل إستخدام قدراتهم يف مناصب 
صناعة القرار يف املستقبل أيضاً، تتم  مراجعات مستمرة للسياسات الداخلية والرؤية االسرتاتيجية من أجل تطبيق سياسات التحسني والتشجيع ومنح الثقة من أجل تعزيز 

قوانا العاملة الوطنية اإلماراتية والحفاظ عىل إستدامتها.

تقّدر إدارة املوارد البرشية والتوطني التدريب والتعرف عىل املواهب والتخطيط الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي كأهداف رئيسية لتحفيز القوى العاملة وكاسرتاتيجية 
استبقاء. 

لقد تم إستكامل تحديث نظام املوارد البرشية الخاص بالبنك من أجل تحقيق املتطلبات املذكورة أعاله مع اتباع نهج تفاعيل يف الحفاظ عىل تحديث البيانات مع قدر أقل 
من  اإلدخال اليدوي للبيانات . املحافظة عىل  املوظفني ذوي املناصب الرئيسية يتم وفقا لسياسة التوطني بالرتكيز عىل إستفاء الحدود الدنيا املقررة من الجهات الرقابية.

2 اسمها الحايل )وكالة استخبارات اإلشارات اإلماراتية(



التقرير السنوي 11٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

١٠

المخاطر السوقية:

بتبنــى البنــك منهجــا متكامــال الدارة مخاطــر الســوق يســاعده فــي االســتعداد لمواجهــة االوضــاع الصعبــة التــي قــد تتعــرض لهــا تعامالتــه ومحافــظ اســتثماراته ومحافــظ 
االصول/المطلوبــات. يعمــل البنــك فــي ظــل اطــارا محــدد للسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس االدارة والــذي يحــدد مســتوى االقــدام علــى المخاطــرة، ووجــود هيــكال 
تنظيميــا محــددا لوظائــف وعمليــات ادارة مخاطــر الســوق حيــث يتــم تحديــد مخاطــر الســوق التــي يتعــرض لهــا البنــك، ويتــم قياســها ومراقبتهــا والتحكــم فيهــا  فــي إطــار 
سياســة متســقة مــع قــدره البنــك علــى تحمــل المخاطــر.  وتقــوم السياســات علــى اســاس وضــع عــدد مــن الممارســات االداريــة واالجــراءات وتعييــن حــدود لحصــر المخاطــر، 

وتصميــم آليــات الرصــد ونظــم التبليــغ عــن المخاطــر.

يقــوم البنــك باجــراء إختبــارات ضغــط الســيولة فــي إطــار ســيناريوهات مختلفــة علــى فتــرات دوريــة لتقييــم االثــر علــى الســيولة وتقييــم القــدرة علــى العمــل فــي الظــروف 
الصعبــة. كمــا يقــوم البنــك بإجــراء اختبــارات الضغــط لتقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة بســجالت البنــك ومخاطــر تقلبــات االســعار فــي محفظــة االســهم بأكملهــا. يتــم مراجعــة 
النتائــج المتحصــل عليهــا مــن قبــل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات بالبنــك والتــي تبيــن بــأن البنــك فــي وضــع جيــد وان النتائــج متماشــية مــع نظــام إدارة المخاطــر 

الــذي يتبعــه البنــك. 

يتوافــر لــدى البنــك خطــة طــوارئ تمويليــة تحــدد بوضــوح مــدى توافــر وحجــم وتوقيــت جميــع مصــادر الســيولة المتاحــة فــي البنــك لمواجهــة الحــاالت الطارئــة فــي االحــداث 
الضاغطــة. . وتتضمــن خطــة الطــوارئ التمويليــة العمليــات واالجــراءات الموثقــة المطلــوب اتخاذهــا لمواجهــة التدفقــات النقديــة الخارجــة وتحديــد المهــام  والمســؤوليات 

لتنفيــذ الخطــة بصــورة فعالــة.

المخاطر التشغيلية:

ــاس والســيطرة وتخفيــض  ــم وقي ــك إســتراتيجيته الدارة مخاطــر التشــغيل مــن خــالل وضــع إطــار عمــل شــامل مدعــم بالسياســات واالجــراءات لرصــد وتقيي ينتهــج البن
ــادة. ــة المعت المخاطــر الناشــئة عــن الممارســات المصرفي

يتــم بشــكل دوري رصــد وتقييــم المخاطــر التشــغيلية مــن خــالل االبــالغ عــن الحــدث وتقييــم المخاطــر الناتجــة عنــه حيــث يتــم  تحديــد المخاطــر وإدارتهــا والتخفيــف منهــا 
وفقــا لالطــار العــام المعتمــد. وفــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا المخاطــر ناتجــة عــن العمليــات القائمــة، يتــم إدخــال تحســينات علــى تلــك العمليــات للســيطرة عليهــا. عــالوة 
علــى مــا تقــدم، يحــرص البنــك علــى دراســة النشــاطات التشــغيلية المعتــادة لمتابعــة المخاطــر المحتملــة التــي قــد تســبب خســارة للبنــك ومــن ثــم ادخــال التحســينات عليهــا 

إذا دعــت الحاجــة لذلــك.

يســتعد البنــك نحــو االنتقــال إلــى نهــج أكثــر تقدمــا باســتخدام الطريقــة المعياريــة )TSA( أو طريقــة القيــاس المتقدمــة )AMA( فــي الوقــت المناســب حينمــا يطلــب المصــرف 
المركــزي البنــوك القيــام بذلــك بــدال عــن طريقــة منهــج المؤشــر االساســي المســتخدمة فــي الوقــت الحاضــر .

خطة مواجهة الطوارئ واستمرارية العمل :

لضمــان عــدم تعطــل ســير العمــل بالبنــك بســبب أي أحــداث /كــوارث غيــر متوقعــة أو الســباب متعلقــة بأعطــال فــي النظــام، فــإن البنــك فــي المرحلــة النهائيــة مــن بــدء 
تشــغيل موقــع التعافــي مــن الكــوارث كمــا يقــوم حاليــا بوضــع اللمســات األخيــرة علــى خطــة اســتمرارية األعمــال. 

تكنولوجيا المعلومات والعمليات:

يتــم تطويــر أنظمــة البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات بصفــة مســتمرة بفضــل االســتثمارات االســتراتيجية مــن قبــل اإلدارة لضمــان توافــر وكفــاءة النظــم والتطبيقــات الهامــة.  
وفــي هــذا الســياق، تــم خــالل العــام  اســتبدال نظــام تخزيــن معلومــات البنــك بوحــدة تخزيــن  من فئــة المؤسســات فائقــة  األداء.  ومــع هــذا التعزيــز للبنيــة التحتيــة، يتــم 
اآلن توفيــر بيانــات اإلنتــاج الهامــة بواســطة وحــدة التخزيــن مــن فئــة المؤسســات  بانســياب وســهولة وكفــاءة واداء يتناســب مــع متطلبــات العمــل الصعبــة وخطــط النمــو 
ــارات  ــادرة عن مصرف اإلم ــب التوجيهات الص ــاءة حس ــر بكف ــم المباش ــق نظام الخص ــل تطبي ــة مث ــات الهام ــض التطبيق ــذ بع ــم تنفي ــك،  ت ــن ذل ــال ع ــتقبلية.  فض المس
المركــزي. كمــا تــم اســتكمال تنفيــذ تقنيــة النســخ المتماثــل الكترونيــا مــع موقــع اســتعادة البيانــات لجميــع التطبيقــات الهامــة لضمــان توافــر البيانــات فــي حالــة فشــل موقــع 
اإلنتــاج.  وفــي الوقــت الحاضــر يعتبــر برنامــج اســتعادة المعلومــات  االتوماتيكــي فــي مرحلــه التشــغيل النهائيــة. كمــا انــه قــد تــم تطبيــق برنامــج مكافحــة غســيل األمــوال 

بنجــاح. 

تقرير اإلدارة التنفيذية “ تتمة “تقرير اإلدارة التنفيذية » تتمة «

حوكمة الرشكات: 
يؤمن بنك أم القيوين الوطني بالحفاظ عىل جودة الحوكمة وسالمة مبادئ إدارة املخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية واملعايري األخالقية التي تتناسب مع القيم األساسية 

املستمدة من املامرسات السليمة للحوكمة ومن أهداف البنك ورؤياه.

 ،)ADX( وفقا ملا ورد يف اللوائح واملعايري الخاصة بحوكمة الرشكات الصادرة يف عام 2019 من قبل املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة وسوق أبو ظبي لألوراق املالية
قام مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني مبراجعة الئحة عمل  مجلس اإلدارة و أعتمد خطة تنفيذ عىل مدار  ثالث سنوات  من أجل تعزيز إطار عمل الحوكمة الحايل. 
اتخذ البنك كافة التدابري من أجل تحسني و تعزيز مفاهيم الرقابة الداخلية والشفافية واإلفصاح والتداول الداخيل وإدارة تضارب املصالح ومراقبة املعامالت  األطراف ذات 

الصلة وإطار وعمل حوكمة الرشعية اإلسالمية والئحتها عن طريق  مراجعة جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة بإطار عمل الحوكمة.

إن متطلبات الشفافية واإلفصاح هام عامالن رئيسيان يؤخذ بهام مجلس اإلدارة يف اإلعتبار يف إجراءاته، وهام عامالن جوهريان يف االمتثال ملامرسات الحوكمة السليمة 
ويتم التواصل مع اإلدارة العليا من خالل قنوات اإلتصال املناسبة واملالمئة.

لجنة مجلس اإلدارة: 
تعقد اجتامعات مجلس اإلدارة حسب ما تنص عليه الئحة  مجلس اإلدارة ووفقا ألحكام عقد التأسيس والئحة النظام األسايس، ووفقاً ألحكام القانون االتحادي وقانون 

الرشكات. يعقد مجلس اإلدارة ست اجتامعات سنويا عىل األقل.

يقرر مجلس اإلدارة مقدار املخاطر املناسب السرتاتيجية منو البنك. يعتمد مجلس اإلدارة مختلف اسرتاتيجيات وسياسات ومعايري إدارة املخاطر مع أهم الحدود التشغيلية 
الرئيسية ثم يفوض املسؤوليات ذات الصلة باملخاطر والحوكمة إىل لجانه املنعقدة عىل مستوى املجلس، أال وهي اللجنة اإلدارية التنفيذية واللجنة التنفيذية  لالئتامن 

ولجنة التدقيق و املخاطر ولجنة الرتشيحات واملكافئات. تقوم هذه اللجان مبهامها بناًء عىل الالئحة الخاصة بها املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

تتوىل لجنة التدقيق واملخاطر األمور ذات الصلة بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخيل. تضمن لجنة املخاطر فعالية عملية إدارة املخاطر. تنعقد هذه اللجان بشكل دوري 
بحضور ثالثة أعضاء مستقلني غري تنفيذيني، والرئيس التنفيذي / املدير العام، ورئيس املخاطر ورئيس قسم التدقيق الداخيل.

فوضت لجنة الرتشيحات واملكافآت بتويل جميع الشؤون ذات الصلة بالرتشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واألجور الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وتحديد أجور اإلدارة العليا 
مع القرارات األخرى اإلسرتاتيجية يف مجال املوارد و تتألف هذه اللجنة من نائب رئيس  مجلس اإلدارة واثنني من أعضاء مجلس اإلدارة.

اللجنة اإلدارية التنفيذية: 
تتوىل اللجنة اإلدارية التنفيذية جميع الشؤون االسرتاتيجية والتشغيلية بانتظام، وتنعقد هذه اللجنة بانتظام وتتخذ قراراتها التي تتخطى حدود سلطات اإلدارة العليا، 

بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املرشح يف مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير املايل ورئيس املخاطر.

اإلدارة العليا : 
لدى بنك أم القيوين الوطني فريق فعال من كبار مسؤويل اإلدارة ممن يتمتعون بالخربة واملؤهالت يف أداء وظائف اإلدارة الرئيسية، ويتم تفويضهم مبسؤولية إدارة شؤون 
البنك إدارة احرتافية أثناء إدارة الرقابة الداخلية واالمتثال والحوكمة مع الرتكيز عىل إدارة املخاطر. يوجه مجلس اإلدارة من خالل لجانه فريق اإلدارة العليا إىل بذل العناية 

الواجبة والحذر لحامية مصالح البنك ومساهميه.

تتكون لجنة اإلدارة  من نائب رئيس مجلس اإلدارة واملسؤولني اإلداريني . يتم إعداد لوائح لعمل اللجنة والتي تحدد بوضوح مهام  ومسؤوليات اللجنة، وهي تشمل رؤساء 
عاملني مع مدعوين بناًء عىل اإلحتياجات وعىل نطاق املناقشات املتوقع إجراؤها.

تتوىل لجنة األصول واملديونيات  )ALCO( مسؤولية التأكد  من وضع السيولة وإدارة األصول واملديونيات والرقابة عليها  واالمتثال لرشوط ومتطلبات الجهات الرقابية.  
تنعقد إجتامعات  هذه اللجنة كل شهر ويرتأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة / العضو املرشح يف مجلس اإلدارة ويشارك فيها ممثلو اإلدارة العليا   ورئيس املخاطر والخزينة 

وممثل مخاطر السوق.

لجنة االئتامن واللجنة الفرعية لالئتامن: 
تشكلت اللجان ذات الصلة باإلئتامن من أجل إعتامد التسهيالت اإلئتامنية يف صريفة الرشكات أو األفراد بناء عىل أسقف اإلعتامد املحددة لكل لجنة.
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تتكون لجنة االئتامن من ثالثة من أعضاء مجلس إدارة البنك ويحرض اجتامعاتها الرئيس التنفيذي / املدير العام ورئيس إدارة املخاطر واملدير األول - املوافقات االئتامنية.

 تتكون لجنة االئتامن الفرعية من نائب رئيس مجلس اإلدارة / املدير املعني، والرئيس التنفيذي / املدير العام، ورئيس قسم املخاطر ، ومدير أول - املوافقات االئتامنية. 
تجتمع هذه اللجان بصفة دورية بناًء عىل احتياجات أعامل البنك.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 
يتم اعتامد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة يف الجمعية العمومية السنوية من كل عام، ويتم دفعها بعد إغالق حسابات السنة ويفصح عنها يف البيانات املالية.

إطار عمل أمن املعلومايت: 
يويل  البنك أهمية فائقة ألمنه املعلومايت عن طريق االمتثال ملعايري متنوعة من االمتثال حسبام تقرره الجهات الرقابية، ونتأكد من سالمة املعلومات عن طريق االمتثال 
التام لربنامج أمن العمالء عىل نظام سويفت وعن طريق تطبيق األدوات الرقابية املستعارة من الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين3 / األمن املعلومايت ومعايري التأمني الصناعية 
لبيانات بطاقات الدفع )PCI DSS(مع أفضل املامرسات املوجودة يف الصناعة املرصفية. مُتنح أولوية عليا لتنفيذ القواعد اإلرشادية والتوصيات الصادرة من املرصف املركزي 
لإلمارات العربية املتحدة للتأكد من أمن  وسالمة معلومات الرشكات، كام يستخدم البنك أدوات معقدة وسياسات وعمليات وإجراءات ُمحّدثة من أجل منع التهديدات 

بها والحد من مخاطرها. املوجهة لألصول املعلوماتية وتعقُّ

إطار الرقابة الداخلية : 
إن إدارة قسم التدقيق الداخيل )IAD( هي خط الدفاع الرابع بعد وظائف املكاتب األمامية وإدارة املخاطر وإدارة العمليات / االمتثال.

إن التدقيق الداخيل هو نشاط مستقل لضامن تحقيق األهداف واالستشارات مصمم من أجل إضافة القيمة وتحسني العمليات التشغيلية للبنك، ويساعد البنك عىل 
تحقيق أهدافه عن طريق تفعيل أسلوب منهجي ومنضبط لتقييم وتحسني فعالية إدارة املخاطر والرقابة والحوكمة.

وتقوم إدارة التدقيق الداخيل بالتقييم وإصدار التوصيات املناسبة من أجل تحسني إجراءات الحوكمة يف البنك وذلك ألجل: إصدار القرارات االسرتاتيجية والتشغيلية، 
واإلرشاف عىل إدارة املخاطر والرقابة عليها، وتعزيز أخالقيات العمل األنسب يف البنك للتأكد من تحقيق فعالية إدارة ومسؤولية األداء التنظيمي، واإلبالغ عن املخاطر 
والبيانات الرقابية إىل القطاعات املختصة يف البنك وتنسيق األنشطة ومترير البيانات فيام بني مجلس اإلدارة واملدققني الداخليني والخارجيني ومقدمي خدمات االمتثال 

األخرى واإلدارة.

باإلضافة ملا سبق، ُتقييم إدارة التدقيق الداخيل التصميم والتنفيذ وتفعيل األهداف األخالقية الخاصة بالبنك، ومدى صحتها .

تتخذ إدارة التدقيق الداخيل الخطوات واإلجراءات التالية عند أداء كل نوع من التدقيق/ التحقق: تعريف املخاطر – تقييم املخاطر -تحديد أولويات املخاطر – خطط 
االستجابة ومراقبة املخاطر.

يتم استخدام عاملني لتقييم التعرض للمخاطر: تكرار أو احتاملية الخسارة ودرجة الخسارة.

املدققون الخارجيون: 
تم تعيني إرنست ويونغ، الرشق األوسط كمدققني خارجيني ملجموعة بنك أم القيوين الوطني يف سنة 2020 يف الجمعية العمومية السنوية. ويتم تعيني املدققني الخارجيني 

وفقاً ألحكام الئحة للنظام األسايس.

إدارة املخاطر: 
وفقاً ملا تتطلبه أفضل املامرسات، يّتبع البنك هيكل تنظيمي ذي معامل واضحة ومحددة وفيه وحدات أعامل العالقات هي املكاتب األمامية، ووحدات املوافقة املركزية 
واملخاطر االئتامنية وهي املكاتب الوسطى، ووحدة إدارة االئتامن والعمليات التشغيلية هي املكاتب الخلفية، وجميعها منفصلة عن بعضها البعض كام ينبغي، وتوفر 
الوظائف املنفصلة عن بعضها البعض والخطوط الواضحة رفع التقارير اىل الحد األقىص من ضامن وإدارة املخاطر إلرشاف وظائف الرقابة االئتامنية يف البنك، يعمل البنك 
وفقاً لسياسات فّعالة للمخاطراالئتامنية والتي ينفذها بكل دقة وعناية عىل كافة املستويات، ويتم تحديث دليل تحديد املخاطر بشكل متواصل حسب ما تتطلبه الرشوط 

الرقابية وما ُيستجد من أعامل تتطلب ذلك.

3 اسمها الحايل )وكالة استخبارات اإلشارات اإلماراتية(
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توَفر تقييم وتحديد أولويات مخاطر املعامالت االئتامنية يف صريفة الرشكات وذلك من أجل التأكد من توحيد املعايري والتقييم املناسب للمخاطر يف عمليات التقييم 
االئتامين. يعمل البنك عىل اتخاذ إجراءات من أجل تحديث وتحسني حلول منح القروض والتقييم يف كل من الخدمات املرصفية للرشكات واألفراد. 

كجزء من املبادرة يف الرقابة عىل االئتامن، يتم تعّقب إشارات التحذير املبكر مع الفحوصات والتفتيشات املستقلة للمرشوعات من خالل وحدة احتواء املخاطر، أما إدارة 
الحسابات املتعرثة والقروض غري العاملة فهي تخضع إلدارة مركزية، وتتم الرقابة عىل مخاطر االنكشاف املايل مبا فيها من مستويات الرتكيز يف مدين واحد واملستويات 

الِقطاعية عن طريق وحدة إدارة املَحافظ.

باإلضافة إىل ذلك، ولضامن حوكمة الرشكات، فإن إدارة املخاطر تقدم تقاريرها إىل لجنة املخاطر، وهي لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة عىل مستوى املجلس.

مخاطر السوق: 
تشري مخاطر السوق للمجموعة إىل الخسائر املحتملة الناتجة عن التغريات يف أسعار الفائدة وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار األوراق املالية التي تتأثر بسببها 
بشكل سلبي قيمة مراكزها يف و / أو خارج امليزانية العمومية. وبالتايل، فإن التقلبات يف مستوى السوق ألسعار الفائدة وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار االستثامر 

يعرض أرباح املجموعة ورأس مالها للمخاطر.

يوجه قسم مخاطر السوق باملجموعة هذه املخاطر إىل لجنة األصول واملديونيات  )ALCO(  بصفة دورية بناًء عىل املعايري املنصوص عليها إلدارة األصول والخصوم 
واالستثامرات. تتخذ لجنة ALCO اإلجراءات التصحيحية وفقاً لسياسات مخاطر السوق الداخلية للمجموعة وتوجيهات األعامل االسرتاتيجية.

مخاطر السيولة هي املخاطر املحتملة املتمثلة يف عدم قدرة املجموعة عىل الوفاء بالتزاماتها الحالية أو املستقبلية عند استحقاقها. ميكن أن تنتج مخاطر السيولة عن 
اضطرابات السوق أو انخفاض درجة االئتامن مام قد يتسبب يف نضوب بعض مصادر التمويل عىل الفور. للحامية من هذه املخاطر، تسعى اإلدارة إىل تنويع مصادر 
التمويل عىل أساس مستمر وإدارة األصول مع وضع السيولة يف االعتبار. تتم إدارة األموال اليومية يف الخزينة للحفاظ عىل وضع مرٍض لألصول السائلة. تتم مراقبة مركز 
السيولة وإبالغ اإلدارة العليا به عىل أساس يومي. وضعت لجنة ALCO سياسات إلدارة مخاطر السيولة ومراقبة حدود الفجوة ملركز السيولة الهيكيل بشكل منتظم. كام 
يقوم بنك أم القيوين الوطني مبراقبة نسبة األصول السائلة املؤهلة )ELAR( ونسبة السلف إىل املوارد املستقرة )ASRR( مبا يتامىش مع لوائح املرصف املركزي لإلمارات 

العربية املتحدة لالمتثال ملتطلبات بازل 3.

تعد قدرة بنك أم القيوين الوطني عىل الوفاء بالتزاماته ومتويل نفسه يف سيناريو األزمة أمراً بالغ األهمية، وبالتايل يتم إجراء اختبارات ضغط السيولة وفقاً لسيناريوهات 
مختلفة عىل فرتات دورية لتقييم التأثري عىل السيولة لتحمل ظروف الضغط.

تطبيق أحكام اتفاقية بازل
يلتزم البنك بالقواعد اإلرشادية الصادرة من املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة والالزمة من أجل االمتثال ألحكام اتفاقية بازل مبا فيها تقديم التقرير السنوي. وكذلك 
اإلمتثال الجراءات تقييم نسب كفاية رأس املال املحددة من املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة. كام إن البنك ميتثل ملعايري املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة 
بالنسبة لألسلوب املعياري املوّحد الحتساب نسب كفاية رأس املال. وخالل السنة قام املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة باعتامد اتفاقية بازل ) 3( ونرش رشوط 

رقابية محّسنة لرأس املال مبوجب التعميمني 4980 و 5416 الصادرين يف شهر ديسمرب 2020.

 وأصدر املرصف املركزي لإلمارات العربية املتحدة اللوائح التنظيمية لرأس املال الخاصة بإتفاقية بازل )3( والتي أقرّت رشوط لرأس املال عىل ثالث مستويات، أال وهي 
الرشيحة األوىل لرأس املال العام، و الرشيحة األوىل لرأس املال اإلضايف، وإجاميل رأس املال.

ويحد رأس املال اإلضايف من آثار وقاية املحافظة عىل رأس املال والوقاية املتوازنة و الدّوارة لرأس املال بحد أقىص يبلغ 2.5 ٪ عن كل منها وتنطبق مبا يزيد عىل رشط الحد 
األدىن للرشيحة األوىل لرأس املال العام البالغ 7 ٪.

تتم اختبارات الجهد لتقييم املخاطر االئتامنية ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر رأس املال. وتبني النتائج أن البنك يتمتع مبكانة ومركز مايل جيد وأن جميع 
ما سبق يف حالة اتساق مع محفظة املخاطر الخاصة بالبنك وأنه توجد سيولة وقائية متينة بني رأس املال املتاح وبني رأس املال املنصوص عليه من الجهات الرقابية من 

أجل تغطية أي خسائر غري متوقعة من املخاطر األخرى أيضا.
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تقرير اإلدارة التنفيذية “ تتمة “

يتم تعريف مخاطر العمليات عىل أنها “مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو من األحداث الخارجية”. يشمل هذا 
التعريف جميع املخاطر القابلة للقياس باستثناء مخاطر السوق واالئتامن. تتأصل املخاطر التشغيلية يف جميع أنشطة األعامل، وتكون إدارة هذه املخاطر أمر حيوي 

لألهداف االسرتاتيجية للبنك.

لدى بنك أم القيوين الوطني سياسة وإطار عمل شامل للمخاطر التشغيلية يف مراقبة وتقييم وتخفيف املخاطر الناشئة عن العمليات املرصفية العادية. تم تعزيز اإلطار 
من خالل االمتثال واملراقبة والحوكمة القوية، والتي تشمل املشاركة الفعالة ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإدارة خط األعامل يف عملية إدارة املخاطر. فيام ييل الضوابط 

الرئيسية للبنك واسرتاتيجيات إدارة املخاطر:
تنفييذ سياسة البنك وما تشمله من ضوابط لتقي وكشف وتقليص مخاطر تشغيلية محددة قد يكون البنك عرضة لها.	 
التقييم الدوري للمخاطر واملراقبة )RCSA( لتقييم املخاطر والضوابط الرئيسية لكل وحدة / أقسام عمل	 
عمليات إدارة الحوادث لتحديد األحداث التشغيلية وتقييمها وتسجيلها واإلبالغ عنها وإدارتها أو أحداث االمتثال التي وقعت خالل العمليات أو األحداث الفاشلة	 
إصدار عمليات إدارة للتعرف عىل نقاط الضعف أو الفجوات يف الضوابط وتقييمها وتسجيلها واإلبالغ عنها وإدارتها و/أو تقديم معلومات بشأن الضوابط للعمليات 	 

أو الخدمات الجديدة يف البنك.
املخاطر يف عملية التغيري لفهم وإدارة املخاطر بشكل فعال من التغيريات يف األعامل من خالل مشاريع التشغيل اآليل  أو املبادرات الرقمية	 

كام أسس  البنك موقعا للتعايف من الكوارث من أجل التأكد من عدم تعطيل الوظائف االعتيادية للبنك، ويقع موقع التعايف من الكوارث يف مكان بعيد عن املركز الرئييس 
ملعالجة البيانات. كام ُوضعت خطة موثقة الستمرار األعامل وبها إجراءات تعايف واضحة املعامل والتعريفات فضال عن التدابري الوقائية.

تتم اختبارات دورية ملوقع التعايف من الكوارث بالنسبة للتطبيقات ذات األهمية الحرجة من أجل اختبار كفاءة التعايف.وعالوة عىل ذلك، تم اختبار اإلخالء الطارئ ملبنى 
املقر الرئييس وتم اعتامد اإلجراءات من السلطات املختصة للدفاع املدين.

يحافظ بنك أم القيوين الوطني عىل تغطية تأمينية مناسبة، وخطط طوارئ الستمرارية األعامل باستخدام أنظمة التخزين والنسخ االحتياطي خارج املوقع.
يتم احتساب رسوم رأس املال للمخاطر التنظيمية فيام يتعلق باملخاطر التشغيلية عىل أساس نهج املؤرش األسايس.

العالقات املجتمعية: 
يعمل البنك باستمرار عىل املشاركة يف تدابري الضامن االجتامعي يف اإلمارة ويعمل عىل تفعيل العديد من املبادرات القّيمة من ُمنطَلق املسؤولية االجتامعية للرشكات. 
كام أن البنك يقدم دعم مثني للمبادرات الخريية والتعليمية واالجتامعية والرياضية واملبادرات الرتفيهية األخرى التي ُتطرح يف اإلمارات من خالل الحكومة ومن خالل 

املنظامت االجتامعية والثقافيةمن حني آلخر.

الخالصة: 
يتقدم مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا بجزيل الشكر والتقدير ملساهمي البنك عىل دعمهم املتواصل، ولعمالئنا عىل دعمهم املتواصل وعىل ثقتهم فينا ووالئهم تجاهنا 
الظاهرين يف عالقات األعامل بينهم وبيننا، وأخريًا نتوجه بالشكر والتقدير للفريق اإلداري ولجميع املوظفني عىل مساهامتهم املتواصلة وتفانيهم يف العمل وإخالصهم 

والتزامهم.
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السادة املساهمني املحرتمني
بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( 

أم القيوين - اإلمارات العربية املتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الـــرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة لبنك أم القيوين الوطني – رشكة مساهمة عامة )“البنك”( ورشكته التابعة )“املجموعة”( والتي تتألف من بيان املركز املايل املوحد كام 
يف 31 ديسمرب 2020، والبيانات املوحدة للدخل والدخل الشامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات 

املالية املوحدة، مبا يف ذلك ملخص السياسات املحاسبية الهامة.

يف رأينا إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تعرب بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2020، وعن أدائها املايل 
املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا مبوجب هذه املعايري تم توضيحها يف فقرة “مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة” 
من هذا التقرير. نحن مستقلون عن املجموعة وفقاً لقواعد السلوك املهني للمحاسبني القانونيني الصادرة عن مجلس املعايري األخالقية الدولية للمحاسبني إىل جانب 
متطلبات أخالقيات املهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه 
املتطلبات ولقواعد السلوك املهني للمحاسبني القانونيني الصادرة عن مجلس املعايري األخالقية الدولية للمحاسبني. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 

ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات املالية املوحدة.

أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، يف رأينا املهني، كان لها أكرث أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للسنة الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور يف سياق 
تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة بشكل إجاميل وعند تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأياً منفصاًل حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور املوضحة أدناه، فإن وصفنا 

لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األمر موضح يف هذا السياق.

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا املوضحة يف فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من تقريرنا، مبا يف ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، 
فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات املصممة لالستجابة إىل تقييمنا ملخاطر األخطاء الجوهرية يف البيانات املالية املوحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، 

مبا يف ذلك اإلجراءات املنفذة للتعامل مع األمور املوضحة أدناه، أساساً إلبداء رأينا حول تدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة.

تقرير مدقق الحسابات املستقل 

أمر التدقيق الهام

التمويل  ومستحقات  والسلفيات  القروض  عىل  املتوقعة  االئتامن  خسائر 
اإلسالمي

ُيرجى االطالع عىل اإليضاح 6 حول البيانات املالية املوحدة.
التمويل  القروض والسلفيات ومستحقات  الخسائر عىل  ميثل رصيد مخصصات 
اإلسالمي أفضل تقديرات اإلدارة، يف تاريخ امليزانية العمومية، لخسائر االئتامن 
املتوقعة وفقاً لنامذج خسائر االئتامن املتوقعة كام هو منصوص عليه يف املعيار 

الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( - األدوات املالية.
القروض  عىل  االئتامن  مخاطر  كانت  إذا  ما  بتقييم  البداية  يف  اإلدارة  تقوم 
والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي إىل العمالء قد زادت بشكٍل جوهري 
منذ التثبيت األويل، ثم تقوم بعد ذلك بتطبيق منوذج من ثالث مراحل لالنخفاض 

يف القيمة لحساب خسائر االئتامن املتوقعة.

كيف متت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق

والسلفيات  القروض  قيمة  يف  لالنخفاض  اإلدارة  لتقييم  فهم  إىل  توصلنا 
ومستحقات التمويل اإلسالمي، ومنوذج التصنيف الداخيل للمجموعة وسياسة 
مناذج  تحديد  ومنهجية  للمجموعة  االئتامنية  القيمة  االنخفاض يف  مخصص 

خسائر االئتامن املتوقعة.

عملية خسائر  الرقابة عىل  إجراءات  لتحديد  للعملية  معاينات  بتنفيذ  قمنا 
إلجراءات  التشغيلية  والفعالية  التصميم  باختبار  قمنا  املتوقعة.  االئتامن 

الرقابة الداخلية التالية فيام يتعلق بقياس خسائر االئتامن املتوقعة:
مستحقات 	  وتسهيالت  والسلفيات  القروض  تصنيف  واعتامد  مراجعة 

التمويل اإلسالمي.
تقوم اإلدارة مبتابعة ما ييل بصفة دورية:	 
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Management Review   
FINANCIAL OveRvIew

Following consistent decline to the global economy for the past four years from 2008, 2013 witnessed a recovery, albeit a small one, largely due to 
a nominal growth registered in US.  While the European economy is still crawling out of recession, the GCC economies and in particular the UAE 
registered a 4% growth in 2013. NBQ continued to focus on closely monitoring its asset quality, maintain a strong liquidity and improve its infrastructure 
and delivery channels and at the same time maintain acceptable profitability levels. 

In spite of the challenging environment, I am pleased to report NBQ recorded a net profit of AED 368 million for 2013, registering a 12% growth over 
the 2012 net profit of AED 328.5 million.

Total assets as at end 2013 stood at AED 12.538 billion, Loans portfolio AED 7.077 billion, and Customer deposits portfolio AED 7.441 billion. The 
Shareholders’ equity of AED 3.702 billion as at 31.12.2013 increased 8% from AED 3.419 billion as at 31.12.2012 and the earnings per share as at 31st 
December 2013 is  23 fils  ( 2012 – 21 fils).

The Bank continued to maintain strong liquidity levels during the year. Our strong liquidity and Capital Adequacy ratios are the result of our improved 
funding profile due to continued focus on optimization of balance sheet. Our Capital Adequacy ratio at 33.8%, of which the Tier 1 ratio is 32.2%, 
continues to be one of the highest in the region, evidencing the strength of the Bank.

OUtLOOk FOR 2014

With the expected higher growth to the UAE economy during 2014, as predicted by most economists including the IMF, the outlook for growth remains 
positive.  With Dubai winning its bid to host the Expo 2020 and with the highest returns recorded by the UAE bourses during 2013 over the past few 
years, the increase to the investors’ confidence is clearly evidenced. The bank, with its strong liquidity and funding profile, is well positioned to take 
advantage of the growth opportunities especially in the retail, hospitality and tourism sectors.

tReASURY AND INveStMeNtS

The telltale signs of recovery of the US economy and tapering of the Federal Reserve’s Quantitative Easing dominated the investing decisions during 
the year.  The European Debt crisis continued but was pushed to backstage by US rate expectations. The domestic and GCC bond market was active 
with banks and corporates issuing bonds taking advantage of lower interest rates. The UAE stock markets staged a good rally during 2013.

The Bank continued its policy of quality investment focusing on decent return without compromising on the risk profile.  Primary and secondary market 
participations in syndicated loans ensured profitable deployment of surplus funds.  The strategic initiatives and decisions taken during the year resulted 
in significant contribution to the bank’s bottom-line. The Bank’s Dealing Room continued its focus on profitability and quality of service to customers.

wHOLeSALe BANkING

The bank stood in good stead with its cautious approach adopted in 2012 where the lending was selective. With the same approach coupled with 
increased aggression the bank was able to grow its book in an economy with a stable growth, combined with increasing confidence and the on-going 
real estate market recovery.  There has also been a strong recovery in the UAE non-oil economy based on trade, logistics and tourism. With Dubai 
winning Expo 2020, the economy will experience positive boost and the Bank is now well positioned to take advantage of the growth potential. The bank 
strategy in 2014 is to consolidate core business segments through effective cross sell and focus on new business development to capture significant 
growth in market share.

RetAIL BANkING

The Bank’s Retail Banking network of 17 branches and 12 Electronic Banking Units (EBUs) is spread across all 7 emirates in UAE to offer banking 
services to customers.. The Bank offers its range of lending and deposit products to serve individuals as well as small business clients. The branches 
are being renovated one at a time to create better ambience and provide better environment for customer service. During 2014 plans are underway to 
further expand our branches and EBU networks in order to strengthen our distribution channels as part of our continued commitment to reach out to 
most of our customers and improve services to fulfill their expectations.
The Bank was prudent in its lending activities during 2013 and focused more on sustaining growth and maintaining healthy retail assets portfolio.
 
The Bank also revised its Islamic Finance product to make it more attractive and facilitate customers in meeting their short term financial requirements 
with competitive rates. 
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ضمن  املصنف  اإلسالمي  التمويل  ومستحقات  والسلفيات  للقروض  بالنسبة 
املرحلة )1( )بدون زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن( واملرحلة )2( )بها زيادة 
جوهرية يف مخاطر االئتامن(، يتم تقييم مخصصات الخسائر باستخدام منهجية 
وضع مناذج عوامل الخطر التي تتضمن العوامل األساسية، مبا يف ذلك احتاملية 

التعرث والخسارة بافرتاض التعرث والتعرض عند التعرث ومعدالت الخصم.

ضمن  املصنف  اإلسالمي  التمويل  ومستحقات  والسلفيات  للقروض  بالنسبة 
املرحلة )3( )متعرث ومنخفض القيمة االئتامنية(، يتم تقييم مخصصات الخسائر 

من خالل تقدير التدفقات النقدية املخصومة مستقباًل من القروض.

قامت اإلدارة أيضاً بتطبيق مستوى كبري من األحكام يف املجاالت املذكورة أعاله 
عند تحديد تأثري جائحة كوفيد 19 عىل مخصصات خسائر االئتامن من خالل 

مراعاة ما ييل:
سيناريوهات . 1 يف  املستخدمة  املتغريات  ذلك  يف  مبا  املستقبلية،  املعلومات 

االقتصاد الكيل والرتجيحات املرتبطة بها،
ضغوط يف مجاالت وقطاعات محددة. 2
تأثري إجراءات الدعم الحكومي. 3

ومستحقات  والسلفيات  للقروض  املتوقعة  االئتامن  خسائر  بتحديد  قمنا 
إن تحديد خسائر  الهامة حيث  التدقيق  أمور  أنها أحد  التمويل اإلسالمي عىل 
االئتامن املتوقعة يتضمن إجراء أحكام جوهرية من جانب اإلدارة مثل تصنيف 
أو   )2( أو   )1( املراحل  إىل  اإلسالمي  التمويل  والسلفيات ومستحقات  القروض 
)3(، واالفرتاضات املستخدمة يف منوذج خسائر االئتامن املتوقعة مثل التدفقات 
إعادة  جانب  إىل  إلخ،  الكيل،  االقتصاد  وعوامل  املتوقعة  املستقبلية  النقدية 
هذه  إن  املستقبلية.  أو  الحالية  الخارجية  العوامل  لتعكس  اإلضافية  التصنيف 

األحكام لها تأثري جوهري عىل البيانـات املاليـة املوحدة للمجموعة.

والسلفيات . 1 القروض  عىل  املتوقعة  االئتامن  وخسائر  املراحل  تحديد 
ومستحقات التمويل اإلسالمي.

تحديد القروض التي بها مؤرشات عىل االنخفاض يف القيمة )مبا يف ذلك . 2
القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكرث من 90 يوماً( يف املرحلة 

.)3(
متغريات وتوقعات االقتصاد الكيل. 3
أداء مناذج خسائر االئتامن املتوقعة. 4

وعملية 	  باإلدارة  الخاصة  التصنيف  إعادة  حاالت  واعتامد  مراجعة 
الحوكمة حول هذه التصنيفات.

وحدة مستقلة للتحقق من صحة النموذج.	 
واالفرتاضات 	  املنهجية  مالءمة  ومدى  معقولية  مدى  مبراجعة  قمنا 

املستخدمة يف مختلف عنارص تحديد مناذج خسائر االئتامن املتوقعة. 
 / االفرتاضات  من صحة  التحقق  التحديد  وجه  عىل  ذلك  تضمن  وقد 
االئتامن  مخاطر  يف  الجوهرية  بالزيادة  تتعلق  التي  الرئيسية  األحكام 
ومعدالت  التعرث  بافرتاض  والخسارة  التعرث  واحتاملية  التعرث  وتعريف 

االسرتداد ومعدل الخصم.
بالنسبة للعينات املختارة، قمنا بتنفيذ اإلجراءات للتأكد من أن الزيادة 	 

الجوهرية يف مخاطر االئتامن قد تم تحديدها بشكٍل صحيح.
اإلدارة 	  اختيار  مبراجعة  قمنا  املستقبلية،  القياس  إلجراءات  بالنسبة 

وقمنا  الرتجيحات،  وتطبيق  والسيناريوهات  االقتصادية  للمؤرشات 
تحليل  وأجرينا  االقتصادية  باملؤرشات  التنبؤ  معقولية  مدى  بتقييم 

الحساسية.
التأثري عىل خسائر االئتامن املتوقعة بسبب جائحة 	  لقد قمنا مبراجعة 

كوفيد 19 مع الرتكيز بشكل خاص عىل إعادة تقييم ترجيحات االقتصاد 
املختلفة، مع األخذ بعني  القطاعات  املالية عىل  الضغوط  الكيل وتأثري 

االعتبار إجراءات الدعم الحكومي.
الرئيسية يف 	  البيانات  للعينات املختارة، قمنا بفحص مدخالت  بالنسبة 

مناذج خسائر االئتامن املتوقعة.
قمنا بإعادة تنفيذ العنارص الرئيسية لحسابات خسائر االئتامن املتوقعة 	 

وتقييم مدى دقة نتائج أداء النموذج.
قمنا بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة 	 

مقابل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

تقرير مدقق الحسابات املستقل “ تتمة “ 
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة( 

أمور التدقيق الهامة  “ تتمة “
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املعلومات أخرى
تتحمل اإلدارة املسؤولية عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى املعلومات الواردة يف التقرير السنوي للبنك لسنة 2020، بخالف البيانات املالية املوحدة وتقرير 
مدققي الحسابات الخاص بنا. وقد حصلنا عىل تقرير رئيس مجلس اإلدارة، قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا، ونتوقع الحصول عىل باقي أجزاء التقرير 

السنوي بعد تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا.

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيام يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تتمثل مسؤوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى املحددة أعاله عند توفرها والتحقق مام إذا كانت املعلومات األخرى غري 
متسقة بشكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة أو املعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو التي يبدو أنها تتضمن أخطاًء جوهرية. ويف حال توصلنا إىل استنتاج، 
بناًء عىل اإلجراءات التي قمنا بها عىل املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا، أن هناك أخطاًء جوهرية يف تلك املعلومات األخرى، فإنه علينا 

اإلشارة إىل ذلك. وليس لدينا ما نبلغ عنه يف هذا الصدد.

مسؤولية اإلدارة واملسؤولني عن الحوكمة عن هذه البيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية واألحكام املعنية من عقد التأسيس والنظام األسايس 
للبنك والقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتربها اإلدارة رضورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من 

أخطاء جوهرية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املجموعة عىل االستمرار عىل أساس مبدأ االستمرارية واإلفصاح، كام هو مناسب، عن األمور ذات 
العالقة مبواصلة أعامل املجموعة عىل أساس مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية املجموعة أو إيقاف أعاملها 

أو ليس لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
إن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية املوحدة، بشكل إجاميل، خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو 
خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات املالية املوحدة. وإن التأكيدات املعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست 
ضامناً بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً ملعايري التدقيق الدولية سوف يكتشف دامئاً األخطاء الجوهرية عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعترب 
جوهرية إذا كان من املتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول عىل القرارات االقتصادية للمستخدمني والتي يتم اتخاذها بناًء عىل هذه البيانات املالية املوحدة.

يف إطار عملية التدقيق التي تتم وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام املهنية مع إبقاء مبدأ الشك املهني خالل عملية التدقيق. كام نقوم مبا ييل:
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف البيانات املالية املوحدة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق املناسبة لتلك 	 

املخاطر، والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومالمئة لتوفر لنا أساس إلبداء رأينا حول البيانات املالية املوحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج 
عن االحتيال أعىل من املخاطر الناتجة عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف املتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

الحصول عىل فهم لنظام الرقابة الداخلية املعني بتدقيق البيانات املالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام 	 
الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.	 
االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطريقة املحاسبة وفقاً ملبدأ االستمرارية وتقييم، بناًء عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك 	 

عدم يقني جوهري فيام يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي مبزيد من الشكوك حول قدرة املجموعة عىل مواصلة أعاملها عىل أساس مبدأ االستمرارية. إذا 
توصلنا إىل أن هناك عدم يقني جوهري، فإنه يتعني علينا أن نلفت االنتباه يف تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إىل اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية 
املوحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غري كافية. وتعتمد استنتاجاتنا عىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات 

الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تتسبب يف توقف املجموعة عن االستمرار وفقاً ملبدأ االستمرارية.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت واألحداث املتضمنة 	 

بشكل يحقق العرض العادل للبيانات املالية املوحدة.

تقرير مدقق الحسابات املستقل “ تتمة “ 
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

الحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومالمئة بخصوص املعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأٍي حول البيانات املالية املوحدة. 	 
ونحن نتحمل املسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات املالية للمجموعة واإلرشاف عليها. ونتحمل وحدنا املسؤولية عن رأينا حول البيانات املالية.

نتواصل مع مسؤويل الحوكمة بخصوص، من بني أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني املخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، مبا يف ذلك أي عيوب جوهرية يف نظام 
الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.

كام نقدم إقراراً ملسؤويل الحوكمة يفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك املهني فيام يتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات واألمور األخرى التي قد ُيعتقد بشكل 
معقول بأنها تؤثر عىل استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

ومن بني األمور التي يتم اإلبالغ عنها ملسؤويل الحوكمة، يتم تحديد تلك األمور التي نرى أنها كانت أكرث أهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة الحالية، وبذلك 
تعترب أمور تدقيق هامة. ونقوم بوصف تلك األمور يف تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح متنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، يف حاالت 
نادرة للغاية، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر يف تقريرنا حيث أنه من املتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد املصلحة العامة 

الناتجة عن هذا اإلفصاح.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كام نشري، وفقاً ملتطلبات القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، إىل ما ييل للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020:

تحتفظ املجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛. 1
لقد حصلنا عىل جميع املعلومات والتفسريات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا؛. 2
تم إعداد البيانات املالية املوحدة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لألحكام املعنية من عقد التأسيس والنظام األسايس للبنك والقانون االتحادي رقم )2( لسنة . 3

2015 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
تتفق املعلومات املالية الواردة يف تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع الدفاتر والسجالت املحاسبية للمجموعة؛. 4
تم اإلفصاح عن االستثامرات يف األسهم واألوراق املالية خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 ضمن اإليضاح 7 حول البيانات املالية املوحدة؛. 5
يبني إيضاح 27 اإلفصاحات املتعلقة باملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والرشوط التي اعتمدت عليها؛. 6
 استناداً إىل املعلومات التي تم توفريها لنا، مل يسرتع انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن البنك قد خالف، خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020، أي من . 7

األحكام املعنية من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أو عقد التأسيس والنظام األسايس له عىل وجه قد يكون له تأثري جوهري 
عىل أنشطته أو مركزه املايل املوحد كام يف 31 ديسمرب 2020؛ و

يبني إيضاح 37 املساهامت االجتامعية خالل السنة.. 8

املعلومات  كافة  عىل  قد حصلنا  بأننا  نفيدكم  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف   2018 لسنة   )14( رقم  االتحادي  بالقانون  املرسوم  ملتطلبات  وفقاً  ذلك،  عىل  عالوة 
واإليضاحات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا.

عن ارنست ويونغ

موقعة من:
أرشف أبو رشخ

رشيك
رقم التسجيل: 6٩٠
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Operational Risk 

The Bank uses a comprehensive, all-encompassing framework for Operational Risk in order to monitor, assess, evaluate, control and mitigate risks 
arising out of regular operations.

Operational Risks are monitored and evaluated on an on-going basis through risk assessments and incident reporting.  Risks are identified & 
controlled and mitigates are placed in accordance with the overall framework adopted. In cases where risks emanate out of existing processes, 
process improvements are done to mitigate them. Normal operational events are studied to evaluate any possibility of underlying systemic issues and 
improvements made if necessary.

Bank is preparing towards migration to more advanced approaches like TSA or AMA in due course whenever mandated by Central Bank of UAE from 
the presently used Basic Indicator Approach.

BUSINeSS CONtINGeNCY AND CONtINUItY PLAN

To ensure that the Bank’s regular functioning is not disrupted by unforeseen events/disasters/system related failure; Bank is in the final phase of 
commissioning dedicated Disaster Recovery (DR) site and is currently finalizing its Business Continuity Plan (BCP). 

INFORMAtION teCHNOLOGY AND OPeRAtIONS

The bank’s IT infrastructure is constantly evolving with the strategic investments by the management to ensure the availability and performance of 
critical systems and applications.  During the year, the bank’s production storage system was replaced with high performing enterprise class storage. 
With this infrastructure enhancement, the critical production data is now provided with enterprise class redundancy, availability and performance to 
match with the challenging business requirements and future growth plans.  Apart from this, critical applications like DDS, as mandated by central 
bank were efficiently implemented. IT also completed the implementation of online replication with DR site for all critical applications to ensure data 
availability in case of a production site failure. Currently the DR automation software implementation is in the final stage. The AML software has been 
successfully implemented.

HUMAN ReSOURCeS

Human resource planning at NBQ is the systematic and continuing process of analyzing the organization’s human resource needs under changing 
conditions and integrating this analysis with the development of personnel policies appropriate to meet these needs.

 NBQ further strengthened the UAE National workforce throughout the year by employing graduates to reinforce our commitment to strengthening the 
country’s work force. NBQ’s efforts in The Talent Management program for aspiring UAE National graduates have helped to develop competency to 
suit organizational needs along with global needs. 

Our aim is to further cement our commitment to building strong and robust careers for our UAE National Graduates and enabling them to become 
tomorrow’s leaders. Our in-house training program as well as that of EIBFS, has enabled our resources to be the best fit in transition and for customer 
management roles.

However, NBQ, like most other banks in the UAE, has been affected by the migration of trained UAE nationals to Government sector.

COMMUNItY ReLAtIONS 

As part of our Customer Social Responsibility initiatives, NBQ, over the years, has continually contributed to the social well-being of the Emirates in 
which it does business. Several charitable, educational, medical and sporting organizations have benefitted from the active support rendered by the 
bank to their events.

COONCLUSION

I would like to extend my appreciation and thanks to our shareholders for their continuous support, to our customers who have stayed loyal over all 
these years and to the Management team and all the staff for their continued dedication and commitment.

Nasser Bin Rashid Al-Moalla
Managing Director & Chief Executive Officer

Management Review (continued)
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املوجودات 
نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات متويل إسالمي

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

إستثامر يف رشكة شقيقة
ممتلكات ومعدات

موجودات أخرى

إجاميل املوجودات

املطلوبات 
مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء
قبوالت عمالء

مطلوبات أخرى

إجاميل املطلوبات

حقوق املساهمني
رأس املال

إحتياطي قانوين
إحتياطي عام

احتياطي االنخفاض يف القيمة - العام
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 

أرباح غري موزعة

إجاميل حقوق املساهمني

إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

راشد بن سعود املعال
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 40 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات املستقلني حول البيانات املالية املوحدة موضحة يف الصفحات 15 - 18.

نارص بن راشد املعال
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 

اللجنة التنفيذية 

آر رامتشاندرا آير
املدير العام

إيضاحات
٢٠٢٠

ألف درهـم
2019

ألف درهـم



التقرير السنوي ٢٠٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
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0,23

بيان الدخل املوحد 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ 

إيضاحات
٢٠٢٠

ألف درهـم
2019

ألف درهـم

دخل فوائد
دخل من منتجات متويل إسالمي  

إجاميل دخل الفوائد والدخل من منتجات التمويل اإلسالمي 

مصاريف الفوائد

توزيعات املودعني – منتجات إسالمية

صايف دخل الفوائد والدخل من املنتجات اإلسالمية بعد خصم التوزيعات للمودعني

صايف دخل الرسوم والعموالت 
 

دخل تشغييل آخر

إجاميل الدخل

مصاريف تشغيلية

أرباح االستثامر

دخل تشغييل

حصة البنك يف )خسارة( / ربح رشكة شقيقة

الربح للسنة قبل انخفاض القيمة

صايف خسائر انخفاض القيمة

الربح للسنة 

الربح األسايس واملخفف للسهم الواحد )درهم(

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 40 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات املستقلني حول البيانات املالية املوحدة موضحة يف الصفحات 15 - 18.



التقرير السنوي ٢1٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

بيان الدخل الشامل املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ 

٢11,٧٧٢

)٨1,٠6٨(

)٨1,٠6٨(

13٠,٧٠4

424,392

85,529

85,529

509,921

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

الربح للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:

صايف )خسائر(/أرباح القيمة العادلة لألوراق املالية االستثامرية 

املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى – حقوق املساهمني

بنود )الخسائر الشاملة( / الدخل الشامل األخرى للسنة

إجاميل الدخل الشامل للسنة

٧

إيضاح

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 40 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات املستقلني حول البيانات املالية املوحدة موضحة يف الصفحات 15 - 18.



التقرير السنوي ٢٢٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
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بيان التغريات يف حقوق املساهمني املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

رأس املال
ألف درهـم

إحتياطي قانوين
ألف درهـم

إحتياطي عام
ألف درهـم

إحتياطي 
انخفاض القيمة

أرباح 
غري موزعة

ألف درهـم
املجمـــوع

ألف درهـم

التغريات املرتاكمة 
يف القيمة العادلة

ألف درهـم

الرصيد يف 31 ديسمرب ٢٠1٨

األرباح للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة 

إجاميل الدخل الشامل للسنة

مرصف  متطلبات  مبوجب  الفائض  مخصص 

اإلمارات العربية املتحدة املركزي أكرث من املعيار 

الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 26(

الرصيد يف 31 ديسمرب ٢٠1٩

األرباح للسنة

بنود الخسائر الشاملة األخرى للسنة 

إجاميل )الخسائر الشاملة( / الدخل الشامل للسنة

مرصف  متطلبات  مبوجب  الفائض  مخصص 

اإلمارات العربية املتحدة املركزي أكرث من املعيار 

الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 26(

امللكية  حقوق  الستثامرات  األخرى  الحركات 

الشامل  الدخل  بنود  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

األخرى

الرصيد يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 40 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات املستقلني حول البيانات املالية املوحدة موضحة يف الصفحات 15 - 18.



التقرير السنوي ٢3٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
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بيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ 

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة

التعديالت للبنود التالية :
  مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

 إستهالك ممتلكات ومعدات
 مخصص االنخفاض يف قيمة البضاعة

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني
 النقص يف القيمة العادلة لإلستثامرات يف أوراق مالية 

 خصم تم إطفاؤه بشأن استثامرات يف أوراق مالية
 دخل توزيعات األرباح

 الخسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات
 الحصة يف خسائر/)أرباح( رشكة شقيقة

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

)الزيادة(/النقص يف شهادات اإليداع التي تستحق يف األصل بعد أكرث من ثالثة أشهر
النقص/)الزيادة( يف الوديعة اإللزامية لدى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفني
النقص يف القروض والسلفيات

)الزيادة(/النقص يف موجودات أخرى
)النقص( يف ودائع العمالء
الزيادة يف مطلوبات أخرى

صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثامرية
رشاء ممتلكات ومعدات

مبالغ محصلة من إستبعاد ممتلكات ومعدات
رشاء أوراق مالية استثامرية

مبالغ محصلة من استحقاق واستبعاد أوراق مالية استثامرية
توزيعات أرباح مقبوضة من أوراق مالية استثامرية

توزيعات أرباح مقبوضة من إستثامر يف رشكة شقيقة

صايف النقد الناتج من النشاط االستثامري

التدفقات النقدية من النشاط التموييل
توزيعات أرباح مدفوعة

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 40 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات املستقلني حول البيانات املالية املوحدة موضحة يف الصفحات 15 - 18.



التقرير السنوي ٢4٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ 

1- معلومات عامة

بنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع( )“البنك”( هو رشكة مساهمة عامة تأسست يف إمارة أم القيوين )“أم القيوين”( يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )أ. ع. 
م.( مبوجب املرسوم األمريي رقم )1( بتاريخ 5 يناير 1982 الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين، وقد بدأ أعامله إعتباراً من 1 أغسطس 1982. 

تتألف البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 من البنك ورشكته التابعة )ُيشار إليهام مجتمعني بـ “املجموعة’(. تتألف “املجموعة” 
من بنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع(، أم القيوين و توين تاونز لإلدارة التسويقية )ذ.م.م.(، ديب )إيضاح 3-3(. إن عنوان املركز الرئييس املسجل للبنك هو 

صندوق بريد 800، أم القيوين – اإلمارات العربية املتحدة.

يعمل البنك يف مجال تقديم الخدمات املرصفية للمؤسسات واألفراد من خالل شبكة مؤلفة من 12 فرعاً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تقوم املجموعة بالعمليات املرصفية اإلسالمية من خالل نافذة الخدمات املرصفية اإلسالمية التي أنشأت يف عام 2005 يف شبكة فروع البنك.

تم إصدار املرسوم بالقانون االتحادي رقم 26 لسنة 2020 والذي ينص عىل تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الرشكات التجارية 
بتاريخ 27 سبتمرب 2020، ودخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2021. تقوم املجموعة حالياً مبراجعة األحكام الجديدة وسوف تطبق متطلباتها يف 

موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

٢- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة   

٢-1 املعايري والتعديالت والتفسريات التي يرسي مفعولها للفرتة املحاسبية للمجموعة والتي تبدأ يف 1 يناير ٢٠٢٠ 

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 1 واملعيار املحاسبي الدويل رقم ٨: تعريف األمور الجوهرية )تاريخ رسيان املفعول: 1 يناير ٢٠٢٠(.

يف أكتوبر 2018، أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية تعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 1 عرض البيانات املالية واملعيار املحاسبي الدويل رقم 8 
السياسات املحاسبية والتغريات يف التقديرات املحاسبية واألخطاء لتتامىش مع تعريف األمور الجوهرية يف املعايري ولتوضيح جوانب محددة من التعريف. 

ينص التعريف الجديد عىل أن “املعلومات جوهرية إذا كان حذفها أو إساءة استخدامها أو التعتيم عنها قد يؤثر بشكل معقول عىل القرارات التي يتخذها 
املستخدمون األساسيون للبيانات املالية لألغراض العامة عىل أساس تلك البيانات املالية، والتي تقدم معلومات مالية حول منشأة محددة تقوم بإعداد 

التقارير املالية”.

إن التعديالت عىل تعريف األمور الجوهرية ليس لها تأثري جوهري عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية، بخصوص مزايا السداد ذات التعويض السالب )يرسي مفعولها يف 1 يناير 
)2020

أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية تعدياًل ضيق النطاق عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 لتمكني املنشآت من القياس بالتكلفة املطفأة 
لبعض املوجودات املالية مستحقة الدفع مقدماً مع التعويض السالب. إن املوجودات املتأثرة، والتي تتضمن بعض القروض وسندات الدين، كان من املمكن 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9، ميكن قياس أداة الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، رشيطة 
أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية “ تقترص عىل دفعات للمبلغ األسايس والفائدة عىل املبلغ األسايس القائم” واألداة يتم االحتفاظ بها ضمن منوذج 

العمل املناسب لذلك التصنيف. توضح التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 أن بند املوجودات املايل يستويف متطلبات معيار “دفعات 



التقرير السنوي ٢٥٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠
٢- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة )تتمة(

٢-1 املعايري والتعديالت والتفسريات التي يرسي مفعولها للفرتة املحاسبية للمجموعة والتي تبدأ يف 1 يناير ٢٠٢٠  )تتمة(

املبلغ األسايس والفائدة عىل املبلغ األسايس القائم” بغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي يؤدي إىل اإلنهاء املبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي 
يدفع أو يقبض تعويض معقول عن اإلنهاء املبكر للعقد.

التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية، بخصوص مزايا السداد ذات التعويض السالب )يرسي مفعولها يف 1 يناير 
2020( )تتمة(

ميكن أن يحدث اإلنهاء املبكر نتيجًة لبند تعاقدي أو لحدث خارج عن سيطرة طريف العقد، مثل التغري يف القوانني أو اللوائح مبا يؤدي إىل اإلنهاء املبكر 
للعقد. ويف حالة ما إذا تم السداد بالقيمة العادلة الحالية أو مببلغ يتضمن القيمة العادلة لتكلفة إنهاء أدوات تحوط مرتبطة، تقوم املجموعة بتقييم 

التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة بأدوات الدين ذات العالقة لتحديد ما إذا كانت تستويف معيار مدفوعات أصل الدين والفائدة. ليس لهذه التعديالت 
أي تأثري عىل البيانـات املاليـة للمجموعة.

التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16 - خصومات اإليجار املتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد-19( )يرسي مفعولها لفرتات إعداد 
التقارير املالية التي تبدأ يف أو بعد 1 يونيو 2020(

يف مايو 2020، اقرتح مجلس املعايري املحاسبية الدولية إجراء تعدياًل عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16 يتيح استثناء عىل املعيار بشأن عدم 
التعامل مع التغري يف مدفوعات اإليجار عىل أنه تعديل لعقد اإليجار. ينطبق التعديل عىل محاسبة املستأجر فقط. وباعتبارها مستأجراً، حصلت املجموعة 

عىل بعض الخصومات اإليجارية بسبب جائحة كورونا )كوفيد-19(. لذلك، لن يكون لهذا التعديل أي تأثري جوهري عىل البيانات املالية للمجموعة.

٢-٢ املعايري والتعديالت والتفسريات الصادرة لكن مل يرس مفعولها بعد للفرتة املحاسبية للمجموعة التي تبدأ يف 1 يناير ٢٠٢٠ ومل يتم اتباعها بعد

إن املعايري والتفسريات الجديدة واملعدلة ذات العالقة الصادرة، لكن مل يرس مفعولها بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة تم اإلفصاح 
عنها أدناه. تنوي املجموعة اتباع هذه املعايري والتفسريات الجديدة واملعدلة، عند االقتضاء، عندما تصبح سارية املفعول.

اإلفصاح الخاص بإعادة تشكيل أسعار الفائدة بني البنوك: )تاريخ رسيان املفعول: 1 يناير ٢٠٢٠(

تتضمن تعديالت إعادة تشكيل املقارنة املعيارية لسعر الفائدة عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 عىل عدد 
من اإلعفاءات والتي تنطبق عىل جميع عالقات التحوط واملتأثرة مبارشة بإعادة تشكيل املقارنة املعيارية لسعر الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى إعادة 

التشكيل إىل عدم اليقني بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية املستندة إىل املقارنة املعيارية للبند املحوط أو أداة التحوط. كنتيجة إلعادة تشكيل 
املقارنة املعيارية لسعر الفائدة، قد يكون هناك عدم يقني حول توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية املستندة إىل املقارنة املعيارية للبند املحوط أو أداة 

التحوط خالل الفرتة السابقة الستبدال معيار سعر الفائدة الحايل مع سعر فائدة بديل خال من املخاطر. قد يؤدي ذلك إىل عدم اليقني فيام إذا كانت 
الصفقة املتوقعة محتملة إىل حد كبري وما إذا كانت عالقة التحوط مستقباًل فعالة إىل حد كبري.

توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة متّكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فرتة عدم اليقني قبل استبدال معيار سعر الفائدة الحايل مبعدل فائدة بديل خاٍل 
من املخاطر. يكون تاريخ رسيان التعديالت للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2020، مع السامح بالتطبيق املبكر. ويجب تطبيق املتطلبات بأثر 

رجعي. ومع ذلك، ال ميكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغاء تحديدها مسبًقا عند تطبيق املعيار، وال ميكن تعيني أي عالقات تحوطية بعد فوات األوان.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠
٢- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة )تتمة(

٢-٢ املعايري والتعديالت والتفسريات الصادرة لكن مل يرس مفعولها بعد للفرتة املحاسبية للمجموعة التي تبدأ يف 1 يناير ٢٠٢٠ ومل 
يتم اتباعها بعد )تتمة(

إعادة تشكيل املقارنة املعيارية لسعر الفائدة )تتمة(

مع اكتامل املرحلة األوىل، يحول مجلس املعايري املحاسبية الدولية اآلن تركيزه عىل النظر يف تلك املواضيع التي ميكن أن تؤثر عىل التقارير املالية عند 
استبدال معيار سعر الفائدة الحايل بسعر فائدة بديل خال من املخاطر. يشار إىل هذا باسم املرحلة الثانية من مرشوع مجلس املعايري املحاسبية الدولية. 

يف أغسطس 2020، أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية إعادة تشكيل أسعار الفائدة بني البنوك - املرحلة 2، والذي يعدل املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم 9 األدوات املالية واملعيار املحاسبي الدويل رقم 39 األدوات املالية: التثبيت والقياس، واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 7 األدوات املالية 

- اإلفصاحات واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 4 - عقود التأمني واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16 - عقود اإليجار.

تقدم املرحلة الثانية من إعادة تشكيل أسعار الفائدة بني البنوك إعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط الخاصة بالبنك باالستمرار عند استبدال معدل 
فائدة معياري حايل مبعدل فائدة خايل من املخاطر. تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. يتضمن ذلك إعادة تعريف 

املخاطر املحوطة لإلشارة إىل معدل فائدة خايل من املخاطر، مع إعادة تعريف وصف أداة التحوط و / أو البند املحوط لإلشارة إىل معدل فائدة خايل من 
املخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يتوجب إجراء تحديثات عىل وثائق التحوط بحلول نهاية الفرتة املحاسبية والتي يتم فيها االستبدال. إلجراء 

تقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط، قد يقوم البنك باختيار التحوط عىل أساس التحوط إلعادة تغيري القيمة العادلة الرتاكمية إىل الصفر. قد يقوم البنك 
بتصنيف سعر فائدة كمكون مخاطر تحوط غري محدد تعاقدياً للتغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املحوط، برشط أن يكون بند مخاطر 

سعر الفائدة قاباًل للتحديد بشكل منفصل. قامت املجموعة بتقييم تأثري املرحلة األوىل واملرحلة الثانية وخلصت إىل أنها ليست جوهرية عىل البيانات 
املالية املوحدة للمجموعة.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ - األدوات املالية - الرسوم يف اختبار الـ “1٠%” بشأن التوقف عن تثبيت املطلوبات املالية )تاريخ رسيان 
املفعول - 1 يناير ٢٠٢٢(

يف إطار عملية التحسينات السنوية 2018-2020 عىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية تعديل عىل املعيار 
الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9. يوضح التعديل الرسوم التي تحتسبها املنشأة عند تقييم ما إذا كانت رشوط بند املطلوبات املالية الجديد أو املعدل 
تختلف بشكل جوهري عن رشوط بند املطلوبات املالية األصيل. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك املدفوعة أو املستلمة بني املقرتض واملقرض، مبا يف ذلك 
الرسوم املدفوعة أو املستلمة من قبل املقرتض أو املقرض نيابة عن الغري. تطبق املنشأة التعديالت عىل املطلوبات املالية املعدلة أو املستبدلة يف أو بعد 

بداية فرتة التقارير املالية السنوية التي تقوم فيها املنشأة بتطبيق هذه التعديالت ألول مرة.

يرسي مفعول هذا التعديل للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2022، مع السامح باالتباع املبكر. ستقوم املجموعة بتطبيق التعديالت عىل 
املطلوبات املالية املعدلة أو املستبدلة يف أو بعد بداية الفرتة السنوية التي تقوم فيها املنشأة بتطبيق هذه التعديل ألول مرة، وال تتوقع أن يؤدي ذلك إىل 

حدوث تأثري جوهري عىل بياناتها املالية.

ليس هناك معايري أخرى من املعايري الدولية للتقارير املالية أو تعديالت عىل املعايري املنشورة أو التفسريات الصادرة عن لجنة تفسريات املعايري الدولية 
إلعداد التقارير املالية والتي قد تم إصدارها ولكن مل يتم تطبيقها للمرة األوىل عىل السنة املالية للمجموعة التي بدأت يف 1 يناير 2020 وكان يتوقع أن 

يكون لها تأثري جوهري عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
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3- السياسات املحاسبية الهامة

3-1 بيان التوافق

يتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مجلس املعايري املحاسبية الدولية والتفسريات الصادرة عن لجنة 
تفسريات التقارير املالية الدولية ومتطلبات القوانني السارية املفعول يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وإىل جانب هذه البيانات املالية املوحدة، تقدم املجموعة اإلفصاحات الواردة يف اتفاقية بازل 3 وفقاً للتوجيهات الصادرة عن مرصف اإلمارات العربية 
املتحدة املركزي. لقد كان التباع التوجيهات الصادرة يف اتفاقية بازل 3 أثراً عىل نوع ومبلغ اإلفصاحات الواردة يف هذه البيانات املالية املوحدة، لكن مل يكن 

لها أي تأثري عىل األرباح املعلنة أو املركز املايل للمجموعة. وفقاً ملتطلبات اتفاقية بازل 3، قدمت املجموعة معلومات املقارنة كاملًة.

3-٢ أسس إعداد البيانات املالية

تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة السابقة، فيام عدا إعادة تقييم بعض األدوات املالية. ألغراض إعداد البيانات املالية املوحدة، تم عرض 
النتائج واملركز املايل للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة )باآلالف، باستثناء ما تم ذكره(، وهي متثل العملة التي متارس بها املجموعة نشاطها وهي 

العملة املستخدمة يف عرض البيانات املالية املوحدة. فيام ييل ملخصاً ألهم السياسات املحاسبية املتبعة. 

تقوم املجموعة بعرض بيان املركز املايل املوحد بشكل عام حسب السيولة، وتم التمييز بناء عىل توقعات التحصيل أو السداد خالل 12 شهراً بعد تاريخ بيان 
املركز املايل املوحد )الجزء املتداول( وأكرث من 12 شهراً بعد تاريخ بيان املركز املايل املوحد )الجزء غري متداول( حيث تم إظهار ذلك يف اإليضاحات.

أدت جائحة كورونا )كوفيد-19( إىل حدوث تقلبات كبرية يف األسواق املالية يف جميع أنحاء العامل. حيث أعلنت العديد من الحكومات، مبا فيها حكومة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، عن إجراء تدابري لتقديم املساعدة املالية وغري املالية للمنشآت املترضرة. يؤثر الوباء عىل االفرتاضات والتقديرات غري املؤكدة 

املرتبطة بقياس املوجودات واملطلوبات، وتم بيان التفاصيل يف اإليضاح رقم 31 من هذه البيانات املالية.

3-3 أسس توحيد البيانات املالية

تتضمن البيانات املالية املوحدة لبنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع.( والرشكة التابعة )“املجموعة”( البيانات املالية للبنك واملنشأة املسيطر عليها من قبل 
البنك )رشكته التابعة(.

تتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:
القدرة عىل املنشأة املستثمر بها؛	 
التعرض للعوائد املتغرية، أو الحق يف تلك العوائد، وذلك من ارتباطاتها مع املنشأة املستثمر بها؛ و	 
القدرة عىل مامرسة السيـطرة عىل املنشأة املستثمر بها للتأثري عىل مبالغ عوائد املستثمر.	 

يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كان يسيطر عىل أي من املنشآت املستثمر بها أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشري إىل حدوث تغريات عىل واحد أو 
أكرث من عنارص السيطرة املشار إليها أعاله.

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالبنك يف أي من املنشآت املستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للبنك القدرة عىل السيطرة عىل تلك 
املنشأة املستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية ملنحه قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة باملنشأة املستثمر بها بشكل منفرد.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-3 أسس توحيد البيانات املالية )تتمة(

يأخذ البنك بعني االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للبنك حقوق التصويت يف املنشأة املستثمر بها بشكل كاٍف ملنحه 
السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما ييل:

حجم حقوق التصويت التي ميتلكها البنك بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاميل حقوق التصويت اآلخرين؛	 
حقوق التصويت املحتلمة التي ميتلكها البنك وحاميل حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى؛	 
الحقوق الناشئة من الرتتيبات التعاقدية اآلخرى؛ و	 
أية حقائق وظروف إضافية قد تشري إىل أن البنك له، أو ليس لديه، القدرة الحالية عىل توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، مبا يف 	 

ذلك كيفية التصويت يف إجتامعات املساهمني السابقة.

تبدأ عملية توحيد الرشكة التابعة عندما تتم السيطرة من قبل البنك عىل تلك الرشكة التابعة، بينام تتوقف عملية التوحيد عندما يفقد البنك السيطرة عىل 
الرشكة التابعة. وعىل وجه الخصوص، يتم تضمني إيرادات ومصاريف الرشكة التابعة املستحوذة أو املستبعدة خالل السنة يف بيان الدخل املوحد وبيان 

الدخل الشامل املوحد من تاريخ حصول البنك عىل السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة البنك عىل الرشكة التـابعة.

إن الربح أو الخسارة وكل عنرص من عنارص الدخل الشامل األخرى موزعة عىل ماليك البنك وماليك األطراف غري املسيطرة. إجاميل الدخل الشامل للرشكة 
التابعة موزع عىل ماليك البنك واألطراف غري املسيطرة حتى لو أدى ذلك إىل حدوث عجز يف أرصدة األطراف غري املسيطرة.

حيثام لزم األمر، يتم إجراء تعديالت عىل البيانات املالية للرشكة التابعة ليك تتالءم سياساتها املحاسبية مع تلك املستخدمة من قبل املجموعة.

يتم إستبعاد جميع املعامالت مبا يف ذلك املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واألرباح واملصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن املعامالت الداخلية بني 
أعضاء املجموعة عند التوحيد.

الرشكة التابعة :
فيام ييل تفاصيل الرشكة التابعة للبنك كام يف 31 ديسمرب 2020 :

إن الحصة املتبقية يف الرشكة أعاله هي لصالح املجموعة من خالل ترتيبات متفق عليها.

إسم الرشكة
التابعة

توين تاونز لإلدارة 
التسويقية )ش.ذ.م.م.(

نسبة امللكية يف الرشكة 
التابعة
٪100

مكان التأسيس 

اإلمارات العربية املتحدة

النشاط األسايس للرشكة 
التابعة

تقديم خدمات التسويق
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-4 استثامرات يف رشكة شقيقة  

املتعلقة  القرارات  إتخاذ  املشاركة يف  املجموعة عىل  الجوهري قدرة  التأثري  عليها، وميثل  تأثرياً جوهرياً  للمجموعة  التي  املنشأة  تلك  الشقيقة هي  الرشكة 
بالسياسات املالية والتشغيلية للرشكة املستثمر بها وال يصل هذا التأثري إىل درجة السيطرة املطلقة أو السيطرة املشرتكة عىل هذه السياسات.

تم إدراج نتائج موجودات ومطلوبات الرشكات الشقيقة يف هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية. وطبقاً لطريقة حقوق امللكية، يتم 
تثبيت االستثامر يف الرشكات الشقيقة مبدئيـاً يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقاً لتثبيت حصة املجموعة من أرباح أو خسـائر وبنود 
الدخل الشامل األخرى للرشكة الشقيقة. يف حال زيادة حصة املجموعة يف خسـائر الرشكة الشقيقة عن اإلستثامر يف تلك الرشكة الشقيقة )والتي تتضمن أي 
حصص طويلة األجل، والتي يف جوهرها، تشكل جزءاً من صايف استثامر املجموعة يف الرشكة الشقيقة(، توقف املجموعة عن تثبيت حصتها يف الخسـائر الالحقة. 
وال يتم تثبيت الخسـائر اإلضافية سـوى إىل املدى الذي تحمل فيه املجموعة التـزامات قانونية أو استداللية أو قامت بدفعات بالنيـابة عن الرشكة الشقيقة.

يتم تسجيل االستثامر يف الرشكة الشقيقة باستخدام طريقة حقوق امللكية من تاريخ تحول الرشكة املستثمر بها إىل رشكة شقيقة. وعند االستحواذ عىل االستثامر 
يف رشكة شقيقة، فإن أية زيادة يف تكلفة الرشاء عن حصة املجموعة يف صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املحددة للرشكة 
الشقيقة والتي تم تسجيلها بتاريخ الرشاء، يتم تثبيتها كشهرة، ويتم تضمينها يف القيمة املدرجة لإلستثامر. إن أي زيادة يف حصة املجموعة يف صايف القيمة 
العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة عن تكلفة الرشاء، بعد إعادة التقييم، يتم تثبيتها مبارشة يف بيان الدخل املوحد يف الفتـرة التي تم فيها 

اإلستحواذ عىل االستثامر.

تم تطبيق متطلبات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية لتحديد ما إذا كان من الالزم تثبيت أي خسارة النخفاض القيمة فيام يتعلق باستثامر املجموعة يف 
الرشكة الشقيقة. عند الرضورة، يتم إجراء اختبار عىل كامل مبلغ القيمة املدرجة لالستثامر )مبا يف ذلك الشهرة( لتحديد ما إذا ما كان هناك انخفاض يف القيمة 
وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل رقم 36 انخفاض قيمة املوجودات كبند موجودات واحد وذلك مبقارنة القيمة القابلة لالسرتداد )القيمة قيد االستخدام والقيمة 
العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهام أعىل( مع قيمتها املدرجة. إن خسائر اإلنخفاض يف القيمة املثبتة تشكل جزءاً من القيمة املدرجة لالستثامر. يتم تثبيت أي 

اسرتجاع لخسائر انخفاض القيمة وفقاً للمعيار املحاسبي الدويل رقم 36 إىل الحد الذي تزيد عنده قيمة اإلستثامر القابلة لالسرتداد.
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3-٥ األدوات املالية
تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املوجودات املالية
عند التثبيت األويل، يتم تصنيف بند املوجودات املالية بناًء عىل قياسه: بالتكلفة املطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس بند املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا استوىف الرشطني التاليني ومل يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة:

أن يتم االحتفاظ ببند املوجودات ضمن منوذج أعامل يهدف لالحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. و	 
أن يتـرتب عىل الرشوط التعاقدية للموجودات املالية يف تواريخ محددة تدفقات نقدية متمثلة فقط مبدفوعات املبلغ األصيل والفائدة عىل املبلغ األصيل 	 

القائم.

ال يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إال إذا استوفت الرشطني التاليني ومل يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة:

أن ُيحتفظ ببند املوجودات ضمن منوذج أعامل يتحقق هدفه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛ و	 
أن يتـرتب عىل الرشوط التعاقدية للموجودات املالية يف تواريخ محددة تدفقات نقدية متمثلة فقط يف مدفوعات املبلغ األصيل وفائدة عىل املبلغ األصيل 	 

القائم.

عند التثبيت األويل لالستثامرات يف أسهم امللكية غيـر املحتفظ بها للمتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار اختيارًا غيـر قابل للتغييـر لعرض التغيـرات الالحقة 
يف القيمة العادلة يف بنود الدخل الشامل األخرى. يتم إجراء هذا االختيار عىل أساس كل استثامر عىل حده.

ويتم تصنيف جميع املوجودات املالية األخرى واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن للمجموعة عند التثبيت األويل أن تحدد نهائًيا أن يتم قياس أي من املوجودات املالية املستويف ملتطلبات القياس بالتكلفة املطفأة أو 
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن كان هذا التصنيف يخفض أو يحد بشكل كبيـر من 

عدم التطابق الحسايب الذي قد ينشأ خالًفا لذلك.

املطلوبات املالية
ُتصنف املطلوبات املالية يف الفتـرة الحالية والفتـرة السابقة كُمقاسة باعتبارها مطلوبات مالية أخرى وتقاس الحقاً بالتكلفة املطفأة، وذلك باستثناء:

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: حيث يرسي التصنيف عىل املشتقات واملطلوبات املالية األخرى املحددة كذلك عند التثبيت 	 
األويل. ويتم عرض األرباح والخسائر عىل املطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشكل جزيئ يف بنود الدخل الشامل 
األخرى )مبلغ التغيـر يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية والذي ُيعزى إىل التغيـرات يف مخاطر اإلئتامن لتلك املطلوبات، والتي يتم تحديدها عىل أنها 
املبلغ الذي ال يعزى إىل التغيـرات يف األوضاع السوقية التي تؤدي إىل مخاطر السوق( والربح أو الخسارة الجزئية )املبلغ املتبقي من التغيـر يف القيمة 
العادلة لبند املطلوبات(، وذلك يف حال ال يؤدي مثل هذا العرض لوجود أو تكبري عدم التطابق املحاسبي، حيث يتم عرض املكاسب أو الخسائر املتعلقة 

بالتغيـرات يف املخاطر االئتامنية للمطلوبات يف الربح أو الخسارة.
املطلوبات املالية الناتجة من تحويل موجودات مالية مل تكن مؤهلة للتوقف عن التثبيت أو عند تطبيق منهج املشاركة املستمرة. ويف حال مل يكن تحويل 	 

املطلوبات املالية مؤهاًل للتوقف عن التثبيت، يتم تثبيت بند املطلوبات املالية بقيمة املقابل املستلم لقاء التحويل؛ و

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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عقود الضامن املايل وتعهدات القروض.	 

التوقف عن تثبيت املطلوبات املالية كمطلوبات مالية
يتم التوقف عن تثبيت املطلوبات املالية كمطلوبات مالية عند إطفاءها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام املحدد يف العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته(.

تقييم منوذج األعامل
ُتّقيم املجموعة الهدف من منوذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ مبوجودات عىل مستوى املحفظة إذ يعكس ذلك الطريقة املثىل إلدارة األعامل وتقديم 

املعلومات إىل اإلدارة. وتتضمن املعلومات التي يتم النظر فيها:
السياسات واألهداف املعلنة بالنسبة للمحفظة ووضع تلك السياسات للتطبيق الفعيل. عىل وجه الخصوص، ما إذا كانت إستـراتيجية اإلدارة تـركز عىل 	 

تحقيق إيـرادات الفوائد التعاقدية واملحافظة عىل جانب محدد لسعر الفائدة وكذلك مطابقة مدة املوجودات املالية مع املطلوبات املالية لها أو تحقيق 
التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات؛

كيفية تقييم أداء املحفظة وإبالغ إدارة املجموعة بها؛	 
املخاطر التي تؤثر عىل أداء منوذج األعامل )واملوجودات املالية املحتفظ بها يف منوذج العمل( وكيفية إدارة هذه املخاطر؛	 
كيفية تعويض مديـري النشاط التجاري - عىل سبيل املثال، ما إذا كان التعويض يستند إىل القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية 	 

التعاقدية املحصلة؛ و
وتيـرة وحجم وتوقيت املبيعات يف فتـرات سابقة، وأسباب هذه املبيعات؛ وتوقعاتها بشأن نشاط املبيعات يف املستقبل. ومع ذلك، فإن املعلومات حول 	 

نشاط املبيعات ال يتم اعتبارها مبنأى عن ذلك، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف املعلن للمجموعة إلدارة املوجودات املالية وكيفية 
تحقيق التدفقات النقدية.

املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة أو املوجودات املالية املدارة والتي ُيقيم أداؤها بناًء عىل القيمة العادلة يتم قياسها من خالل األرباح أو الخسائر حيث 
أنها غيـر محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وكذلك غيـر محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات املالية.

التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات املبلغ األصيل والفائدة

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف “املبلغ األصيل” عىل أنه القيمة العادلة لبند املوجودات املالية عند التثبيت األويل. يتم تعريف “الفائدة” عىل أنها مقابل 
للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتامنية املرتبطة باملبلغ األصيل القائم خالل فتـرة زمنية معينة ولخيارات وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر 

السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات مبلغ أصيل وفائدة، فإن املجموعة تأخذ بعني االعـتبار الرشوط التعاقدية لألداة. 
ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان بند املوجودات املالية يتضمن مدة تعاقدية ميكن أن تغيـر توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستويف هذا 

الرشط.

عند إجراء التقييم، تأخذ املجموعة باالعتبار:
أحداث طارئة من شأنها أن تغيـر مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛	 
ميزات رفع القدرة املالية.	 
رشوط الدفع املسبق والتمديد؛	 
الرشوط التي تحد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات معينة )عىل سبيل املثال ترتيبات تعاقدية ملوجودات ال ميكن الرجوع فيها(؛ و	 
امليزات التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود - عىل سبيل املثال، إعادة ضبط دورية لسعر الفائدة.	 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٥ األدوات املالية )تتمة(
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إعادة التصنيف
إذا تغري منوذج األعامل الذي تحتفظ مبوجبه املجموعة مبوجودات مالية، يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية التي تعرضت للتأثري. ترسي متطلبات التصنيف 
والقياس املتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبيل اعتبارًا من اليوم األول من فرتة التقرير األوىل بعد التغيري يف منوذج األعامل والذي ينتج عنه إعادة تصنيف 
املوجودات املالية للمجموعة. خالل الفرتة الحالية والفرتة املحاسبية السابقة، مل يكن هناك أي تغيري يف نموذج األعمال الذي تحتفظ به املجموعة باملوجودات 

املالية وبالتايل مل يتم إعادة تصنيف.

التوقف عن التثبيت
إن أي ربح/خسارة مرتاكمة مثبتة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى املتعلقة باالستثامر يف أسهم امللكية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

األخرى ال يتم تثبيته يف الربح أو الخسارة عند التوقف عن تثبيت هذه اإلستثامرات.

قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

استثامرات يف أوراق مالية
تشمل فئة “إستثامرات يف أوراق مالية” يف بيان املركز املايل املوحد:

أوراق استثامر الديون املقاسة بالتكلفة املطفأة والتي يتم قياسها مبدئًيا بالقيمة العادلة مع تكاليف املعاملة املبارشة، الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام 	 
طريقة الفائدة الفعلية؛

األوراق املالية االستثامرية الخاصة بحقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 	 
الخسارة؛ والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة مع التغريات التي يتم تثبيتها مبارشة يف الربح أو الخسارة؛ و

األوراق املالية االستثامرية لألسهم املحددة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.	 

تختار املجموعة عرض التغريات عىل بنود الدخل الشامل األخرى يف القيمة العادلة الستثامرات معینة يف أدوات حقوق ملكية غیر محتفظ بها للمتاجرة. ويتم 
االختيار، الذي يعترب غري قابل لإللغاء، عىل أساس كل أداة عىل حده عند التثبيت األويل.

ال يتم عىل اإلطالق إعادة تصنيف األرباح والخسائر عىل أدوات امللكية هذه إىل الربح أو الخسارة وال يتم قيد أي انخفاض يف القيمة يف الربح أو الخسارة. يتم 
تثبيت توزيعات األرباح يف الربح أو الخسارة إال إذا كانت متثل بوضوح اسرتداًدا لجزء من تكلفة االستثامر، حيث يتم يف هذه الحالة تثبيتها يف بنود الدخل 

الشامل األخرى. يتم تحويل األرباح والخسائر املرتاكمة املثبتة يف بنود الدخل الشامل األخرى إىل األرباح املستبقاة عند استبعاد أي استثامر.

املطلوبات املالية
تقاس جميع املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة إال يف حال تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٥ األدوات املالية )تتمة(
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انخفاض القيمة

قياس الخسائر االئتامنية املتوقعة
تقوم املجموعة بتثبيت مخصص للخسائر االئتامنية املتوقعة عىل األدوات املالية التالية غري املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

ودائع وأرصدة ومستحقات من البنوك؛	 
أدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة؛	 
القروض والسلف للعمالء؛	 
قبوالت العمالء واملوجودات املالية األخرى؛	 
تعهدات القروض؛ و	 
الضامنات املالية وخطابات الضامن.	 

ال يتم تثبيت أي خسارة انخفاض يف القيمة عىل استثامرات حقوق امللكية.

وباستثناء املوجودات املالية املشرتاة أو املمنوحة املتدنية يف قيمتها االئتامنية، فيتطلب قياس الخسائر االئتامنية املتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة 
تعادل:
خسارة ائتامنية متوقعة ملدة 12 شهرًا، أي الخسائر االئتامنية املتوقعة الناجمة من أحداث التعرث عىل األدوات املالية املحتملة خالل 12 شهراً بعد تاريخ 	 

التقارير املالية )ويشار إليها باملرحلة 1(؛ أو
الخسارة االئتامنية املتوقعة عىل مدى العمر الكامل لألداة، أي الخسائر االئتامنية املتوقعة الناجمة من جميع حاالت التعرث املحتملة عىل مدار عمر األداة 	 

املالية )يشار إليها باملرحلة 2 و املرحلة 3(.

ويقتيض تكوين مخصص خسارة للعمر الزمني للخسارة االئتامنية بالكامل لألداة املالية إذا زادت مخاطر االئتامن عن تلك األداة املالية بشكل جوهري منذ 
التثبيت األويل. بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى، يتم قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة مببلغ يعادل الخسارة االئتامنية املتوقعة ملدة 12 شهراً.

وتعد الخسارة االئتامنية املتوقعة هي تقدير مرجح للمخاطر للقيمة الحالية للخسائر االئتامنية، حيث يتم قياسها عىل أنها القيمة الحالية للفرق بني التدفقات 
النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، 

مخصومة مبعدل الفائدة لبند املوجودات.

بالنسبة لتعهدات القروض غري املسحوبة، فإن الخسارة االئتامنية املتوقعة هي الفرق بني القيمة الحالية للفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة 	 
للمجموعة إذا قام صاحب االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها حال تم سحب القرض، و

بالنسبة لعقود الضامن املايل، فإن الخسارة االئتامنية املتوقعة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ناقًصا أي مبالغ 	 
تتوقع املجموعة استالمها من حامل أداة الدين أو املدين أو أي طرف آخر.

تقوم املجموعة بقياس الخسارة االئتامنية املتوقعة عىل أساس فردي )محفظة تجارة الجملة(، أو عىل أساس جامعي ملحافظ القروض التي تتشارك خصائص 
مخاطر اقتصادية مامثلة )محفظة تجارة التجزئة(. ويستند قياس مخصص الخسارة إىل القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لبند املوجودات باستخدام 

معدل الفائدة الفعيل لبند املوجودات، وذلك بغض النظر عام إذا كان ُيقاس عىل أساس فردي أو عىل أساس جامعي.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٥ األدوات املالية )تتمة(
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
3-٥ األدوات املالية )تتمة(

انخفاض القيمة )تتمة( 

العمر املتوقع
بالنسبة لألدوات يف املرحلة 2 أو املرحلة 3، فإن مخصصات الخسارة تعكس خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر املتبقي املتوقع لألداة. وبالنسبة ملعظم 
األدوات، يقترص العمر الزمني املتوقع عىل الفرتة التعاقدية املتبقية. ويتم تقديم إعفاء لبعض األدوات ذات الخصائص التالية: )أ( أن تكون األداة مشتملة عىل 
كل من مكونات التمويل والتعهد غري املسحوب؛ )ب( القدرة التعاقدية عىل طلب السداد وإلغاء االلتزام غري املسحوب؛ )ج( ال يقترص التعرض لخسائر االئتامن 
عىل فرتة اإلخطار التعاقدي. بالنسبة للمنتجات الموجودة يف نطاق ھذا اإلعفاء، قد تتجاوز الفرتة املتوقعة الفرتة التعاقدية املتبقية، وهي الفترة اليت ال يتم فيها 
تخفيف التعرض ملخاطر االئتامن من خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانیة العادية. تختلف هذه الفرتة حسب املنتج وفئة املخاطر ويتم تقديرها استناداً 
إىل خربتنا السابقة للتعرضات املامثلة والنظر يف إجراءات إدارة مخاطر االئتامن التي يتم اتخاذها كجزء من دورة مراجعة االئتامن الدورية. تشتمل املنتجات 
التي تدخل يف نطاق هذا اإلعفاء عىل بطاقات االئتامن وأرصدة السحب عىل املكشوف وبعض فئات االئتامن املتجددة. ويستند تحديد األدوات التي تقع يف 

نطاق هذا اإلعفاء وتقدير العمر املتبقي املناسب عىل خرباتنا السابقة ومامرسات تخفيف مخاطر االئتامن عىل أحكام هامة.

املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتامنية
يعترب أي من املوجودات املالية “منخفضة القيمة االئتامنية” عند وقوع حدث أو أكرث له تأثري ضار عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لبند املوجودات 
بيانات ميكن  االئتامنية  القيمة  يف  االنخفاض  األدلة عىل  وتتضمن   .3 املرحلة  كموجودات  االئتامنية  القيمة  منخفضة  املالية  املوجودات  إىل  ويشار  املالية. 

مالحظتها حول األحداث التالية:
مواجهة املقرتض أو الجهة املصدرة صعوبة مالية كبرية ؛	 
خرق للعقد كحاالت التعرث يف السداد أو تخطي تاريخ االستحقاق؛	 
اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو	 
رشاء بند موجودات مالية بسعر مخفض جًدا يعكس خسائر االئتامن املتكبدة.	 

وقد يتعذر تحديد حدث منفصل - فبدالً من ذلك، فأنه من املحتمل أن يكون التأثري املشرتك لعدة أحداث قد تتسبب يف تحول املوجودات املالية إىل منخفضة 
القيمة االئتامنية. وتقوم املجموعة بتقييم ما إذا کانت أدوات الدين التي متثل املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى منخفضة القيمة االئتامنية يف تاريخ كل تقرير مايل. ومن أجل تقييم ما إذا كانت أدوات الدين السيادية أو التجارية منخفضة القيمة 

االئتامنية، تأخذ املجموعة بعني االعتبـار عوامل مثل توقيت دفعات الكوبون والتصنيفات االئتامنية وقدرة املقرتض عىل زيادة التمويل.

ويعترب القرض منخفض القيمة االئتامنية عند منح االمتياز للمقرتض نتيجة تدهور وضعه املايل، وذلك ما مل يكن هناك دليل عىل أنه نتيجة ملنح االمتياز قد 
انخفض إىل حد بعيد خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية مع عدم وجود مؤرشات أخرى تتعلق بانخفاض القيمة. وفيام يتعلق باملوجودات املالية 
عند مراعاة منح تنازالت، ولكن مل يتم منحها بعد، فيعترب بند املوجودات منخفضاً يف قيمته االئتامنية عند وجود دليل ملحوظ عىل االنخفاض االئتامين يتضمن 

استيفاء تعريف التعرث يف السداد )انظر أدناه( وهو ما يتضمن مؤرشات عدم احتاملية سداد والدعم إذا تخطى تاريخ استحقاق املبالغ 90 يوماً أو أكرث.

الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن
تقوم املجموعة مبراقبة جميع املوجودات املالية واإللتزامات املالية الصادرة وعقود الضامن املايل التي تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت 
هناك زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ التثبيت األويل. إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن، تقوم املجموعة بقياس مخصص الخسارة 
عىل أساس الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى الحياة بدالً من الخسارة اإلئتامنية املتوقعة ملدة 12 شهراً. إن السياسة املحاسبية للمجموعة ال تستخدم 
االستثناءات التي تسمح بها املعايري مثل أن املوجودات املالية ذات املخاطر االئتامنية “املنخفضة” بتاريخ بيان املركز املايل ال تعترب أنه قد حدث لها زيادة 
التي تخضع  املايل  الضامن  الصادرة وعقود  املالية  املالية واإللتزامات  املوجودات  املجموعة مبراقبة جميع  تقوم  لذلك،  نتيجًة  اإلئتامن.  جوهرية يف مخاطر 

إلنخفاض القيمة للزيادة الجوهرية يف مخاطر اإلئتامن.
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عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتامن عىل األداة املالية قد ارتفعت ارتفاًعا جوهرياً منذ التثبيت األويل، تقوم املجموعة مبقارنة مخاطر حدوث التعرث يف 
السداد عىل األداة املالية يف تاريخ التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تعرث كان متوقعاً خالل فرتة االستحقاق املتبقية يف 
تاريخ بيان املركز املايل عندما تم تثبيت األداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ املجموعة باالعتبار كٍل من املعلومات الكمية والنوعية التي تكون 
معقولة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك الخربة السابقة واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له، بناًء عىل الخربة السابقة للمجموعة وتقييم 

الخبري اإلئتامين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.

عن  سينتج  الالحقة.  املايل  املركز  بيان  تواريخ  ويف  األويل  التثبيت  عند  السداد  يف  التعرث  احتاملية  تحديد  أساس  املتعددة  االقتصادية  السيناريوهات  متثل 
السيناريوهات االقتصادية املختلفة احتاملية مختلفة للتعرث عن السداد. إن املرجح من هذه السيناريوهات املختلفة يشكل أساس اإلحتامل املرجح للتعرث عن 

السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتامن قد ارتفعت ارتفاًعا جوهرياً.

بالنسبة إىل متويل الرشكات، تتضمن املعلومات املستقبلية التوقعات املستقبلية ملؤرشات االقتصاد الكيل، والتي يتم الحصول عليها من اإلرشادات التنظيمية، 
وتقارير الخرباء االقتصاديني، واملحللني املاليني، والهيئات الحكومية وغريها من املنظامت املامثلة، باإلضافة إىل النظر يف مختلف املصادر الداخلية والخارجية. 
من املعلومات االقتصادية الفعلية واملتوقعة. أما بالنسبة لألفراد، فتتضمن معلومات التمويل املستقبيل نفس التوقعات االقتصادية مثل متويل الرشكات مع 

توقعات إضافية للمؤرشات االقتصادية املحلية.

تصنف املجموعة األطراف املقابلة حسب درجة مخاطر االئتامن الداخيل ذات الصلة بناًء عىل الجودة االئتامنية. وتراعي املجموعة مخاطر االئتامن عند 
التثبيت األويل لبند املوجودات وما إذا كانت هناك زيادة كبرية فيها عىل أساس مبدأ االستمرارية طوال الفرتة املحاسبية. وتنظر يف املعلومات املستقبلية املتاحة 

واملثبتة. عىل وجه الخصوص أدرجت املؤرشات التالية:
درجة املخاطر الداخلية؛	 
التصنيف االئتامين الخارجي )بقدر ما هو متاح(؛	 
التغريات السلبية الجوهرية الفعلية أو املتوقعة يف أوضاع األعامل أو األحوال املالية أو االقتصادية التي من املتوقع أن تؤدي إىل تغيري كبري يف قدرة العميل 	 

عىل الوفاء بالتزاماته؛
التغيريات الجوهرية الفعلية أو املتوقعة يف النتائج التشغيلية للعميل؛	 
تغيريات كبرية لألداء املتوقع وسلوك العميل، مبا يف ذلك التغيريات يف حالة سداد العمالء يف املجموعة والتغريات يف النتائج التشغيلية للعميل؛ و	 
معلومات االقتصاد الكيل: يعتمد البنك يف مناذجه عىل مجموعة واسعة من املعلومات املستقبلية كمدخالت اقتصادية، إىل جانب التحوالت املختلفة. 	 

لذلك. إن املدخالت والنامذج املستخدمة لحساب خسائر االئتامن املتوقعة قد ال تحتسب دامئاً جميع خصائص السوق يف تاريخ البيانات املالية. ولبيان 
ذلك، يتم إجراء تعديالت نوعية كتسويات مؤقتة باستخدام حكم ائتامين ذو خربة.

وبخالف التحليل أعاله، فمن املفرتض وجود زيادة ملحوظة يف مخاطر االئتامن إن تعرث العميل عن سداد الدفعات التعاقدية ألكرث من 30 يوماً.

إن العوامل النوعية التي تشري إىل زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن تنعكس يف مناذج احتاملية تعرث العميل يف السداد يف الوقت املناسب. 

وعىل الرغم من ذلك، ال تزال املجموعة تنظر بشكل منفصل يف بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتامن قد زادت بشكل جوهري. بالنسبة 
إلقراض الرشكات، هناك تركيز خاص عىل املوجودات املدرجة يف “قامئة املراقبة” عىل اعتبار أن التعرض يدرج عىل قامئة املراقبة عندما يكون هناك قلق من 

تدهور الجدارة االئتامنية لطرف مقابل محدد. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٥ األدوات املالية )تتمة(
انخفاض القيمة )تتمة( 

الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن )تتمة(
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بالنسبة إىل متويل األفراد، عندما يصبح بند املوجودات متأخر عن السداد ألكرث من 30 يوماً، تضع املجموعة يف االعتبار حدوث زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن 
ويكون بند املوجودات يف املرحلة الثانية من منوذج انخفاض القيمة، مبعنى أن مخصص الخسارة يقاس بالعمر الزمني للخسائر االئتامنية املتوقعة.

العوامل الكمية

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٥ األدوات املالية )تتمة(
انخفاض القيمة )تتمة( 

الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن )تتمة(

املرحلة

٢»1

3»1
3»٢

محفظة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات

التقييم الذي تم تخفيضه وفقاً للمعايري املحددة 	 
داخلياً من التصنيف املعنّي عند التثبيت األويل

محفظة تم إعادة هيكلتها/جدولتها	 
أيام االستحقاق التي مضت 31 - 90 يوماً	 

محفظة ائتامن تعرضت لالنخفاض بالقيمة	 
أيام االستحقاق التي مضت أكرث من90 يوماً	 

محفظة الخدمات املرصفية لألفراد

محفظة تم إعادة هيكلتها / جدولتها	 

يوماً 	   89  -  30 مضت  التي  االستحقاق  أيام 
)متضمن(

محفظة ائتامن تعرضت لالنخفاض بالقيمة	 
أيام االستحقاق التي مضت ≤ 90 يوماً	 

محفظة املستحق من البنوك واالستثامرات

املحددة 	  للمعايري  وفقاً  تخفيضه  تم  الذي  التقييم 
داخلياً من التصنيف املعنّي عند التثبيت األويل

تصنيف ائتامين من Caa1 إىل Caa3 يتم تصنيفه 	 
كمرحلة 2

تصنيفه 	  يتم  وأقل،   C من  االئتامين  التصنيف 
كمرحلة 3

مؤرشات تقييم املرحلة، عىل النحو املنصوص عليه يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 موضحة أدناه.

إن هذه مؤرشات وميكن أن ينظر فيها البنك حسب توقيت توفر البيانات وسري عملية التقييم.

التغري يف هامش االئتامن الداخيل )أو عالوة املخاطرة(. 1
التغيري الفعيل أو املتوقع يف التصنيف االئتامين الداخيل. 2
تغيري جوهري فعيل أو متوقع يف النتائج التشغيلية للمقرتض. 3
البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية للمقرتض. 4
جودة الضامن. 5
التغيري املتوقع يف وثائق القرض )التنازل الدائم، زيادة الضامن، تأجيل الدفع، إلخ(. 6
التغيريات يف منهجية إدارة االئتامن )أو قدرة التحمل( لدى البنك فيام يتعلق باألداة املالية. 7
فرق جوهري يف معدالت أو رشوط العقود املامثلة الصادرة حديًثا. 8
تغيري فعيل أو متوقع يف التصنيف االئتامين الخارجي. 9

وجود أو توقع تغيريات سلبية يف ظروف العمل املالية أو االقتصادية. 10
زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن عىل أدوات مالية أخرى لذات املقرتض. 11
تخفيضات يف الدعم املايل من املنشأة األم أو جودة تحسني االئتامن. 12
تغيريات كبرية يف األداء املتوقع والسلوك أو املقرتض أو املجموعة. 13
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
3-٥ األدوات املالية )تتمة(

انخفاض القيمة )تتمة( 
العوامل النوعية )تتمة(

معايري املعالجة - حركة تصاعدية يف مرحلة خسائر االئتامن املتوقعة
تتوافق معايري املعالجة مع إرشادات مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي الخاصة باملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( ويتم تحديدها بناًء عىل 

العوامل النوعية التالية:
حركة أيام االستحقاق التي مضت	 
فرتة االختبار	 
تغريات يف الحركة التصاعدية للتصنيفات	 

من املرحلة ٢ )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر( إىل املرحلة 1 )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 1٢ شهراً(

يف حالة وجود دليل عىل حدوث انخفاض كبري يف مخاطر االئتامن، يتم مراقبة األدوات املالية لفرتة اختبار مدتها 12 شهراً للتأكد مام إذا كان خطر التعرث 	 
عن السداد قد انخفض بشكل كاٍف قبل رفع مستوى التعرض من املرحلة 2 إىل املرحلة 1.

يجب أن تكون أيام االستحقاق التي مضت ≥30 يوماً عىل مدار فرتة 12 شهراً املاضية؛ و/أو	 
تنعكس الحركة التصاعدية ملعدالت املخاطر وفقاً للمعايري املحددة داخلياً.	 

من املرحلة 3 )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر - تعرض النخفاض القيمة االئتامنية( إىل املرحلة ٢ )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر - مل 
يتعرض النخفاض يف القيمة االئتامنية(

ال ميكن ترقية التعرض من املرحلة 3 إىل املرحلة 1 مبارشة ويجب ترقيته إىل املرحلة 2 بعد مراقبة فرتة التخفيف ملدة 12 شهرًا ضمن املرحلة 3، ومن ثم تتبع 
فرتة االختبار والتي تبلغ 12 شهراً يف املرحلة 2 قبل الرتقية إىل املرحلة 1. وعليه، سيكون لدى الحساب فرتة تخفيف ملدة 24 شهرًا من املرحلة 3 إىل املرحلة 1.
يتم تقييم الحركة من املرحلة 3 إىل املرحلة 2 أو املرحلة 1 استناداً إىل عكس الظروف األصلية التي أدت إىل االنتقال إىل املرحلة 3، وظروف األداء املحسنة 

هذه والتي تستمر ملدة “فرتة التعايف” والبالغة 12 شهراً.

املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتامنية يف األصل أو عند الرشاء
األويل  التثبيت  عند  كان  املوجودات  بند  ألن  نظراً  بشكل مختلف  الرشاء  عند  أو  األصل  االئتامنية يف  القيمة  منخفضة  املالية  املوجودات  مع  التعامل  يتم 
منخفض القيمة االئتامنية. وتقوم املجموعة فيام يتعلق بهذه املوجودات بإثبات جميع التغريات عىل الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى العمر املتوقع 
لبند املوجودات منذ التثبيت األويل كمخصص خسارة مع أية تغريات مثبتة يف الربح أو الخسارة. ويؤدي التغيري اإليجايب عىل مثل هذه املوجودات إىل تحقيق 

ربح من انخفاض القيمة.

املوجودات املالية املعاد هيكلتها
إذا تم إعادة التفاوض عىل رشوط بند املوجودات املالية أو تعديلها أو استبدال أحد املوجودات املالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات املالية للمقرتض، 

يتم عندها تقييم ما إذا كان يجب استبعاد بند املوجودات املالية وقياس الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل النحو التايل:
إذا مل تؤدي إعادة الهيكلة املتوقعة إىل التوقف عن تثبيت بند املوجودات القائم، فإن التدفقات النقدية املتوقعة الناتجة عن األصل املايل املعدل يتم 	 

استخدامها يف احتساب العجز النقدي من بند املوجودات القائم.
إذا أسفرت إعادة الهيكلة املتوقعة إىل التوقف عن تثبيت بند املوجودات القائم، عندها يتم اعتبار القيمة العادلة املتوقعة للموجودات الجديدة عىل 	 

أنها التدفق النقدي النهايئ من بند املوجودات املالية القائم يف وقت استبعاده. يتم تضمني هذا املبلغ عند احتساب العجز النقدي من املوجودات املالية 
املوجودة. ويتم خصم العجز النقدي اعتباراً من التاريخ املتوقع لالستبعاد إىل تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعيل األصيل لبند املوجودات 

املالية القائم.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
3-٥ األدوات املالية )تتمة(

انخفاض القيمة )تتمة( 

الشطب
يتم شطب املوجودات املالية عندما ال توجد توقعات معقولة بشأن االسرتداد، ويشمل ذلك عدم قيام املدين بالدخول يف خطة سداد مع املجموعة. 

إذا كان املبلغ الذي سيتم شطبه أكرب من مخصص الخسائر املرتاكمة، ُيعامل الفرق يف البداية عىل أنه إضافة إىل املخصص والذي يتم بعد ذلك استخدامه مقابل 
املبلغ اإلجاميل املدرج. ويف حال تم شطب القروض أو الذمم املدينة، تستمر املجموعة يف محاولة اسرتداد الذمم املدينة املستحقة. ويتم تثبيت االسرتدادات، 

إن متت، يف الربح أو الخسارة عىل أنها “دخل آخر”.

عقود الضامن املايل
ُيعرف عقد الضامن املايل عىل أنه العقد الذي يقتيض من املصدر سداد دفعات محددة لتعويض صاحب العقد مقابل أي خسارة تكبدها بسبب إخفاق أي 

من املدينني يف سداد الدفعات املالية عند استحقاقها وفًقا لرشوط أداة الدين.

يتم قياس عقود الضامن املايل املصدرة من أحد منشآت املجموعة مبدئًيا بقيمها العادلة، بينام تقاس الحقاً، إن مل يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة ومل تنشأ من تحويل أي من املوجودات املالية، باألعىل من القيمتني التاليتني:

قيمة مخصص الخسارة املحدد وفًقا للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9؛ و	 
القيمة املثبتة مبدئياً مخصوماً منها، إن لزم األمر، القيمة املرتاكمة للدخل املثبت مبوجب سياسات املجموعة يف تثبيت اإليرادات.	 

تظهر عقود الضامن املايل غري املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصص يف بيان املركز املايل املوجز املوحد بينام ُيعرض إعادة التقييم يف 
اإليرادات األخرى.

مل ُتحدد املجموعة أي من عقود الضامن املايل كعقود بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

3-6 املبالغ املستحقة من البنوك األخرى

يتم تثبيت املبالغ املستحقة من البنوك األخرى يف البداية بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تقييم 
انخفاض قيمة املبالغ املستحقة من البنوك األخرى عىل النحو املبني يف السياسة املحاسبية لألدوات املالية ضمن اإليضاح 3-5 أعاله.

3-٧ املمتلكات واملعدات

تظهر أعامل رأساملية قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر ناتجة عن اإلنخفاض يف القيمة. يتم إستهالك هذه املوجودات كام هو الحال مع موجودات 
املمتلكات األخرى يبدأ عندما تصبح جاهزة لإلستخدام الذي أنشأت من أجله.

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة السابقة ناقصاً اإلستهالك املرتاكم. يتم إحتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت إلطفاء تكلفة املوجودات إىل 
قيمتها املتبقية وفقاً لطريقة القسط الثابت مبنياً عىل مدة الخدمة املتوقعة عىل النحو التايل:

سنــوات سنــوات           
20 مباين    

5-1 أجهزة كمبيوتر ومعدات  
 5 أثاث وتجهيزات   

5-3 تحسينات عىل مبنى مستأجر  
 5 سيارات    
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3-٨ البضاعة

البيعية أيهام أقل. إن سعر التكلفة املبارشة  تتمثل البضاعة يف املمتلكات املستحوذ عليها عند تسوية الديون، والتي تظهر بسعر التكلفة أو صايف القيمة 
املتكبدة نتيجة اإلستحواذ عىل البضاعة تدرج كجزء من تكلفة املوجودات. متثل صايف القيمة البيعية صايف سعر البيع املقدر يف سياق األعامل اإلعتيادية، عىل 

أساس أسعار السوق كام يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد.

3-٩ إنخفاض قيمة املوجودات امللموسة

يف نهاية كل فرتة محاسبية، تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الحالية للموجودات امللموسة لتحديد فيام إذا كان هناك أي مؤرش يدل عىل وجود إنخفاض يف 
القيمة الدفرتية لتلك املوجودات، ويف حالة وجود ذلك املؤرش، فانه يتم تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة 
عن إنخفاض القيمة )إن وجدت(. ويف حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لبند املوجودات فردياً تقوم املجموعة بتقدير القيمة املسرتدة للوحدة 
املنتجة للنقد التي ينتمي لها بند املوجودات. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع املوجودات العامة عىل وحدات منتجة للنقد بشكل إفرادي 

أو يتم توزيعها عىل أصغر مجموعة من وحدات منتجة للنقد بناًء عىل أسس معقولة ميكن تحديدها.

تتمثل القيمة القابلة لإلسرتداد يف القيمة العادلة مخصوماً منها التكلفة حتى إمتام البيع أو القيمة الناتجة عن اإلستعامل أيهام أعىل. عند تقييم القيمة الناتجة 
عن اإلستعامل، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للوصول بها إىل القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية 

مع مراعاة أثر مرور الوقت عىل القيمة واملخاطر املحددة لبند املوجودات والتي بسببها تم تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.

أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسرتداد املقدرة لبند املوجودات )الوحدة املنتجة للنقد( أقل من قيمته الدفرتية، فإنه يتم خفض القيمة الدفرتية لبند املوجودات 
)الوحدة املنتجة للنقد( إىل القيمة التي ميكن إسرتدادها. إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مبارشة عىل األرباح أو الخسائر إال إذا كان بند املوجودات قد تم 

إعادة تقييمه ويف هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض يف القيمة تعامل كإنخفاض يف إعادة التقييم.

يف حال تم الحقاً تراجع خسارة إنخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفرتية لبند املوجودات )الوحدة املنتجة للنقد( إىل إن تصل للقيمة املقدرة التي ميكن 
إسرتدادها عىل أن ال تكون الزيادة أعىل من القيمة الدفرتية فيام لو مل يكن هناك إنخفاض يف قيمة بند املوجودات )الوحدة املنتجة للنقد( يف السنوات 
السابقة. إن إسرتداد خسارة اإلنخفاض يف القيمة تدرج يف األرباح أو الخسائر إال إذا كان بند املوجودات قد تم إعادة تقييمه، ويف هذه الحالة فإن إسرتداد 

خسارة اإلنخفاض يف القيمة يعامل كزيادة يف إعادة التقييم.

3-1٠ مبالغ مستحقة للبنوك األخرى وودائع العمالء

يتم قياس املستحقات للبنوك وودائع العمالء مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعامالت العائدة لها مبارشة. الحقاً، يتم قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام 
طريقة الفائدة الفعلية باستثناء الحاالت التي تختار فيها املجموعة ترحيل املطلوبات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل املوحد. تحتسب التكلفة املطفأة 

باألخذ يف االعتبار أي خصم أو عالوة عند التسديد.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٧ املوجودات الثابتة )تتمة(

ال يتم إستهالك األرض بإعتبار أن ليس لديها عمر إفرتايض محدد.

يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعاد املمتلكات واملعدات بالرجوع إىل قيمتها الدفرتية وتؤخذ يف اإلعتبار عند تحديد أرباح العمليات. يتم إثبات مصاريف 
تصليح وتجديد املمتلكات واملعدات يف بيان الدخل املوحد عند تكبدها. عندما تكون القيمة الدفرتية ألحد املمتلكات واملعدات أكرب من القيمة املمكن 
إسرتدادها، فإنه يتم خفض قيمته الدفرتية مبارشة إىل القيمة املمكن إسرتدادها، حيث أنها أعىل من القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع والقيمة 

املتبقية قيد االستخدام.
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3-11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تقوم املجموعة باملساهمة بإلتزام معاشات التقاعد والتأمني اإلجتامعي للموظفني من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للقانون االتحادي لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة رقم )7( لعام 1999 املتعلق باملعاشات والتأمينات اإلجتامعية. يتم تكوين مخصص بكامل مبلغ مكافآت نهاية الخدمة املستحقة 
للموظفني من غري مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقاً لقانون العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك عن فرتة خدمتهم حتى تاريخ بيان املركز 

املايل املوحد. يتم إدراج هذا املخصص تحت بند مطلوبات أخرى.

تقوم اإلدارة بقياس املطلوبات املتعلقة مبكافآت نهاية الخدمة للموظفني مبوجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ومبوجب هذه الطريقة، يتم 
إعداد تقييم ملدة الخدمة املتوقعة للموظف مع البنك والراتب األسايس املتوقع بتاريخ تركه للخدمة. 

3-1٢ مخصصات

يتم أخذ املخصصات عندما يرتتب عىل البنك التزام قانوين أو استداليل حايل، ويكون من املحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي ملنافع إقتصادية لتسوية 
اإللتزام، مع توفر إمكانية تقدير معقول ملبلغ اإللتزام.

يتم إحتساب املبلغ املثبت كمخصص حسب أفضل التقديرات للمرصوفات املستقبلية لسداد اإللتزامات كام بتاريخ بيان املركز املايل املوحد مأخوذاً يف عني 
اإلعتبار أية أخطار وأحداث غري متوقعة متعلقة باإللتزام جوهرياً عند تحديد املخصص بإستخدام التدفقات النقدية املتوقعة لسداد اإللتزام الحايل، فإن القيمة 

الدفرتية لإللتزام متثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية )حيث يكون تأثري القيمة الزمنية للنقود جوهرياً(.

عند توقع اسرتداد بعض أو جميع املنافع اإلقتصادية املطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل املبالغ املدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعاًل من 
أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون املبالغ املدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.

3-13 قروض

يتم تثبيت القروض مبدئياً بالقيمة العادلة مخصوماً أي مصاريف متعلقة بها، ويتم إظهارها الحقاً بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل. 
يتم احتساب أي فرق بني قيمة اإلسرتداد وصايف املقبوضات بعد خصم املصاريف املتعلقة بها ضمن بيان الدخل املوحد عىل مدى فرتة القروض بإستخدام 

طريقة سعر الفائدة الفعيل.

3-14 العمالت األجنبية

يتم قياس البنود املدرجة يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة والتي تعد العملة الوظيفية يف البيئة اإلقتصادية التي تعمل 
بها املجموعة. يتم تحويل املعامالت املصنفة بالعمالت األجنبية إىل درهم اإلمارات العربية املتحدة بالسعر السائد بتاريخ املعاملة. يتم تحويل املوجودات 
واملطلوبات املالية املصنفة بعمالت أجنبية إىل درهم اإلمارات العربية املتحدة بأسعار الرصف السائدة بتاريخ بيان املركز املايل املوحد. يتم إثبات أية أرباح 

أو خسائر ناتجة ضمن بيان الدخل املوحد.

3-1٥ أدوات مشتقة

يتم إدراج األدوات املشتقة، والتي تتكون من العقود اآلجلة بالعمالت األجنبية، مبدئياً بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه إبرام العقد. يتم إدراج كافة 
العقود اآلجلة بالعمالت األجنبية كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. يتم إدراج التغريات يف القيمة 

العادلة للعقود اآلجلة بالعمالت األجنبية ضمن إيرادات املتاجرة بالعمالت األجنبية يف بيان الدخل املوحد. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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3-16 إيرادات ومصاريف الفوائد

يتم تثبيت دخل ومصاريف الفوائد يف بيان الدخل املوحد لكافة األدوات املالية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل.

يتمثل معدل الفائدة الفعيل باملعدل الذي يتم مبوجبه خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املستلمة أو املدفوعة ملوجودات أو مطلوبات مالية خالل 
األعامر املتوقعة لها أو فرتة أقرص، حسبام يكون مناسباً، إىل صايف القيم الدفرتية للموجودات أو املطلوبات املالية. يتم تحديد معدل الفائدة الفعيل عند 

التثبيت األويل للموجودات أو املطلوبات املالية وال يتم تعديله الحقاً ما مل تتم إعادة التسعري.

عند احتساب معدالت الفائدة الفعلية، تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار كافة األحكام التعاقدية لألدوات املالية باستثناء الخسائر 
االئتامنية املستقبلية. يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعيل كافة املبالغ املدفوعة أو املستلمة من قبل املجموعة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة 

الفعيل مبا يف ذلك تكاليف املعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى. 

عند تخفيض قيمة املوجودات املالية بشكل منفرد أو كمجموعة مشابهة نتيجة لخسارة إنخفاض القيمة، فإنه يتم إثبات إيرادات الفوائد بناًء عىل معدل 
الفائدة املستخدم لخصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس خسارة إنخفاض القيمة. 

الدخل من منتجات التمويل اإلسالمي

إن سياسة املجموعة فيام يتعلق بتثبيت دخل منتجات التمويل إسالمي مبينة يف إيضاح 23-3.

3-1٧ إيرادات الرسوم والعموالت

تحصل املجموعة عىل دخل الرسوم من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها لعمالئها. ميكن تقسيم دخل الرسوم بشكل أسايس إىل الفئتني التاليتني:
دخل الرسوم املكتسبة من الخدمات التي يتم تقدميها خالل فرتة زمنية معينة؛ و	 
دخل الرسوم املكتسبة من تقديم خدمات املعامالت.	 

تكتسب املجموعة إيرادات العموالت من إصدار اإلعتامدات املستندية وخطابات الضامن. يتم تثبيت إيرادات العموالت بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة 
إصدارها إبتداًء من تاريخ رسيانها. يتم تحقق إيرادات الرسوم عن إصدار اإلعتامدات املستندية وخطابات الضامن عندما يتم تنفيذ املعامالت.

إيرادات الرسوم والعموالت األخرى مبا فيها رسوم خدمات إدارة الحسابات، رسوم القرض املشرتك ورسوم اإلنتساب يتم تثبيتها كإيرادات عند تقديم الخدمات 
املتعلقة بها.

3-1٨ إيرادات اإليجارات وتوزيعات األرباح

يتم تثبيت دخل اإليجار عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار. يتم تثبيت دخل توزيعات األرباح عندما يكون هناك حق للمجموعة يف الحصول 
عىل توزيعات األرباح.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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3-1٩ ربحية السهم

تقوم املجموعة بعرض ربحية السهم األساسية واملخففة بالنسبة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم األرباح أو الخسائر 
العائدة إىل حاميل األسهم العادية للمجموعة عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القامئة خالل السنة. بينام يتم تحديد ربحية األسهم املخففة بتعديل 
األرباح أو الخسائر العائدة إىل املساهمني العاديني وتعديل املـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادية القامئة لبيان تأثري التخفيض عىل األسهم العادية املحتملة.

3-٢٠ القبوالت

يتم تثبيت القبوالت كبند مطلوبات مالية ضمن بيان املركز املايل املوحد مع حق تعاقدي يف إعادة السداد من العميل كبند موجودات مالية. وبناًء عليه، تم 
معالجة االلتزامات املتعلقة بالقبوالت كموجودات مالية ومطلوبات مالية.

3-٢1 النقدية وشبه النقدية

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد، فإن النقدية وشبه النقدية تتضمن النقد يف الصندوق واألموال املودعة يف الحسابات الجارية والحسابات تحت 
الطلب واملبالغ املودعة لفرتات إستحقاق تقل عن ثالثة أشهر باستثناء الحد األدىن من الودائع اإلحتياطيـة املطلوب اإلحتفاظ بها لدى مرصف اإلمارات العربية 

املتحدة املركزي.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 
3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

3- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

3-٢٢ منتجات التمويل اإلسالمي

باإلضافة إىل الخدمات املرصفيـة التقليدية، تقوم املجموعة بتقديم بعض املنتجات املرصفيـة غري الخاضعة للفائدة لعمالئه والتي تم املوافقة عليها من قبل 
مجلس الرقابة الرشعية.

يتم تسجيل جميع املنتجات املرصفيـة اإلسالمية وفقاً للسياسات املحاسبية املبينة أدناه:

التعريفات
فيام ييل مصطلحات يتم استخدامها يف التمويل اإلسالمي: 

املرابحة
هي اتفاقية بيع تقوم املجموعة من خاللها ببيع بضاعة أو أصل للعمالء، والتي قد قامت املجموعة برشائها أو باإلستحواذ عليها ويقوم العميل بسداد مثن 

السلعة عىل أقساط خالل مدة محددة. سعر البيع يتكون من تكلفة البضاعة وهامش الربح املتفق عليه.

املضاربة
إتفاقية رشاكة يف الربح بني املجموعة والعميل حيث يقدم العميل األموال وتقوم املجموعة باستثامر تلك األموال يف مرشوع أو نشاط معني ويتم توزيع أي 
أرباح متحققة بني األطراف وفقاً للنسبة املتفق عليها مسبقاً يف اتفاقية الرشاكة من الربح. يتحمل العميل الخسائر يف حالة اإلهامل أو عدم قدرة العميل عىل 

السداد أو إخالله ألي من رشوط املضاربة.

الوكالة )استثامرات الوكالة(
اتفاقية يقوم مبوجبها العميل بتعيني املجموعة إلستثامر مبلغ معني وفقاً ألحكام ورشوط الوكالة مقابل رسم محدد وباإلضافة إىل أي ربح بتجاوز األرباح 

املتوقعة. تتحمل املجموعة الخسائر يف حال سوء إدارتها أو إهاملها أو إخاللها ألي من أحكام ورشوط الوكالة.

السياسة املحاسبية 
يتم قياس منتجات التمويل اإلسالمية بالتكلفة املطفأة، باستخدام طريقة الربح الفعيل، بعد طرح كافة املبالغ املعدومة، ومخصص الديون املشكوك يف تحصيلها 

واألرباح غري املحققة، إن وجدت. 

معدل الربح الفعيل هو املعّدل الفعيل الذي يخصم قيمة املبالغ النقدية املتوقع استالمها يف املستقبل خالل املدة املتوقعة للموجودات أو املطلوبات املالية 
أو إن كان مناسباً، خالل فرتة أقرص.

يتم تكوين مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل اإلسالمي واملنتجات اإلستثامرية حينام يكون تحصيلها أمراً مشكوك فيه مع األخذ بعني االعتبار متطلبات 
املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )املبينة يف اإليضاح رقم 3-6(. يتم شطب التمويل اإلسالمي واملنتجات اإلستثامرية فقط عند استنفاذ كافة إجراءات 

التحصيل املتاحة.

سياسة تثبيت اإليرادات
يتم تثبيت اإليرادات من التمويل اإلسالمي واملنتجات اإلستثامرية يف بيان الدخل املوحد باستخدام طريقة الربح الفعيل. 

املرابحة
يتم احتساب إيراد املرابحة عىل أساس معّدل الربح الفعيل عىل مدى فرتة العقد وعىل أساس املبلغ األصيل غري املسدد. 
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ودائع العمالء اإلسالمية والتوزيع عىل املودعني
يتم قياس ودائع العمالء اإلسالمية مبدئياً بالقيمة العـادلة والتي عادًة ما متثل صايف املبلغ املقبوض بعد خصم تكاليف املعاملة املبارشة املتكبدة ويتم الحقاً 

قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طـريقة الربح الفعيل. 

تتمثل التوزيعات عىل املودعني )املنتجات اإلسالمية( يف الحصة املخصصة من الدخل للمودعني يف املجموعة. يتم إحتساب التوزيعات وتخصيصها وتوزيعها 
وفقاً إلجراءات املجموعة القياسية ويتم املوافقة عليها من قبل مجلس رقابة الرشيعة يف املجموعة.

3-٢3 اإلفرتاضات والتقديرات املحاسبية الهامة

تطبق املجموعة إفرتاضات وتقديرات تؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املدرجة يف السنة املالية القادمة. يتم تقييم التقديرات والتوقعات بشكل متواصل 
إستناداً إىل الخربة السابقة والعوامل األخرى، مبا فيها التوقعات الخاصة باألحداث املستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة مبوجب الظروف املتوفرة.

تقييم منوذج األعامل
يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية علی نتائج اختبار مدفوعات املبلغ األصيل والفائدة عىل املبلغ األصيل القائم واختبار منوذج األعامل. تحدد املجموعة 
منوذج األعامل عىل مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات املالية مًعا لتحقيق هدف أعامل محدد. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس 
جميع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر التي تؤثر عىل أداء املوجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض 
مدراء املوجودات. تراقب املجموعة املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتي تم استبعادها 
قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعامل املحتفظ بها. وتعترب املراقبة جزًءا من التقييم املتواصل للمجموعة 
حول ما إذا كان منوذج األعامل الذي يتم مبوجبه باالحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسًبا، وإذا كان من غري املناسب ما إذا كان هناك تغيري يف منوذج 

األعامل وبالتايل يتم إدخال تغيرياً مستقبلياً لتصنيف تلك املوجودات.

زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن
يتم قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتامنية املتوقعة ملدة 12 شهراً ملوجودات املرحلة 1، أو الخسارة االئتامنية عىل مدى العمر 
الزمني للموجودات من املرحلة 2 أو املرحلة 3. ينتقل بند املوجودات إىل املرحلة الثانية يف حال زيادة مخاطر االئتامن بشكل كبري منذ التثبيت األويل. ال 
يحدد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 ما الذي يشكل زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتامن ألي من املوجودات 
قد ارتفعت بشكل كبري، تأخذ املجموعة يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املعقولة واملدعومة ذات النظرة املستقبلية. يفرتض وجود زيادة جوهرية يف 

مخاطر االئتامن إن كان العميل متخطًيا الستحقاق دفع املبالغ التعاقدية بأكرث من 30 يوماً.

إنشاء مجموعات من املوجودات ذات خصائص مخاطر ائتامنية مامثلة
عندما يتم قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة عىل أساس جامعي، يتم تجميع األدوات املالية عىل أساس خصائص املخاطر املشرتكة )مثل نوع املنتج(. وتراقب 
املجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتامن بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مشابهة، حيث يعترب ذلك من املطلوب لضامن أنه يف حالة تغيري 
خصائص مخاطر االئتامن فإن هناك إعادة تصنيف مالئم للموجودات. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو انتقال موجودات إىل محفظة حالية تعكس 
بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتامن املامثلة لتلك املجموعة من املوجودات. إن إعادة تقسيم املحافظ واالنتقاالت بني املحافظ يعد أمرًا أكرث شيوًعا عندما 
تحدث زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن )أو عندما يتم عكس تلك الزيادة الكبرية( وبالتايل تنتقل املوجودات من الخسائر االئتامنية املتوقعة التي ترتاوح مدتها 
بني 12 شهرًا إىل الخسارة االئتامنية عىل مدى العمر الزمني، أو العكس، ولكنها قد تحدث أيًضا ضمن املحافظ التي يستمر قياسها عىل نفس األساس من 
الخسائر االئتامنية املتوقعة ملدة 12 شهرا أو عىل مدى العمر الزمني ولكن مع تغري قيمة الخسارة االئتامنية املتوقعة نظرًا الختالف مخاطر االئتامن بالنسبة 

للمحافظ.
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3-٢3 اإلفرتاضات املحاسبية الهامة والتقديرات )تتمة(

تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وتحديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو

عند قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة، تستخدم املجموعة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات الحركة املستقبلية ملختلف املحركات 
االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات عىل بعضها البعض.

احتاملية التعرث
تشكل احتاملية التعرث مدخاًل رئيسياً يف قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة. وتعترب احتاملية التعرث تقدیرًا الحتاملية التعرث عن السداد خالل أفق زمني معني، 

ويشمل حسابه البيانات السابقة واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.

الخسارة عند التعرث
تعترب الخسارة عند التعرث تقديراً للخسارة الناتجة عن التعرث يف السداد. ويستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك التي يتوقع املقرض 

تحصيلها، مع األخذ يف الحسبان التدفقات النقدية من الضامنات اإلضافية والتعديالت االئتامنية املتكاملة.

النامذج واالفرتاضات املستخدمة
تستخدم املجموعة مناذج وافرتاضات متنوعة لقياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك لتقييم خسارة االئتامن املتوقعة. وينطبق الحكم عند تحديد 
أفضل النامذج املالمئة لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االفرتاضات املستخدمة يف تلك النامذج، والتي تتضمن افرتاضات تتصل باملحركات الرئيسية 
ملخاطر االئتامن. لقد ازداد مستوى عدم اليقني يف التقديرات منذ 31 ديسمرب 2019 نتيجة لالضطراب االقتصادي والتأثري الناتج عن جائحة كورونا )كوفيد-19(. 

يتضمن ذلك األحكام الجوهرية واملتعلقة مبا ييل:
اختيار وترجيح سيناريوهات االقتصاد الكيل؛	 
تأثري الدعم الحكومي وإجراءات الدعم األخرى واملوضوعة للتخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية؛	 
حالة عدم اليقني حول مدة وشدة تأثري الوباء وكذلك توقيت ومدة التعايف؛	 
تحديد تأثري سيناريوهات االقتصاد الكيل عىل الخسائر االئتامنية املتوقعة وما إذا كان ميكن عمل منوذج للمحددات املطلوبة يف ضوء عدم توفر أية 	 

معلومات سابقة لحدث مشابه؛ و
الزيادات الجوهرية يف مخاطر االئتامن واالنخفاض يف القيمة خاصة للعمالء الذين حصلوا عىل الدعم مبوجب مختلف خطط الدعم 	  تحديد وتقييم 

الحكومية والدعم من البنوك.

قامت املجموعة بدمج أحدث مدخالت االقتصاد الكيل املتاحة يف منوذج الخسائر االئتامنية املتوقعة ليعكس التغري يف توقعات االقتصاد الكيل، مع توضيح 
كافة التفاصيل يف اإليضاح رقم 31 من هذه البيانات املالية املوحدة. 

3-٢4 إعداد التقارير القطاعية

يتمثل القطاع التشغييل بأحد عنارص املجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي ميكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد مرصوفات، مبا يف ذلك اإليرادات 
اللجنة  التشغيلية لكل قطاع تشغييل بصورة منتظمة من قبل  النتائج  املتعلقة باملعامالت مع أي من عنارص املجموعة األخرى. تتم مراجعة  واملرصوفات 
التنفيذية للبنك )يشار إليها بـ “اللجنة التنفيذية”( التخاذ القرارات الخاصة باملوارد املخصصة لكل قطاع معني وتقييم أدائه، والذي تتوافر معلومات مالية 

منفصلة بشأنه.
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3-٢٥ عقود االيجار

تقوم املجموعة، يف بداية العقد، بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو يحتوي عىل، عقد إيجار. وهذا إذا كان العقد مينح الحق يف السيطرة عىل استخدام 
بند موجودات محدد لفرتة معينة نظري مقابل مادي. تقوم املجموعة بتطبيق منهج واحد للتثبيت والقياس بالنسبة لجميع عقود اإليجار التي تكون فيها 
املستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصرية األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة. وتقوم املجموعة بتثبيت مطلوبات اإليجار لتسديد دفعات اإليجار 

وموجودات حق االستخدام والتي متثل حق استخدام املوجودات املعنية.

موجودات حق االستخدام
تقوم املجموعة بتثبيت موجودات حق االستخدام يف تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر بند املوجودات األسايس لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق 
االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أي استهالك مرتاكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعديلها لغرض أي إعادة تقييم ملطلوبات عقد اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق 
االستخدام عىل مبلغ مطلوبات اإليجار املثبت والتكاليف املبارشة األولية املتكبدة ومدفوعات عقد اإليجار التي متت يف أو قبل تاريخ البدء، ناقصاً أي حوافز 
إيجار مستلمة. إذا مل تكن املجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول عىل ملكية بند املوجودات املؤجر يف نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك موجودات 
حق االستخدام املثبتة عىل أساس القسط الثابت عىل مدى األعامر املقدرة لالستخدام ومدة عقد اإليجار، أيهام أقرص. تخضع موجودات حق االستخدام إىل 

انخفاض القيمة. 

مطلوبات عقود اإليجار
يف تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم املجموعة بتثبيت مطلوبات عقد اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية ملدفوعات عقد اإليجار التي يتوجب سدادها عىل مدة عقد 
اإليجار. وتشمل دفعات اإليجار أيضاً سعر املامرسة لخيار الرشاء املؤكد بشكل معقول أن متارسه املجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة 
اإليجار تعكس أن املجموعة متارس خيار اإلنهاء. يتم تثبيت دفعات اإليجار املتغرية التي ال تعتمد عىل املؤرش أو املعدل كمرصوف يف الفرتة التي يحدث فيها 

الحدث أو الرشط الذي يؤدي لحدوث الدفعة.

من أجل احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار، تستخدم املجموعة نسبة االقرتاض املتدرج يف تاريخ بدء عقد اإليجار. بعد تاريخ بدء العقد، تتم زيادة 
مبلغ مطلوبات عقد اإليجار لتعكس ازدياد الفائدة وتخفيضه مقابل دفعات اإليجار املسددة. باإلضافة إىل ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفرتية ملطلوبات 
عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيري يف مدة عقد اإليجار أو تغيري يف دفعات عقد اإليجار الثابتة والجوهرية أو تغيري يف التقييم لرشاء بند املوجودات 

األسايس.

عقود اإليجار قصرية األجل وعقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة
تقوم املجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإليجار قصرية األجل عىل عقود اإليجار قصرية األجل للممتلكات واملعدات )أي عقود اإليجار هذه التي لها مدة 
إيجار من 12 شهراً أو أقل ابتداًء من تاريخ بدء العقد وال تتضمن خيار الرشاء(. كام يطبق أيضاً إعفاء تثبيت املوجودات منخفضة القيمة عىل عقود إيجار 
املمتلكات واملعدات التي تعترب منخفضة القيمة. يتم تثبيت الدفعات عىل عقود اإليجار قصرية األجل وعقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة كمرصوفات 

عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.

مبوجب بعض عقود اإليجار، يوجد لدى املجموعة خيار إيجار املوجودات لفرتات إضافية. تطبق املجموعة حكم حول تقييم ما إذا كان من املؤكد بشكل 
معقول تنفيذ خيار التجديد. وهذا يعني، أنه يراعي كافة العوامل ذات العالقة والتي تؤدي لوجود حافزاً اقتصادياً لتنفيذ التجديد. بعد تاريخ البدء، تقوم 
املجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغري جوهري يف الظروف الخاضعة لسيطرته والتي تؤثر عىل قدرته عىل تنفيذ )أو عدم تنفيذ( 

خيار التجديد )عىل سبيل املثال، تغيري يف اسرتاتيجية األعامل(.



التقرير السنوي 4٧٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

1٢,٩1٢
1,٠٨٥,٠٠٠

311,٩14
1,4٠٩,٨٢6

1٠1,٠٨٥
1,٥1٠,٩11

487,016
600,000
537,173

1,624,189

105,259
1,729,448

4- النقد واألرصدة لدى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

أرصدة لدى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي:
  حساب جاري

  شهادات إيداع*
  ودائع إلزامية

  

نقد يف الصندوق 

إن الوديعة القانونية لدى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي غري متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة. 
* شهادات اإليداع التي تستحق يف األصل يف غضون ثالثة أشهر مببلغ 475 مليون درهم )31 ديسمرب 2019 - 350 مليون درهم( وأن شهادات الودائع تضمنت 

ودائع قصرية بقيمة 610 مليون درهم )31 ديسمرب 2019 - ال يشء(.

 ٢,٧٥6,٢٠4

٢٧,1٩3

16٥,٢٨٥

٢,٩4٨,6٨٢

)1,٥٥3(

٢,٩4٧,1٢٩

 2,766,439 

 24,768 

-

2,791,207

)445(

                   

2,790,762

٥٢٠٢٠- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

ودائع ألجل

ودائع تحت الطلب

قروض ملؤسسات مالية

إجاميل املبالغ املستحقة من بنوك أخرى

مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

صايف املبلغ املستحق من بنوك أخرى



التقرير السنوي 4٨٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
٥- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى )تتمة( 

٢,٩٢1,4٨٩

1,٠3٧

٢6,1٥6

٢,٩4٨,6٨٢

2,766,439

577

24,191

2,791,207

٢,14٥,٠٠٠

٧٨3,433

٢٢٩

٢٠,٠٢٠

٢,٩4٨,6٨٢

2,725,000

45,637

175

20,395

2,791,207

٢٠٨,٢31

1,61٨,٨٩3

٨4٨,316

٢٧٠,٥٢٨

٢٢٩

-

 ٢,4٨٥ 

٢,٩4٨,6٨٢

 10,263

 902,655

 199,000

 200,404

 1,475,000

 3,555

 330 

2,791,207

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

إجاميل املبالغ املستحقة من البنوك األخرى حسب املنطقة الجغرافية

داخل اإلمارات العربية املتحدة

ضمن دول مجلس التعاون الخليجي

دول أخرى

فيام ييل تحليل املبالغ املستحقة من البنوك األخرى استناداً إىل التصنيفات االئتامنية الخارجية:

إجاميل املبالغ املستحقة من البنوك األخرى حسب العملة

درهم

دوالر أمرييك

ريال سعودي

أخرى

أ أ -

أ +

أ

أ -

ب ب ب +

ب ب ب

ب ب ب - وأقل



التقرير السنوي 4٩٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
٥- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى )تتمة( 

٢,٩4٨,6٨٢

)1,٥٥3(

٢,٩4٧,1٢٩

2,791,207

)445(

2,790,762

٢,٩4٨,6٨٢

)1,٥٥3(

٢,٩4٧,1٢٩

2,791,207

)445(

2,790,762

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 2
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب 2019

الرصيد القائم

مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

القيمة الدفرتية

الرصيد القائم

مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

القيمة الدفرتية

تحليل املبالغ املستحقة من البنوك حسب املرحلة

يتضمن الجدول التايل تحليل التعرض ملخاطر االئتامن املستحقة من البنوك األخرى. متثل القيمة الدفرتية اإلجاملية املستحقة من البنوك األخرى أدناه، 

الفوائد / األرباح املستحقة، والحد األقىص لتعرض املجموعة ملخاطر االئتامن عىل هذه املوجودات:

إن جميع املبالغ املالية املستحقة من البنوك األخرى هي يف املرحلة األوىل خالل الفرتة، وبالتايل ليس لها خسارة ائتامن متوقعة جوهرية. وفقاً لذلك، مل تكن 

هناك تحركات بني املراحل فيام يتعلق بهذه املوجودات املالية.



التقرير السنوي ٥٠٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

6,٢٢4,6٨1

1,4٠1,٥٧٠

٢3٢,٨٥٩

1٠٨,٠٨٧

٢4,636

٧,٩٩1,٨33

)3٥٢,1٧٧(

٧,63٩,6٥6

1,٠٩٩,4٧1
٢,4٨٨,٠31

4٨٥,4٢٧
3٨٧,166

1,٢13
٢3٢,٧٨6
٥3٥,٠4٢

٢,٧6٢,6٩٧
٧,٩٩1,٨33

6,946,683 
1,259,522

278,897

111,111

44,619

8,640,832

)377,563(

8,263,269

 1,136,287  
 2,716,780 

 578,575 
 423,305 

 1,250 
 256,892 
 598,428 
2,929,315
8,640,832

62019- القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي 
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

قروض

عمليات سحب عىل املكشوف

منتجات التمويل اإلسالمي

القروض مقابل إيصاالت األمانة

أخرى

إجاميل القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

مخصص خسارة االئتامن املتوقعة 

صايف القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

حسب القطاع اإلقتصادي

تجارة الجملة والتجزئة

العقارات واإلنشاءات

قروض شخصية وأخرى

تصنيع

الزراعة واألنشطة املرتبطة بها

النقل واالتصاالت

املؤسسات املالية

الخدمات وأخرى

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 



التقرير السنوي ٥1٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
6- القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )تتمة( 

٨,64٠,٨3٢

٢٥٠,364

)٧٧٥,1٩٧(

-

-

-

)1٢4,166(

 

٧,٩٩1,٨33

9,343,051

250,579

)821,337(

-

-

-

)131,461(

8,640,832

٧,114,3٢4

٢4٩,31٢

)٥٢٨,6٧٢(

3٠٩,111

)11٨,٠34(

)٢1٢,٥1٢(

-

6,٨13,٥٢٩

7,640,858

232,403

)736,751(

459,685

)465,661(

)16,210(

-

7,114,324

٧٧3,٨3٠

1,٠٥٢

)٢٢٧,٠٩3(

)3٠٩,111(

1٨٥,٨٩3

)41,6٩4(

-

3٨٢,٨٧٧

1,015,533

18,176

)63,387(

)459,685(

465,661

)202,468(

-

773,830

٧٥٢,6٧٨

-

)1٩,43٢(

-

)6٧,٨٥٩(

٢٥4,٢٠6

)1٢4,166(

٧٩٥,4٢٧

686,660

-

)21,199(

-

-

218,678

)131,461(

752,678

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

إجاميل القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب ٢٠1٩
املوجودات املنشأة أو املشرتاة حديثاً

املوجودات التي تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها

املحول إىل املرحلة 1

املحول إىل املرحلة ٢

املحول إىل املرحلة 3

املشطوبات

كام يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

إجاميل القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2019
املوجودات املنشأة أو املشرتاة حديثاً

املوجودات التي تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها )باستثناء املشطوبات(

املحول إىل املرحلة 1

املحول إىل املرحلة 2

املحول إىل املرحلة 3

املشطوبات

كام يف 31 ديسمرب 2019

إن جميع القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي هي من عمالء داخل اإلمارات العربية املتحدة.

الحركة يف إجاميل أرصدة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي



التقرير السنوي ٥٢٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
6- القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )تتمة( 

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

مخصصات خسارة االئتامن املتوقعة كام يف 31 ديسمرب ٢٠1٩

صايف انخفاض القيمة خالل الفرتة

االسرتدادات

املحول إىل املرحلة 1

املحول إىل املرحلة ٢

املحول إىل املرحلة 3

املشطوبات

الرصيد الختامي كام يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

مخصصات خسارة االئتامن املتوقعة كام  يف 31 ديسمرب 2019

صايف انخفاض القيمة خالل الفرتة

االسرتدادات

املحول إىل املرحلة 1

املحول إىل املرحلة 2

املحول إىل املرحلة 3

املشطوبات

الرصيد الختامي كام يف 31 ديسمرب 2019

الحركة يف مخصص خسارة االئتامن املتوقعة للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي:

٩٧,146

3,161

-

1٥,٠4٧

)1,46٩(

)1,٥6٧(

-

11٢,31٨

112,860

)20,259(

-

12,426

)7,059(

)822(

-

97,146

4٨,٩٠٩

6,٨1٢

-

)1٥,٠4٧(

1,46٩

)٢,6٢٠(

-

3٩,٥٢3

69,716

2,797

-

)12,426(

7,059

)18,237(

-

48,909

٢31,٥٠٨

٩٧,1٥٩

)٨,3٥٢(

-

-

4,1٨٧

)1٢4,166(

٢٠٠,336

235,563

192,739

)84,392(

-

-

19,059

)131,461(

231,508

3٧٧,٥63

1٠٧,13٢

)٨,3٥٢(

-

-

-

)1٢4,166(

3٥٢,1٧٧

418,139

175,277

)84,392(

-

-

-

)131,461(

377,563



التقرير السنوي ٥3٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

٧,1٩6,4٠6

1٨٧,6٨٨

٥٧٨,6٠٨

٢٩,131

٧,٩٩1,٨33

)3٥٢,1٧٧(

٧,63٩,6٥6

6,٨13,٥٢٨

-

-

-

6,٨13,٥٢٨

)11٢,31٨(

6,٧٠1,٢1٠

3٨٢,٨٧٨

-

-

-

3٨٢,٨٧٨

)3٩,٥٢3(

343,3٥٥

-

1٨٧,6٨٨

٥٧٨,6٠٨

٢٩,131

٧٩٥,4٢٧

)٢٠٠,336(

٥٩٥,٠٩1

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

31 ديسمرب ٢٠٢٠

منتجة )فئات 1-1٢(

غري قياسية )فئة 13(

مشكوك فيها )فئة 14(

خسارة )فئة 1٥(

مجموع القيمة الدفرتية اإلجاملية

خسارة االئتامن املتوقعة

القيمة الدفرتية

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

31 ديسمرب ٢٠1٩

منتجة )فئات 1-12(

غري قياسية )فئة 13(

مشكوك فيها )فئة 14(

خسارة )فئة 15(

مجموع القيمة الدفرتية اإلجاملية

خسارة االئتامن املتوقعة

القيمة الدفرتية

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
6- القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )تتمة( 

تصنيف القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي مع املراحل:

بلغت القروض غري املنتجة كام يف 31 ديسمرب 2020 مبلغاً وقدره 795,43 مليون درهم )2019 – 752,68 مليون درهم(. إن مخصصات انخفاض القيمة 

املتعلقة بهذه القروض بلغت 200,34 مليون درهم كام يف 31 ديسمرب 2020 )2019 – 231,51 مليون درهم( )انظر اإليضاح رقم 31(.

خالل الربع الرابع من سنة 2020، تم بيع ضامنات لعدد قليل من العمالء املتأخرين يف السداد وتم االحتفاظ بعائدات بيع بقيمة 173,78 مليون درهم 

لدى محاكم اإلمارات العربية املتحدة. ينتظر البنك رصف املبالغ املحصلة لتعديل الرصيد القائم لهؤالء العمالء املتأخرين يف السداد.

كان إجاميل القروض املتعرثة والضامنات املتعلقة بها كام يف 31 ديسمرب 2020 قد بلغ 621,65 مليون درهم و 960,95 مليون درهم عىل التوايل لو أن البنك 

استلم املبالغ املحصلة قبل نهاية السنة.

7,888,154

213,210

454,162

85,306

8,640,832

)377,563(

8,263,269

7,114,324

-

-

-

7,114,324

)97,146(

7,017,178

773,830

-

-

-

773,830

)48,909(

724,921

-

213,210

454,162

85,306

752,678

)231,508(

521,170



التقرير السنوي ٥4٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

تتألف األوراق املالية االستثامرية من التايل:

يتم تصنيف كل استثامرات الدين يف املرحلة 1 )31 ديسمرب 2019 - املرحلة 1( مببلغ خسارة ائتامن متوقعة 249 ألف درهم )31 ديسمرب 2019 – 155 

أالف درهم(.

بلغت سندات الدين املتداولة مجتمعة 165,29 مليون درهم )2019 – 238,72 مليون درهم( متثل استثامرات املجموعة يف السندات واألوراق املالية 

املدرجة يف البورصات املعرتف بها ومعدالت الرصف واألسعار املثبتة واملتاحة عىل منصات رويرتز وبلومربج املعرتف بها دولياً وتكون ذات سيولة يف ظروف 

السوق العادية.

1٧,٧3٠

٢4٨

1٧,٩٧٨

٧٥٩,٥٩3

٧4٧

٧6٠,34٠

16٥,٢٨٥

٩43,6٠3

)٢4٩(

٩43,3٥4

٨6٥,٠3٨

44,1٥٢

34,413

٩43,6٠3

20,801

247

21,048

840,661

747

841,408

238,716

1,101,172

)155(

1,101,017

1,030,618

40,952

29,602

1,101,172

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 أوراق حقوق امللكية املتداولة

 األموال التقديرية التي تديرها أطراف ثالثة – أوراق حقوق امللكية املتداولة

األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

أوراق حقوق امللكية املتداولة

أوراق حقوق امللكية غري املتداولة

األوراق املالية بالتكلفة املطفأة

أدوات الدين املتداولة

إجاميل األوراق املالية االستثامرية

مخصص الخسارة االئتامنية املتوقعة

صايف األوراق املالية االستثامرية

إجاميل األوراق املالية االستثامرية حسب املوقع الجغرايف

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

داخل دول مجلس التعاون الخليجي

بلدان أخرى

٧- األوراق املالية االستثامرية 



التقرير السنوي ٥٥٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
٧- األوراق املالية االستثامرية 

1,1٠1,1٧٢

16٥,٢٨٥

)٢3٨,٧46(

)3,٠6٩(

٢٩

-

)٧٧,61٩(

)3,44٩(

٩43,6٠3

3٢4,٠34

143,1٢3

6٢,٠٥٧

٧٩,344

66,٢٨٧

1٠3,4٧3

-

٧٧٨,31٨

- 
 340,359 

 153,739 

 106,895 

 79,806 

 77,243 

 104,414 

-

862,456 

3٢4,٠34 
143,1٢3

٢٢٧,34٢

٧٩,344

66,٢٨٧

1٠3,4٧3

)٢4٩(

٩43,3٥4

 36,701  
 340,359 

 153,739 

 106,895 

 281,821 

 77,243 

 104,414 

)155( 

 1,101,017 

-

-

16٥,٢٨٥

-

-

-

)٢4٩(

 16٥,٠36

 36,701 
- 

- 

- 

 202,015 

- 

- 

)155(

 238,561

1,136,580

-

)117,537(

)3,439(

38

1

85,529

-

1,101,172

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

٢٠٢٠

٢٠1٩

الحركة يف األوراق املالية االستثامرية

الرصيد يف 1 يناير

رشاء أوراق مالية استثامرية

استبعاد واستحقاق األوراق املالية االستثامرية

صايف أرباح القيمة العادلة لألوراق املالية االستثامرية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صايف الخصم الذي تم إطفاؤه عىل األوراق املالية االستثامرية بالتكلفة املطفأة

إعادة تقييم رصف العمالت األجنبية

صايف أرباح القيمة العادلة لألوراق املالية االستثامرية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

الحركات األخرى يف االستثامرات

الرصيد يف 31 ديسمرب

أ أ

أ +

أ

أ -

ب ب ب +

ب ب ب – وأقل

ناقصاً: مخصص الخسارة االئتامنية املتوقعة

أ أ

أ أ -

أ +

أ

أ -

ب ب ب +

ب ب ب – وأقل

ناقصاً: مخصص الخسارة االئتامنية املتوقعة

فيام ييل تحليل لالستثامرات استناداً إىل التصنيفات االئتامنية الخارجية:
املجموع

ألف درهم

املجموع
ألف درهم

سندات الدين
ألف درهم

سندات الدين
ألف درهم

استثامرات حقوق 
امللكية األخرى

ألف درهم

استثامرات حقوق 
امللكية األخرى

ألف درهم



التقرير السنوي ٥6٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
٧- األوراق املالية االستثامرية 

تحليل استثامرات الدين حسب املرحلة

يتضمن الجدول التايل تحليل التعرض ملخاطر االئتامن الستثامرات الدين واألدوات اإلسالمية. متثل القيمة الدفرتية اإلجاملية الستثامرات الدين أدناه، 

الفوائد/األرباح، والحد األقىص لتعرض املجموعة ملخاطر االئتامن عىل هذه املوجودات.

معظم استثامرات الدين هي يف املرحلة األوىل خالل الفرتة، وبالتايل ال تتعدى قيمة خسائر االئتامن املتوقعة. وفقاً لذلك، مل تكن هناك تحركات مهمة بني 

املراحل فيام يتعلق بهذه املوجودات املالية.

16٥,٢٨٥

)٢4٩(

16٥,٠36

238,716

)155(

238,561

16٥,٢٨٥

)٢4٩(

16٥,٠36

238,716

)155(

238,561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

الرصيد القائم

 مخصص الخسارة االئتامنية املتوقعة

القيمة الدفرتية

الرصيد القائم

 مخصص الخسارة االئتامنية املتوقعة

القيمة الدفرتية

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب ٢٠1٩

٨- استثامر يف رشكة شقيقة

فيام ييل تفاصيل الرشكة الشقيقة:

2019
ألف درهـم

1,500

٢٠٢٠
ألف درهـم

٩٩٠

إسم الرشكة 
الشقيقة

مركز تصاريح 
لخدمات رجال 
األعامل ذ.م.م.

النشاط
 األسايس

تقديم خدمات طلب 
التأشريات وتجديدها 

وخدمات رجال 
األعامل األخرى

مكان 
التأسيس

ديب - اإلمارات 
العربية املتحدة

نسبة امللكية  
)%(

%3٠



التقرير السنوي ٥٧٢٠٢٠
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1,٥٠٠
)٥1٠(

-

٩٩٠

1,625
147

)272(

1,500

6,٥14

3,٢14

3,3٠٠

٩٩٠

1٠,٢4٥

)1,٧٠٠(

)٥1٠(

7,882

2,882

5,000

1,500

16,283

490

147

كانت الحركة عىل اإلستثامر يف رشكة شقيقة خالل السنة كام ييل:

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

الرصيد كام يف 1 يناير

حصة املجموعة يف )خسائر( / أرباح رشكة شقيقة

توزيعات أرباح مقبوضة من رشكة شقيقة

الرصيد كام يف 31 ديسمرب

إجاميل املوجودات

إجاميل املطلوبات

صايف املوجودات

حصة املجموعة يف صايف موجودات الرشكة الشقيقة

إجاميل اإليرادات

صايف )الخسارة(/الربح للسنة

حصة املجموعة يف صايف )خسارة(/ربح الرشكة الشقيقة للسنة

فيام ييل املعلومات املالية امللخصة فيام يتعلق بالرشكة الشقيقة للمجموعة والتي تتم محاسبتها بطريقة حقوق امللكية:

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
٨- استثامر يف رشكة شقيقة )تتمة( 



التقرير السنوي ٥٨٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

٩- ممتلكات ومعدات

أرض ومباين
ألف درهـم

أجهزة كمبيوتر 
ومعدات

ألف درهـم
أثاث وتركيبات

ألف درهـم

تحسينات عىل 
مباين مستأجرة

ألف درهـم
سيارات 

ألف درهـم

أعامل رأساملية 
قيد التنفيذ
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

التكلفة
كام يف 31 ديسمرب 2018

إضافات
إستبعادات

تحويالت

كام يف 31 ديسمرب 2019
إضافات

إستبعادات
تحويالت

كام يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

اإلستهالك املرتاكم
31 ديسمرب 2018
اإلستهالك للسنة

حذوفات متعلقة باإلستبعادات

31 ديسمرب ٢٠1٩

اإلستهالك للسنة
حذوفات متعلقة باإلستبعادات

31 ديسمرب ٢٠٢٠

صايف القيمة الدفرتية
31 ديسمرب ٢٠٢٠
31 ديسمرب 2019

التنفيذ  يتضمن بند األرض واملباين أعاله تكلفة أرض مببلغ 22,9 مليون درهم )2019 - 22,9 مليون درهم( والتي مل يتم استهالكها. متثل أعامل رأساملية قيد 
مصاريف متكبدة لرشاء األرض واملباين والكمبيوتر واملعدات واألثاث والرتكيبات والتحسينات عىل املباين املستأجرة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

108,822
53

-
1,055

109,930
27,849
)161(

   -

13٧,61٨

72,635
2,161

-

٧4,٧٩6

4,950
)128(

٧٩,61٨

58,000
 3٥,134 

111,023
 670 

)2,622(
 108 

109,179 
3,109
)187(

12,193

1٢4,٢٩4

98,563 
4,442 

)2,622(

1٠٠,3٨3 

4,332
)170(

1٠4,٥4٥

19,749
 ٨,٧٩6 

5,974
 49 

)92( 
 16 

 5,947 
4

)94(
35

٥,٨٩٢

5,393 
254 
)92( 

٥,٥٥٥ 

235
)94(

٥,6٩6

196
 3٩٢ 

 
8,107 

 90 
- 

 773 

8,970 
-

)1,258(
47

٧,٧٥٩

6,650 
478 

- 

٧,1٢٨ 

727
)1,169(

6,6٨6

1,073
 1,٨4٢ 

 
1,133 

304 
)463(

- 

974 
   -

)162(
   -

٨1٢

859 
143 

)464(

٥3٨ 

114
)165(

4٨٧

325
 436 

 
16,716  
 2,385 

)833(
)1,952(

 16,316 
3,055
)77(

)12,275(

٧,٠1٩

- 
- 
- 

- 

- 
- 

- 

7,019
 16,316 

251,775 
 3,551 
)4,010(

 - 

251,316 
34,017
)1,939(

-

٢٨3,3٩4

184,100 
7,478 

)3,178(

1٨٨,4٠٠ 

10,358
)1,726(

1٩٧,٠3٢

86,362
 6٢,٩16 



التقرير السنوي ٥٩٢٠٢٠
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63,٧٢6
3٩,1٠٥
1٩,1٥٧

1٢٩,44٧
٢٥1,43٥

 58,602 
 33,673 
 33,964 
 4,649 

130,888

٥,3٠٧,1٠٠
٢,616,166

1٩1,٨٩٨
٢٩,4٢٠
٨٠,٢٧4

٨,٢٢4,٨٥٨

 6,444,064 
 2,256,152 

 170,300 
42,760

121,832
9,035,108

٢٥423

1٠- موجودات أخرى

11- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

1٢- ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

* تتمثل البضاعة يف املمتلكات املستحوذ عليها كتسوية ديون, خالل سنة 2020، قامت املجموعة بتسجيل إنخفاض يف قيمة البضاعة لديها مببلغ 8,25 مليون 
درهم )2019 – 3,49 مليون درهم(.

** تتضمن املوجودات األخرى مبلغ 124,87 مليون درهم )2019 – ال يشء( تم إيداعه لدى محاكم اإلمارات العربية املتحدة للمزادات التي يجريها البنك.

جميع ودائع العمالء هي لعمالء من داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يتم تنفيذ الودائع اإلسالمية للعمالء، مبا يف ذلك الوكالة وودائع املضاربة مببلغ 80,27 مليون درهم )2019 – 121,83 مليون درهم( من خالل نافذة إسالمية 
متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

البضاعة*
فوائد مدينة 

دفعات مقدماً وودائع  
أخرى**

ودائع تحت الطلب

ودائع ألجل
حسابات جارية

ودائع توفري
ودائع التأمني

ودائع إسالمية للعمالء

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

٢٥423

حسب املنطقة الجغرافية

دول أخرى خارج اإلمارات العربية املتحدة
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1٩٨,٥6٠
٢٥,63٨
٢6,٥٨٨
٢٠,٨٧3

٧61
1٠,61٩

4٢1
٧,1٧٧

144,4٨1
٢٢,414

4٥٧,٥3٢

-
 32,016 
 54,925 
 20,494 

 316 
 11,596 

390
3,513

127,245
23,778

274,273

13- مطلوبات أخرى
٢٠٢٠

ألف درهـم
2019

ألف درهـم

سلفيات من املرصف املركزي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة* 
ذمم دائنة

فوائد مستحقة الدفع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

مزايا أخرى للموظفني 
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

مخصص لخسارة االئتامن املتوقعة عىل القبوالت
مخصص لخسارة االئتامن املتوقعة عىل االلتزامات واملطلوبات الطارئة )إيضاح 17(

شيكات مؤجلة
أخرى

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 

٢٠,4٩4
٢,6٥4

)٢,٢٧٥(

٢٠,٨٧3

21,001
1,609

)2,116(

20,494

13-1 الحركة عىل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني كام ييل:

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

الرصيد كام يف 1 يناير
املخصص خالل السنة )إيضاح 23(

الدفعات التي متت خالل السنة

الرصيد كام 31 ديسمرب

1,٨4٨,٠٠٠1,848,000

14- رأس املال
2019

ألف درهـم
٢٠٢٠

ألف درهـم

رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل :
1,848 مليون سهم عادي بقيمة 1 درهم للسهم الواحد

1٥-  إحتياطي قانوين

وفقاً ملتطلبات القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015 وتعديالته والقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )10( 
لسنة 1980 وتعديالته، يتم اقتطاع ما نسبته 10٪ من ربح السنة وتحويله إىل إحتياطي قانوين إىل أن يصل رصيد هذا اإلحتياطي إىل ما نسبته 50٪ من رأس 
املال املدفوع بالكامل. مل يتم إجراء أي تحويل للربح إىل االحتياطي القانوين خالل السنة الحالية حيث أنه يتجاوز 50٪ من رأس املال املصدر للمجموعة. إن 

هذا اإلحتياطي غري قابل للتوزيع.

* متثل تسهيالت بتكلفة صفرية يتم تقدميها من املرصف املركزي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إطار برنامج الدعم االقتصادي املستهدف.



التقرير السنوي 61٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

16-  إحتياطي عام

تحتفظ املجموعة باحتياطي عام ويتم تقديم املساهامت يف هذا االحتياطي وفقاً لتقدير أعضاء مجلس اإلدارة. ميكن استخدام هذا االحتياطي ألي غرض يتم 
تحديده بقرار من املساهمني خالل إجتامع الجمعية العمومية العادية.

احتياطي انخفاض القيمة مبوجب مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

أصدر مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي توجيهاته املتعلقة باملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 بتاريخ 30 أبريل 2019 من خالل إشعار رقم 
9 يف  رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  للمعيار  البنوك  اتباع  املرتتبة عىل  العملية  واآلثار  التنفيذ  تحديات  واملتعلق مبختلف   458/2019/CBUAE/BSD
اإلمارات العربية املتحدة )»اإلرشاد التوجيهي«(. وفقاً للفقرة 6-4 منه، فإن التسوية بني املخصص العام والخاص واملنصوص عليه يف التعميم رقم 28 لسنة 

2010 ملرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 هي كام ييل:

* يتضمن مخصص املرحلة 1 واملرحلة 2 القروض والسلفيات والذمم املدينة عن التمويل اإلسالمي فقط.

14٩,٠٢٢
1٥1,٨41

-

٢٠٠,336
)٢٠٠,336(

-

162,440
146,055

16,385

231,508
)231,508(

-

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

احتياطي انخفاض القيمة: عام
أحكام محددة مبوجب التعميم رقم 28 لسنة 2010 الصادر عن مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

ناقصاً: مخصصات املرحلة 1 واملرحلة 2 مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9*

مخصص عام تم تحويله إىل احتياطي انخفاض القيمة

احتياطي انخفاض القيمة: محدد
أحكام محددة مبوجب التعميم رقم 28 لسنة 2010 الصادر عن مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

ناقصاً: مخصصات املرحلة 3 مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9

مخصص خاص تم تحويله إىل احتياطي انخفاض القيمة

٢,36٢,٢٩3
٧٢,1٧1

٩٥6,٩٧٢
٢٥٩,1٩3

3,6٥٠,6٢٩

3,779,813 
80,132

1,211,646
20,403

5,091,994

1٧- التزامات ومطلوبات طارئة

أ( إن املبالغ التعاقدية لإللتزامات واملطلوبات الطارئة للمجموعة كانت كام ييل:

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

ضامنات
إعتامدات مستندية 

التزامات لتمديد اإلئتامن
أخرى

31 ديسمرب



التقرير السنوي 6٢٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
1٧- التزامات ومطلوبات طارئة )تتمة( 

تحمل خطابات الضامن، والتي متثل تأكيدات غري قابلة للنقض تلتزم مبوجبها املجموعة بالسداد عند عدم قدرة العميل عىل الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف 
الثالثة، مخاطر اإلئتامن نفسها التي تحملها القروض. 

متثل اإلعتامدات املستندية تعهدات خطية من املجموعة نيابة عن العميل يفوض مبوجبها طرفاً ثالثاً بسحب مبالغ تصل قيمتها لحد املبلغ املنصوص عليه 
وذلك مبوجب أحكام ورشوط محددة. إن هذه اإلعتامدات املستندية مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها، وبالتايل فهي معرضة ملخاطر أقل بكثري.

متثل اإللتزامات متديد إئتامن األجزاء غري املستخدمة من التسهيالت الصادرة مبنح إئتامن عىل شكل قروض أو ضامنات أو اعتامدات مستندية. فيام يتعلق 
مبخاطر اإلئتامن الناشئة من اإللتزامات لتمديد اإلئتامن، فان املجموعة معرضة لخسارة محتملة مببلغ يساوي مجموع اإللتزامات غري املستخدمة. إال أن مبلغ 
الخسارة املحتمل، بالرغم من عدم إمكانية تحديد قيمته، هو أقل بكثري من إجاميل اإللتزامات غري املستخدمة خاصة وأن معظم اإللتزامات بتمديد اإلئتامن 

تشرتط متتع العمالء مبعايري إئتامنية محددة.

ويف حني أن هنالك بعض املخاطر املرتبطة ببقية اإللتزامات، إال أنه ينظر إليها بأنها مخاطر منخفضة - متواضعة حيث أنها تنشأ أوالً من احتامل قيام العميل 
بسحب الجزء غري املستخدم من القروض، وثانياً من احتامل عدم تسديد هذه السحوبات عند استحقاقها. تقوم املجموعة مبراقبة فرتة إستحقاق التزامات 

اإلئتامن وذلك ألن مخاطر اإللتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر اإللتزامات قصرية األجل بشكل عام. 

يتم تصنيف مخصص خسارة اإلئتامن املتوقعة مقابل البنود خارج امليزانية العمومية املوضحة أعاله والبالغة 7,18 مليون درهم ضمن املطلوبات األخرى 
)2019 – 3,51 مليون درهم( )إيضاح 13(.

ب( إلتزامات رأساملية
 

كام يف 31 ديسمرب 2020، ترتب عىل املجموعة إلتزامات رأساملية بقيمة 4,4 مليون درهم )2019 : 3,34 مليون درهم(. 

تحليل التعرضات لخارج امليزانية العمومية حسب املرحلة

يتضمن الجدول التايل تحليل التعرض ملخاطر االئتامن الخاصة بالتعرضات خارج امليزانية العمومية وخسارة االئتامن املتوقعة. متثل القيمة الدفرتية اإلجاملية 
للتعرضات خارج امليزانية العمومية أدناه الحد األقىص لتعرض املجموعة ملخاطر االئتامن عىل هذه املوجودات:

3,63٢,46٠
1٨,16٩

3,6٥٠,6٢٩

5,036,772
55,222

5,091,994

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

حسب املنطقة الجغرافية
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة



التقرير السنوي 63٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
1٧- التزامات ومطلوبات طارئة )تتمة(

ب( إلتزامات رأساملية )تتمة(

٢,434,464

)٧,1٧٧(

٢,4٢٧,٢٨٧

3,859,945

)3,513(

3,856,432

   3,٨٥٩,٩4٥

   -

)1,425,481(

٢,434,464

5,395,535

-

-

-

)1,535,590(

 3,٨٥٩,٩4٥ 

٢,3٨٢,٥3٨

)٧,1٧1(

٢,3٧٥,36٧

3,787,709

)3,324(

3,784,385

3,٧٨٧,٧٠٩

15,146

)1,420,317(

٢,3٨٢,٥3٨

5,258,559

39,360

)16,094(

)908(

)1,493,208(

3,٧٨٧,٧٠٩

٢,٢٥٢

)6(

٢,٢46

22,259

)189(

22,070

٢٢,٢٥٩

)15,146(

)4,861(

٢,٢٥٢

136,976

)39,360(

16,094

)57,569(

)33,882(

٢٢,٢٥٩

4٩,6٧4

-

4٩,6٧4

49,977

-

49,977

4٩,٩٧٧

   -

)303(

4٩,6٧4

-

-

-

58,477

)8,500(

 4٩,٩٧٧

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

الرصيد القائم

مخصصات االنخفاض يف القيمة )خسارة االئتامن املتوقعة(

القيمة الدفرتية

الرصيد القائم

إجاميل القيمة الدفرتية - 1 يناير ٢٠٢٠

املحول من املرحلة 1

صايف انخفاض القيمة املحمل خالل الفرتة

إجاميل القيمة الدفرتية – 31 ديسمرب ٢٠٢٠

الرصيد القائم

إجاميل القيمة الدفرتية - 31 يناير 2019

املحول من املرحلة 1

املحول من املرحلة 2

املحول من املرحلة 3

املنشأ / املنتهي خالل الفرتة

إجاميل القيمة الدفرتية – 31 ديسمرب ٢٠٢٠

الرصيد القائم

 مخصصات االنخفاض يف القيمة )خسارة االئتامن املتوقعة(

القيمة الدفرتية

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب ٢٠1٩

الحركة يف إجاميل رصيد االلتزام واملطلوبات الطارئة



التقرير السنوي 64٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
1٧- التزامات ومطلوبات طارئة )تتمة(

ب( إلتزامات رأساملية )تتمة(

3,٥13

-

3,664

٧,1٧٧

3,3٢4

158

3,689

٧,1٧1

1٨٩

)158(

)25(

6

-

-

-

-

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

خسارة االئتامن املتوقعة

مخصصات خسارة االئتامن املتوقعة - 31 ديسمرب ٢٠1٩

املحول من املرحلة 1

صايف انخفاض القيمة املحمل خالل الفرتة

مخصصات خسارة االئتامن املتوقعة – 31 ديسمرب ٢٠٢٠

الحركة يف مخصص انخفاض قيمة االلتزامات واملطلوبات الطارئة

تصنيف االلتزامات واملطلوبات الطارئة مع املراحل:

إن مخصص خسارة االئتامن املتوقعة مقابل التعرضات خارج امليزانية العمومية موضحة أعاله مببلغ 7,18 مليون درهم )2019 – 3,51 مليون درهم( وتم 
تصنيفها ضمن املطلوبات األخرى.

2,384,790

285

10,765

38,624

2,434,464

)7,177(

٢,4٢٧,٢٨٧

3,809,968

346

10,765

38,866

3,859,945

)3,513(

3,٨٥6,43٢

2,382,538

-

-

-

2,382,538

)7,171(

٢,3٧٥,36٧

3,787,709

-

-

-

3,787,709

)3,324(

3,٧٨4,3٨٥

2,252

-

-

-

2,252

)6(

٢,٢46

22,259

-

-

-

22,259

)189(

٢٢,٠٧٠

-

285

10,765

38,624

49,674

-

4٩,6٧4

-

346

10,765

38,866

49,977

-

4٩,٩٧٧

املجموع
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة ٢
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

منتجة )فئات 12-1(

غري قياسية )فئة 13(

مشكوك فيها )فئة 14(

خسارة )فئة 15(

مجموع القيمة الدفرتية اإلجاملية

خسارة االئتامن املتوقعة

القيمة الدفرتية

منتجة )فئات 12-1(

غري قياسية )فئة 13(

مشكوك فيها )فئة 14(

خسارة )فئة 15(

مجموع القيمة الدفرتية اإلجاملية

خسارة االئتامن املتوقعة

القيمة الدفرتية

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب ٢٠1٩



التقرير السنوي 6٥٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

34٨,٠1٩

3,٩4٧

٢٧,٠٢1

1٠,1٧4

3٨٩,161

489,099

14,702

60,886

11,269

575,956

٨6,٩٨4

1٠6

٨٧,٠٩٠

104,415

272

104,687

1٨- إيرادات ومصاريف فوائد 
٢٠٢٠

ألف درهـم
2019

ألف درهـم

دخل الفوائد
قروض وذمم مدينة

قروض وسلفيات
ودائع لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

بنوك أخرى
إستثامرات يف أدوات دين  

مصاريف الفوائد
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة

ودائع عمالء
قروض من بنوك أخرى

٧٥,1٥4

)1,411(

٧3,٧43

79,605

)1,344(

78,261

4,6٧٩

3,43٢

٢1,٧3٠

٢٩,٨41

6,182

2,941

20,432

29,555

1٩- صايف دخل الرسوم والعموالت

٢٠- دخل تشغييل آخر

٢٠٢٠
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

دخل الرسوم والعموالت
مصاريف الرسوم والعموالت

صايف دخل الرسوم والعموالت

دخل التأجري
دخل رصف العمالت األجنبية – بالصايف

أخرى



التقرير السنوي 66٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

٧٥,6٨6

11,٨٨٠

1٠,3٥٨

٧,٧3٢

43,6٠4

14٩,٢6٠

83,211

13,840

7,478

6,976

30,718

142,223

٢1- مصاريف تشغيلية 
٢٠٢٠

ألف درهـم
2019

ألف درهـم

تكاليف املوظفني )إيضاح 23(
تكاليف اإلشغال

استهالك )إيضاح 9(
مزايا املوظفني ) إيضاح 23(

أخرى

4٢,٨٢6

1٠3

)3,٠6٩(

٢1٥

٢٩

4٠,1٠4

41,244

195

)3,439(

1

38

38,039

٢٢- أرباح اإلستثامرات
2019

ألف درهـم
٢٠٢٠

ألف درهـم

دخل توزيعات أرباح:
استثامرات يف أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

استثامرات يف أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
خسارة القيمة العادلة لالسثامرات يف أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

إعادة تقييم رصف العمالت األجنبية
صايف خصم تم إطفاؤه عىل سندات الدين



التقرير السنوي 6٧٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

٧3,4٥1

41٧

1,٨1٨

٧٥,6٨6

80,755

525

1,931

83,211

٢11,٧٧٢,٠٠٠

1,٨4٨,٠٠٠,٠1٥

٠,11

424,392,000

1,848,000,015

0,23

3,46٧ 
٢,6٥4

1,611

٧,٧3٢

3,439 
1,609

1,928

6,976

٩٨,٧٨٠

1,1٠٩

٩4

3,6٩٥

٨,٢٥4

111,٩3٢

90,886

)3,033(

)2,203(

)8,156(

3,494

80,988

٢3- تكاليف املوظفني

٢4- صايف خسائر االنخفاض يف القيمة

٢٥- الربح األسايس للسهم الواحد

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

٢٠٢٠2019

تكاليف املوظفني
رواتب وبدالت

تدريب موظفني
سكن وتأمني صحي

مزايا املوظفني
تقاعد

مكافأة نهاية الخدمة
أخرى

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

األوراق املالية االستثامرية
قبوالت وبنود خارج امليزانية العمومية

انخفاض قيمة بند موجودات املستحوذ عليه يف تسوية الديون

الربح للسنة )درهـم(

املتوسط املرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار

الربح األسايس للسهم الواحد )درهـم(

يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم األرباح العائدة إىل املساهمني حسب متوسط عدد األسهم العادية قيد اإلصدار خالل السنة.

مل يكن هناك أي أسهم مخففة بشكل محتمل كام يف 31 ديسمرب 2020 و 2019.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 



التقرير السنوي 6٨٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

4,٧6٨

4٨,٩٥1

٩3

3,٠٠٠

٨٢,٧٩٨

٢,٧٢٨,٢1٧

٢6٠,٢٢٩

٥34

41٢

16,593

53,613

332

3,000

316,461

2,379,097

496,595

312

278

٢,66٢

1٠٥

4,473

132

٢6- توزيعات األرباح للسهم الواحد 

٢٧- معامالت مع أطراف ذات عالقة

وافق مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي عىل توزيع أرباح نقدية بنسبة 8٪ من رأس املال مببلغ 147,84 مليون درهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 
2020 )2019 - 203,28 مليون درهم(.

تقوم املجموعة ضمن سري األعامل العادية مبعامالت مع أطراف ذات عالقة، تعرف باملساهمني الذين لديهم حصة جوهرية يف حقوق ملكية املجموعة وأعضاء 
مجلس إدارة املجموعة والرشكات التي يكون فيها لهؤالء املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة حصة جوهرية وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة.

أبرمت املجموعة خالل السنة املعامالت الجوهرية التالية مع األطراف ذات العالقة أثناء األعامل العادية.

دخلت املجموعة يف معامالت مع أطراف ذات عالقة التي تم إبرامها بنفس الرشوط، متضمنة أسعار الفائدة والضامنات، والتي كانت سائدة يف ذلك الوقت 
بالنسبة ملعامالت مامثلة مع أطراف ثالثة.

كام يف تاريخ نهاية التقرير املايل، فإن األرصدة القامئة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة كانت كام ييل:

إن القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي التي تم منحها ألطراف ذات عالقة مضمونة مقابل رهن مببلغ 61,15 مليون درهم )2019 – 449,16 
مليون درهم(. إن جميع القروض والسلفيات املمنوحة ألطراف ذات عالقة مصنفة ضمن املرحلة 1 )31 ديسمرب 2019 – املرحلة 1( مع خسارة ائتامن متوقعة 

مببلغ 1,88 مليون درهم )31 ديسمرب 2019 – 4,55 مليون درهم(.

٢٠٢٠
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

دخل فوائد

مصاريف فوائد

دخل آخر

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت موظفي اإلدارة العليا

رواتب وغريها من املزايا قصرية األجل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

أطراف ذات عالقة )باستثناء اإلدارة العليا(

قروض وسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

ودائع عمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

إلتزامات غري قابلة للنقض ومطلوبات طارئة 

اإلدارة العليا

قروض وسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

ودائع عمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 



التقرير السنوي 6٩٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

1,٥1٠,٩11
٢,٩4٨,6٨٢
4,4٥٩,٥٩3
)311,٩14(
)4٧٥,٠٠٠(

)٢٥(
3,6٧٢,6٥4

1,729,448 
 2,791,207 

4,520,655
)537,173(
)350,000(

)423(
3,633,059 

٢٨- النقدية وشبه النقدية

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي )إيضاح 4(
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى )إيضاح 5(

احتياطي قانوين
شهادات ودائع تستحق يف األصل بعد أكرث من ثالثة أشهر

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى )إيضاح 11(

٢٩- قطاعات األعامل

تنقسم أعامل املجموعة إىل قطاعني رئيسيني هام:

الخدمات البنكية لألفراد والرشكات - وتتكون األعامل البنكية لألفراد من الحسابات الجارية الشخصية، حسابات التوفري، الودائع، بطاقات اإلئتامن والخصم، 
وقروض العمالء وعمليات الرهن. 

أما الخدمات البنكية للمؤسسات تتعلق باملعامالت مع املؤسسات مبا يف ذلك الدوائر الحكومية والهيئات العامة وتتكون من معامالت القروض والسلفيات 
والودائع والتمويل التجاري.

الخزينة واإلستثامرات - وتضم أنشطة غرفة التداول والسوق املايل ذو العالقة ومعامالت رصف العمالت األجنبية مع البنوك واملؤسسات املالية األخرى مبا يف 
ذلك مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وعمليات املركز الرئييس للبنك ككل، وال يشكل أي منها بشكل مشرتك قطاعاً ميكن إعداد تقارير منفصلة عنه.

أخرى - تتكون األخرى من املوجودات واملطلوبات والدخل واملصاريف العائدة إىل املركز الرئييس أو غري املرتبطة مبارشة بقطاعات األعامل.

تتم املعامالت التي تجري بني قطاعات األعامل ضمن األحكام والرشوط التجارية العادية. وال يوجد بنود جوهرية للدخل واملصاريف التي تنشأ بني قطاعات 
األعامل. تتمثل املوجودات واملطلوبات لكل قطاع يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية حيث أنها تشكل أغلبية بنود املركز املايل املوحد املرحيل املوجز.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 



التقرير السنوي ٧٠٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
٢٩- قطاعات األعامل )تتمة( 

     

3٥,٩٧٧
3,1٨3

٢36
3٩,3٩6

)٢,٠٩٢(
4٠,1٠4

-
)1,٢٠3(
٧6,٢٠٥

4,٩٩٠,٢6٠

4٥٠,66٥

     

82,290
2,433

447
85,170

)2,305(
38,039

-
)10,631(
110,273

5,068,864

511,016

 

 
٢٩3,٨٠٩
6٩,٥٢3
1,34٠

364,6٧٢

)4٢,٥٥٨(
-
-

)1٠٧,٠3٥(
٢1٥,٠٧٩

٧,٨43,٩3٧

٨,13٩,66٨

 

 
419,311
74,126
4,123

497,560

)46,193(
-
-

)78,513(
372,854

8,425,936

8,742,448

       

  
--

1,٠3٧
٢٨,٢6٥
٢٩,3٠٢

)1٠4,61٠(
-

)٥1٠(
)3,6٩4(

)٧٩,٥1٢(

٧11,٨4٧

4,٩٥٥,٧11

       

  
--

1,702
24,985
26,687

)93,725(
-

147
8,156

)58,735(

802,382

5,043,718

   
3٢٩,٧٨6
٧3,٧43
٢٩,٨41

433,3٧٠

)14٩,٢6٠(
4٠,1٠4

)٥1٠(
)111,٩3٢(

٢11,٧٧٢

13,٥46,٠44

13,٥46,٠44

   
501,601
78,261
29,555

609,417

)142,223(
38,039

147
)80,988(
424,392

14,297,182

14,297,182

31 ديسمرب ٢٠٢٠
صايف دخل الفوائد والدخل من املنتجات اإلسالمية 

بعد خصم التوزيع إىل املودعني
صايف دخل الرسوم والعموالت

دخل تشغييل آخر
إجاميل الدخل

املصاريف التشغيلية
خسارة االستثامر

الحصة من األرباح من رشكة شقيقة
مخصص انخفاض القيمة للموجودات املالية واملوجودات غري املالية

نتائج القطاع

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع وحقوق ملكية

31 ديسمرب ٢٠1٩
صايف دخل الفوائد والدخل من املنتجات اإلسالمية 

بعد خصم التوزيع إىل املودعني
صايف دخل الرسوم والعموالت

دخل تشغييل آخر
إجاميل الدخل

املصاريف التشغيلية
أرباح االستثامر

الحصة من األرباح من رشكة شقيقة
مخصص انخفاض القيمة للموجودات املالية واملوجودات غري املالية

نتائج القطاع

موجودات القطاع

مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

الخدمات البنكية 
لألفراد والرشكات

ألف درهـم

الخدمات البنكية 
لألفراد والرشكات

ألف درهـم

الخزينة 
واإلستثامرات
ألف درهـم

الخزينة 
واإلستثامرات
ألف درهـم

أخرى
ألف درهـم

أخرى
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

معلومات حول القطاع األسايس



التقرير السنوي ٧1٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

     

-
-
-

٧6٠,34٠
-
-
-
-

٧6٠,34٠

     

-
-
-

841,408
-
-
-
-

841,408

 
 

-
-
-

1٧,٩٧٨
-
-
-
-

1٧,٩٧٨

 
 

-
-
-

21,048
-
-
-
-

21,048

 
 
 

1,٥1٠,٩11
٢,٩4٧,1٢٩
٧,63٩,6٥6

16٥,٠36
166,٢٠٧

-
-

3٩,1٠٥
1٢,46٨,٠44

 
 
 

 1,729,448
2,790,762
8,263,269

238,561
217,772

-
-

33,673
13,273,485

       

-
-
-
-
-

٩٩٠
٨6,36٢

٢1٢,33٠
٢٩٩,6٨٢

       

-
-
-
-
-

1,500
62,916
97,215

161,631

1,٥1٠,٩11  
٢,٩4٧,1٢٩
٧,63٩,6٥6

٩43,3٥4
166,٢٠٧

٩٩٠
٨6,36٢

٢٥1,43٥
13,٥46,٠44

1,729,448  
2,790,762
8,263,269
1,101,017

217,772
1,500

62,916
130,888

14,297,572

3٠- التصنيف والقيمة العادلة لألدوات املالية وغري املالية

بالتكلفة املطفأة
ألف درهـم

بالتكلفة املطفأة
ألف درهـم

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود االرباح 

والخسائر
ألف درهـم

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود االرباح 

والخسائر
ألف درهـم

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

الشامل األخرى
ألف درهـم

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

الشامل األخرى
ألف درهـم

أدوات غري مالية
ألف درهـم

أدوات غري مالية
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املوجودات
31 ديسمرب ٢٠٢٠

نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات العربية 
املتحدة املركزي

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات متويل إسالمي

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

إستثامر يف رشكة شقيقة
ممتلكات ومعدات

موجودات أخرى
مجموع املوجودات

املوجودات
31 ديسمرب ٢٠1٩

نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات العربية 
املتحدة املركزي

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات متويل إسالمي

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

إستثامر يف رشكة شقيقة
ممتلكات ومعدات

موجودات أخرى
مجموع املوجودات

     

٢٥
٨,٢٢4,٨٥٨

166,٢٠٧
43٥,٨٩٨

٨,٨٢6,٩٨٨

423
9,035,108

217,772
253,463

9,506,766

       

-
-
-

٢1,634
٢1,634

-
-
-

20,810
20,810

٢٥
٨,٢٢4,٨٥٨

166,٢٠٧
4٥٧,٥3٢

٨,٨4٨,6٢٢

423
9,035,108

217,772
274,273

9,527,576

بالتكلفة املطفأة
ألف درهـم

أدوات غري مالية
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم املطلوبات

31 ديسمرب ٢٠٢٠
مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

ودائع عمالء وودائع منتجات إسالمية
قبوالت عمالء

مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

31 ديسمرب ٢٠1٩
مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

ودائع عمالء وودائع منتجات إسالمية
قبوالت عمالء

مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “ 



التقرير السنوي ٧٢٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

قياس القيمة العادلة 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو املدفوع لتحويل بند مطلوبات ما يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ 
القياس. وعىل هذا النحو، ميكن أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. يتضمن تعريف القيمة العادلة افرتاض أن املجموعة تعمل 

وفق مبدأ االستمرارية دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها بصورة كبرية أو إجراء معاملة برشوط مجحفة.

باإلضافة إىل ذلك، ألغراض إعداد التقارير املالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة إىل مستوى 1، 2 أو 3 عىل أساس درجة املدخالت املالحظة لقياس القيمة 
العادلة وأهمية املدخالت إىل قياسات القيمة العادلة يف مجملها والتي تم وصفها عىل النحو التايل:

املستوى األول إن قياسات القيمة العادلة هي تلك املشتقة من األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مامثلة.	 
املستوى الثاين إن قياسات القيمة العادلة هي تلك املشتقة من مدخالت غري األسعار املدرجة يف املستوى 1 والتي تكون ملحوظة لبند املوجودات أو بند 	 

املطلوبات إما بطريق مبارش )أي األسعار( أو غري مبارش )أي املشتقة من األسعار(.
املستوى الثالث إن قياسات القيمة العادلة هي تلك املشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت لبند املوجودات أو بند املطلوبات والتي ال تستند 	 

إىل بيانات ملحوظة يف السوق )مدخالت غري ملحوظة(.

القيمة العادلة لألدوات املالية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة
بلغت القيمة العادلة ألدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة كام يف 31 ديسمرب 2020 مبلغ 165,90 مليون درهم )31 ديسمرب 2019: 245,15 مليون درهم(. 
يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات الدين املدرجة تحت املستوى 1 حيث يتم تحديد القيمة العادلة إستناداً إىل املدخالت من األسعار املدرجة )غري املعدلة( 

يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة لها والتي باستطاعة املنشأة الوصول اليها يف تاريخ القياس.

باستثناء ما جاء اعاله، ترى اإلدارة بأن املبالغ املدرجة للموجودات املالية واملطلوبات املالية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة يف البيانـات املاليـة املوحدة 
تعادل قيمها العادلة. 

أساليب التقييم واالفرتاضات املطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية باستخدام أساليب التقييم املامثلة واالفرتاضات املستخدمة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 

.2019

القيمة العادلة للموجودات املالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة عىل أساس متكرر

يتم قياس بعض املوجودات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة يف نهاية فرتة التقارير املالية. يوضح الجدول التايل معلومات عن كيفية تحديد القيم العادلة 
لهذه املوجودات املالية:

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
3٠- التصنيف والقيمة العادلة لألدوات املالية وغري املالية “ تتمة “
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ألف درهـم
تسلسل القيمة 

العادلة

املستوى األول

املستوى األول

املستوى األول

املستوى الثالث

املستوى الثاين

املستوى الثاين

31 ديسمرب
2019

ألف درهـم

القيمة العادلة كام يف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أوراق مالية مدرجة

أموال تقديرية تديرها أطراف ثالثة - أوراق مالية مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

أوراق مالية مدرجة
أوراق مالية غري مدرجة

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

مل يكن هناك أية تحويالت بني املستويات خالل السنة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن أي من املستويات أعاله. 
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31- إدارة املخاطر املالية

تتعرض املجموعة إىل مجموعة متنوعة من املخاطر املالية بسبب أنشطتها، وهذه األنشطة تتعلق بتحليل وتقييم وإدارة وقبول درجة معينة من املخاطر أو 
مزيج منها. إن اتخاذ املخاطر املالية هي أساس لألنشطة املالية، واملخاطر التشغيلية هي نتيجة حتمية للقيام باألعامل التجارية. تهدف املجموعة إىل تحقيق 
توازن مناسب بني املخاطرة والعائد املتحقق وكذلك التقليل من اآلثار السلبية املحتملة عىل األداء املايل للمجموعة. ميكن تصنيف تعرض املجموعة عىل نطاق 

واسع ضمن املخاطر الجوهرية املحددة التالية:
	 مخاطر االئتامن
	 مخاطر السيولة

	 مخاطر السوق )تتضمن مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة(
	 املخاطر التشغيلية )تتضمن املخاطر الناشئة عن عمليات املجموعة واملوظفني والتكنولوجيا و الشأن القانوين واملتطلبات التنظيمية ومخاطر أمن املعلومات(

ترتبط مخاطر األعامل املتعلقة بالسمعة واالسرتاتيجية باملخاطر الجوهرية املحددة أعاله. يتم النظر يف هذه املخاطر من خالل التخطيط االسرتاتيجي للبنك 
وأنشطة إدارة املخاطر العامة. تركز اسرتاتيجية إدارة املخاطر يف بنك أم القيوين الوطني عىل ضامن الوعي والقياس واإلرشاف املناسب عىل هذه املخاطر 

الجوهرية املحددة.

ما زالت املجموعة تركز عىل مواصلة تطوير ثقافة ومامرسات وعمليات إدارة مخاطر املؤسسة بشكل استباقي وعىل أساس مستمر.

امتثلت املجموعة لـ “القوانني التنظيمية لكفاية رأس املال” الجديدة والتي أصدرها مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي خالل سنة ٢٠1٧، والتي تتوافق 
مع القواعد املعدلة والتي حددتها لجنة بازل للرقابة املرصفية يف “بازل 3: إطار عمل تنظيمي عاملي للبنوك واألنظمة املرصفية األكرث مرونة.” تم اإلفصاح 

عن املعلومات / التفاصيل ذات العالقة ضمن اإليضاح رقم 3٥.
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Annual Report 20137

Chairman’s Report

On behalf of the Board, I am pleased to welcome you all to the 31st annual general meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain (NBQ) and present the 
annual report of the Board of Directors for the year ended 31st Dec 2013.

I am pleased to inform you that following a policy of balancing prudence with profitability, NBQ has achieved  total revenue of AED 659.928 million for the 
year ending 31st December 2013 ( 2012: AED 623.194 million) and  net Operating profit before provision figure of AED 441.329 million ( 2012 : 369.824 
million). The net profit of AED 368 million achieved for the same year is 12% higher than the net profit of AED 328.525 million recorded for 2012.  Total 
assets amounted to AED 12.538 billion,    Loans portfolio stood at AED 7.077 billion while Customer deposits amounted to AED 7.441 billion.

Shareholders’ funds at   AED 3.702 billion as at 31.12.2013, registered an increase of 8.2% over the figure of AED 3.419 billion as 31/12/2012. Earnings 
per share increased to 23 fils for 2013, from 21 fils in 2012.

In line with the strategy adopted since 2008 to maintain high liquidity, as at 31st Dec 2013,   liquidity ratio stood at 30.17%. The bank continues to maintain 
one of the highest Capital Adequacy ratios in the country, and  as  at 31st Dec 2013,  recorded a  Capital Adequacy ratio of 33.8 %  well over the minimum 
12% stipulated by the UAE Central Bank, which is highlighting the Bank’s financial strength. Likewise the Tier 1 ratio of 32.2 % is also well in excess of the 
minimum 7% stipulated by the UAE Central Bank.

In order to strengthen the shareholders’ funds further by retaining a portion of the profit earned, the Board has recommended payment of cash dividend 
of 16% and share dividend of 5% of the Share Capital for the year ending 31st December 2013.

The decline to the global economy during the earlier four years was to some extent arrested during 2013, and in particular, the US economy registered a 
small growth and the euro area is crawling out of recession.  The UAE economy is likely to register a growth of around 4 % for 2014, thanks to a robust 
4.5% growth in non-oil economy according to the IMF estimates. Dubai’s winning bid to host the Expo 2020 is seen as a major catalyst in its economic 
rebound according to most economists and analysts.  The US tapering is expected to have an impact on interest rates in the medium to long term. Both 
the DFM and ADX bourses received the upgrade to the emerging market status by MSCI during the year, which resulted in them recording one of their 
highest growths in the recent years. Overall, the banking sector in the UAE has seen a good growth in 2013 amidst positive macroeconomic performances. 
Looking ahead, the global activity is expected to strengthen moderately and the outlook for 2014, with improved investor sentiments, GDP is expected to 
improve to 4.5% according to the IMF estimates.

NBQ continued to adopt a cautious approach towards credit expansion and concentrated its efforts on close monitoring of the existing credit portfolio. 
Going forward, the Bank has a clear strategy in place to further enhance shareholder returns and take advantage of the expected growth opportunities in 
select sectors and to continue its policy of cautious expansion of its activity.

Looking ahead, during 2014, the UAE government is expected to increase spending on infra-structure projects especially with the improvement to the 
investors’ sentiment on the back of Dubai winning its bid to host the 2020. The bank is confident of building on its strong balance sheet with a balanced 
growth of its assets and liabilities on the back of targeted increase to government budget spending.  The strategic development plans launched under 
the initiatives of His Highness Sh.Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, in all the emirates, based on the needs and aspirations of the UAE 
nationals, is certain to improve the quality of life of all the communities in the UAE.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to His Highness Sheikh Saud Bin Rashid Al Mualla – Ruler of Umm Al-Qaiwain 
and Member of the Supreme Council of the United Arab Emirates – for his continued support for the development of NBQ.

I would also like to state my appreciation for the ongoing initiatives and support of the UAE Central Bank to regulate the country’s financial sector and for 
their helpful guidance to NBQ during this year. Equally important has been the steadfast confidence of our shareholders, the loyalty of our customers and 
business partners and the dedicated efforts of our management and staff. Together they have contributed to the success of NBQ and continue to provide 
us with the strength and determination to face all future challenges.

RASHID BIN SAUD AL MUALLA
Chairman

مخاطر اإلئتامن

تفرتض املجموعة أن مخاطر االئتامن كجزء من عمليات اإلقراض الخاصة بها، والتي يتم تحديدها عىل أنها مخاطر أن يتسبب الطرف املقابل يف خسارة مالية 
للمجموعة عن طريق عدم الوفاء بالتزامه. ينشأ التعرض ملخاطر االئتامن بشكل رئييس يف القروض والسلفيات واملبالغ املستحقة من البنوك واألوراق املالية 
االستثامرية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة. هناك أيًضا مخاطر ائتامنية يف الرتتيبات املالية خارج امليزانية العمومية مثل االعتامدات املستندية والضامنات 

والتزامات القرض غري املسحوب. ترتكز إدارة ومراقبة مخاطر االئتامن يف قسم املخاطر االئتامنية مع األهداف التالية:

يتم إدارة مخاطر اإلئتامن والرقابة عليها بشكل مركزي من قبل قسم إدارة مخاطر اإلئتامن يف املجموعة لتحقيق األهداف التالية:

- قياس ومراقبة وتخفيف املخاطر سواء عىل املستوى الجزيئ أو الكيل.
- تسهيل بناء محفظة ائتامنية عالية الجودة والحفاظ عليها وتقليل الخسائر.

- احتواء املوجودات غري العاملة من خالل إجراءات وقائية وتصحيحية.
- تحديد إشارات اإلنذار املبكر والبدء يف اتخاذ إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب.

يتضمن قسم إدارة مخاطر اإلئتامن وحدات مختلفة منها وحدة محفظة العمالء والتقييم ووحدة املعالجة ووحدة احتواء املخاطر. يتم تنفيذ أنظمة تقييم 
املخاطر الداخلية مبا يتوافق مع العرف السائد يف مؤسسة IRB ومبا يتوافق مع املتطلبات الواردة يف بازل2. تقوم وحدة املعالجة ووحدات احتواء املخاطر 
بالعمل عىل منع تراكم املنتجات غري املنتجة من خالل إتخاذ قرارات يف الوقت املناسب ومن خالل املتابعة الحثيثة لزيادة التحصيالت املتعلقة بها. حيثام 
يلزم األمر، تقوم تلك الوحدة أيضاً بتصنيف الحاالت غري امللتزمة والتفاوض معها عىل إقرتاحات توافقية. يلخص اإليضاح رقم 31 مخاطر اإلئتامن التي تتعرض 

لها املجموعة.

التخفيف من مخاطر اإلئتامن
الضامن - من املامرسات الشائعة الحصول عىل أوراق مالية لحامية حقوق املجموعة يف حالة تخلف العميل عن السداد. يتم توثيق هذا التخفيف من خالل 
مستندات وإتفاقيات قانونية ملزمة. إن أشكال الضامنات امللموسة واألكرث شيوًعا واملقبولة من قبل املجموعة هي رهن األرايض واملباين وأسهم الرشكات 

املدرجة والودائع الثابتة ورهن السيارات إلخ.

كذلك يتم أخذ الكفاالت الشخصية وضامنات الرشكات التجارية، أينام اعتربت رضورية.

مخاطر السوق

تشري مخاطر السوق املتعلقة باملجموعة إىل املخاطر التي قد تتعرض لها املجموعة بسبب تأثر قيم املبالغ املدرجة داخل وخارج امليزانية العمومية بشكل 
سلبي نتيجة للتغريات يف أسعار الفائدة وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار االستثامرات. وبالتالـي، فإن تقلبات السوق فيام يتعلق بأسعار الفائدة وأسعار 

رصف العمالت األجنبية وأسعار االستثامرات تعرض أرباح ورأسامل املجموعة للمخاطر.

يقوم قسم إدارة مخاطر السوق يف املجموعة برفع تقارير حول هذه املخاطر إىل لجنة املوجودات واملطلوبات بشكل منتظـم بناًء عىل املعايري املنصوص عليها 
من قبل إدارة واستثامر املوجودات واملطلوبات. تتخذ لجنة املوجودات واملطلوبات تدابري تصحيحية وفقاً للسياسات الداخلية ملخاطر السوق لدى املجموعة 

وتوجهات اسرتاتيجية العمل.
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مخاطر السيولة

متثل مخاطر السيولة املخاطر التي تكون فيها املجموعة غري قادرة عىل الوفاء مبطلوباتها عند استحقاقها. ميكن أن تحدث مخاطر السيولة نتيجة تقلبات يف 
السوق أو تدين يف درجة االئتامن التي قد تسبب نفاد بعض مصادر التمويل يف الحال. للحامية من هذه املخاطر، تسعى اإلدارة إىل تنويع مصادر التمويل 
بشكل مستمر مع وضع السيولة يف االعتبار خالل إدارتها للموجودات. تقوم دائرة الخزينة بإدارة األموال بشكل يومي و الحفاظ عىل موجودات ذات السيولة 
بشكل مناسب. تتم مراقبة وضع السيولة واإلبالغ عنها إىل اإلدارة العليا عىل أساس يومي. وضعت لجنة املوجودات واملطلوبات الخاصة باملجموعة سياسات 

إلدارة مخاطر السيولة ومراقبة وضع السيولة بشكل منتظم.

كجزء من عملية التقييم الداخيل لكفاية رأس املال، يقوم البنك بتقييم التأثري عىل كفاية رأس املال بسبب مخاطر السيولة مبا يف ذلك الرتكزات من خالل إجراء 
اختبارات الجهد. استعداداً لالمتثال ملتطلبات بازل 3، قامت املجموعة بتطبيق نظاماً لحساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل املستقر مبا يتوافق 

مع القوانني التنظيمية ملرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وتعمل عىل تعزيز العمليات واملتطلبات النوعية بشكل استباقي.

مخاطر أسعار الفائدة

متثل مخاطر أسعار الفائدة أثر التغري املحتمل يف أسعار الفائدة والذي قد يؤثر سلباً عىل قيمة األدوات املالية أو املحافظ أو عىل وضع املجموعة بشكل عام. 
عىل الرغم أن مخاطر أسعار الفائدة تظهر يف جميع أنواع األدوات املالية إال أنها تظهر بشكل أكرث وضوحاً يف أدوات الدين ومشتقات لها أدوات دين يشار إليها 
كبند موجودات ومشتقات أخرى قيمتها مرتبطة بأسعار الفائدة يف السوق. بشكل عام، فإن قيمة األدوات املالية طويلة األجل تكون يف الغالب أكرث حساسية 
لتغريات أسعار الفائدة من قيمة األدوات املالية قصرية األجل. من املمكن اإلشارة إىل جزء من مخاطر أسعار الفائدة كمخاطر منحنى العائد والذي يتضمن 

العالقة غري الكاملة املرتبطة بأسعار الفائدة عند تواريخ استحقاق مختلفة.

تقوم املجموعة بإدارة وضع الحساسية ألسعار الفائدة بناًء عىل التغريات املحتملة والفعلية يف أسعار الفائدة وذلك من أجل زيادة صايف إيرادات الفوائد إىل 
أقىص حد ممكن. تقوم املجموعة بتحليل موقف الحساسية ألسعار الفائدة بشكل منتظم استنادا إىل تعاقدات إعادة التسعري أو حسب تواريخ االستحقاق، 
أيهام أقرب. يتم إحتساب األثر املرتتب عىل وضع الحساسية عىل أساس أن التغري يف 200 نقطة أساس من أسعار الفائدة ينعكس أثرها عىل صايف دخل فوائد 

املجموعة. يتم الرقابة عليها من خالل حدود تم تصميمها لذلك. يلخص اإليضاح رقم 33 مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها املجموعة.

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020، تم تطبيق سعر الفائدة الفعيل عىل:

	 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بنسبة 1,05٪ )2019 - 2,51٪(؛
	 شهادات ودائع لدى املرصف املركزي بنسبة 0,64٪ )2019 - 2,23٪(؛

	 قروض وسلفيات بنسبة 4,70٪ )2019 - 5,64٪(؛
	 أوراق مالية استثامرية بالتكلفة املطفأة بنسبة 0,99٪ )2019 - 1,01٪(؛

	 ودائع عمالء بنسبة 1,00٪ )2019 - 1,16٪(؛
	 مستحقات لبنوك أخرى بنسبة ٪0,07 )2019 - ٪1,81(.

إعادة تشكيل املقارنة املعيارية لسعر الفائدة

يجري إعادة التشكيل األساسية للمعايري الرئيسية ألسعار الفائدة عىل مستوى العامل الستبدال أو إعادة تشكيل أسعار الفائدة بني البنوك بأسعار بديلة خالية 
من املخاطر )يشار إليها باسم »إعادة تشكيل أسعار الفائدة بني البنوك«(. تتعرض املجموعة ألسعار فائدة »محدودة« بني البنوك عىل أدواتها املالية التي 
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سيتم استبدالها أو إعادة تشكيلها كجزء من هذه املبادرة عىل مستوى السوق. هناك عدم يقني بشأن توقيت وطرق االنتقال. تتوقع املجموعة أن يكون إلعادة 
تشكيل أسعار الفائدة بني البنوك آثار تشغيلية »محدودة« وإدارة مخاطر وآثار محاسبية يف جميع مجاالت أعاملها. تتعرض املجموعة ملخاطر ضئيلة عىل 

األدوات املالية املرتبطة بسعر ليبور ومن املتوقع أن يكون تأثريها عىل املركز املايل للمجموعة خالل املرحلة االنتقالية ضئياًل.

مخاطر العمالت

تتعرض املجموعة آلثار تقلبات أسعار الرصف السائدة للعمالت األجنبية عىل مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود ملدى التعرض 
لكل عملة وبشكل إجاميل لكل من مراكز العمالت املتاحة كل ليلة وكل يوم بيوم والتي يتم مراقبتها من قبل دائرة الخزينة. يلخص اإليضاح رقم 34 مخاطر 

العمالت األجنبية التي تتعرض لها املجموعة.

املخاطر التشغيلية

تعرف املخاطر التشغيلية عىل أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو اخفاق اإلجراءات الداخلية يف املجموعة أو األفراد والنظم أو بسبب أحداث 
خارجية. إن ذلك التعريف يشمل املخاطر القانونية وال يتضمن املخاطر اإلسرتاتيجية ومخاطر السمعة. إن املخاطر التشغيلية هي مخاطر كامنة يف جميع 
األنشطة التجارية وإن إدارة هذه املخاطر هو أمر بغاية األهمية لتحقيق الهدف االسرتاتيجي للمجموعة. إن املخاطر التشغيلية ال ميكن الحد منها بشكل كامل 

لذلك تسعى اإلدارة للحد من الخسائر من خالل ضامن فعالية البنية التحتية والرقابة والنظم واملوظفني وذلك عىل مستوى املنظومة ككل.

لتحقيق الهدف أعاله، قامت املجموعة بتخصيص قسم إدارة املخاطر التشغيلية وهو القسم الذي يقوم بوضع وتنفيذ منهجيات جديدة لتحديد وتقييم ورصد 
ومراقبة مخاطر التشغيل. إن النظم واإلجراءات املعمول بها تشمل فصل املهام بشكل واضح ويحدد خطوط املسؤولية بهدف الحد من مخاطر التشغيل. يتم 

التقيد بتطبيق املبادئ التوجيهية من خالل رقابة داخلية فعالة ونظام شامل للتدقيق الداخيل.

يتمثل دور وظيفة التدقيق الداخيل لدى املجموعة بتقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية حول مالمئة وفاعلية تطبيق اإلجراءات املتعلقة بتحديد وتقييم 
وإدارة املخاطر الهامة التي تواجهها املجموعة. باإلضافة إىل ذلك، يقوم قسم التدقيق الداخيل مبراجعة مستقلة ملدى االلتزام بالقوانني واللوائح واإلجراءات 
التنظيمية وقياس االلتزام بسياسات وإجراءات املجموعة. كام يقدم قسم التدقيق الداخيل خدمات ذات طبيعة استشارية يتم تقدميها بصورة عامة بناءاً عىل 
طلب محدد من اإلدارة العليا. يقوم مدير قسم التدقيق الداخيل بتقديم التقارير إىل لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة، مع تقديم التقارير اإلدارية إىل املدير 

العام. ألداء دوره بشكل فعال، يتمتع قسم التدقيق الداخيل باستقاللية تنظيمية من اإلدارة، لتمكينه من إجراء تقييم غري مقيد ألنشطة اإلدارة واملوظفني.

أصدر مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي خالل السنة عدداً من املعايري والقوانني التنظيمية املتعلقة بالبنود املختلفة إلدارة املخاطر الشاملة وإطار عمل 
إدارة رأس املال. تتضمن هذه املعايري والقوانني، عىل سبيل املثال ال الحرص، إعداد التقارير املالية والتدقيق الخارجي وإجراءات الرقابة الداخلية واالمتثال 
والتدقيق الداخيل واملخاطر التشغيلية واملخاطر املتعلقة بالدولة والتحويل ومخاطر السوق ومعدل الفائدة ومخاطر معدل العوائد والتي أصبحت سارية 
املفعول يف سنة 2020. اتخذت املجموعة بعض التدابري لاللتزام باملعايري والقوانني التنظيمية الجديدة املذكورة أعاله لضامن االمتثال من تاريخ التنفيذ الفعيل.

تقوم املجموعة حالياً بتطبيق بعض اإلجراءات أدناه والتي من خاللها تهدف إىل مراقبة املخاطر التشغيلية والتخفيف منها.

	 )تقييم املخاطر والرقابة( طريقة من األسفل إىل األعىل لتحديد وتقييم املخاطر التشغيلية يف جميع أقسام األعامل.
	 إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد خسائر املخاطر التشغيلية.

هناك نظام شامل قيد التنفيذ ملواجهة الطوارئ وخطة حول استمرارية العمل وذلك ملواجهة أية ضغوطات أو حاالت طارئة وتخفيف املخاطر املرتبطة بها.
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زيادة هامة يف مخاطر االئتامن

تقوم املجموعة مبراقبة جميع املوجودات املالية الخاضعة ملتطلبات انخفاض القيمة وذلك لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ 
التثبيت األويل. ويف حال وجود زيادة جوهرية يف املخاطر االئتامنية، سوف تقوم املجموعة بقياس مخصص الخسارة عىل أساس مدى الحياة بداًل من الخسارة 

االئتامنية املتوقعة ملدة 12 شهراً.

تصنيفات داخلية ملخاطر االئتامن

لتقييم الجدارة االئتامنية للمقرتضني، لدى املجموعة نظام تصنيف داخيل ملخاطر االئتامن. يتألف نظام تحليل املخاطر اإلئتامنية للمجموعة من 15 فئة. 
البيانات التي يتم تحديدها للتنبؤ مبخاطر التعرث عن السداد وتطبيق األحكام االئتامنية التي متت  تعتمد معلومات التصنيف االئتامين عىل مجموعة من 

تجربتها. يتم تحديد درجات مخاطر االئتامن باستخدام عوامل كمية ونوعية كمؤرشات التعرث عن السداد.

يتم تصميم وتحديد درجات مخاطر االئتمان مبا يعكس مخاطر التعرث يف السداد مع تدهور مخاطر االئتامن. تزيد مخاطر االئتامن من االختالف يف مخاطر 
التعرث يف السداد بني الدرجات. يتم تخصیص کل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان عند التثبيت األويل، استناداً إلی المعلومات المتاحة حول الطرف المقابل. تتم 
مراقبة جميع التعرضات ويتم تحديث درجة مخاطر االئتامن لتعكس املعلومات الحالية. تعترب إجراءات املتابعة املطبقة هي إجراءت عامة ومصممة حسب 

نوع التعرض. ُتستخدم البيانات التالية عادًة ملراقبة حاالت تعرض املجموعة:

	 سجل املدفوعات، مبا يف ذلك نسب الدفع وتحليل األعامر الزمنية؛
	 مدى استخدام الحد املمنوح؛

	 التغريات يف األعامل واألوضاع املالية واالقتصادية؛
	 املعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق املراجعة الدورية مللفات العمالء مبا يف ذلك مراجعة البيانات املالية املدققة.

تستخدم املجموعة درجات مخاطر االئتامن كمدخل أسايس يف تحديد إحتاملية التعرث عن السداد مقابل التعرض. يقدم الجدول أدناه تصنيفاً ملخاطر االئتامن 
الداخلية للمجموعة.

التفصيل الدرجة حسب تصنيف الوكالة    فئات مخاطر االئتامن الخاصة باملجموعة  
  

خالية من املخاطر بشكل جوهري أ أ أ           1

قليلة املخاطر أ أ +           2

الحد األدىن من املخاطر أ أ           3

مخاطر منخفضة أ أ -           4

متوسطة املخاطر أ +           5

متوسطة إىل مرتفعة املخاطر أ           6

متوسطة املخاطر أ -           7

متوسطة إىل مرتفعة املخاطر ب ب ب           8

معتدلة إىل مرتفعة املخاطر ب ب +           9

عالية املخاطر ب ب           10

مخاطر عالية بشكل ملحوظ ب +           11
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التفصيل الدرجة حسب تصنيف الوكالة    فئات مخاطر االئتامن الخاصة باملجموعة  

قامئة املراقبة ب           12

متدنية ج           13

مشكوك يف تحصيلها د           14

خسارة ه           15

تقوم املجموعة بتحليل جميع البيانات التي يتم جمعها باستخدام مناذج إحصائية وكذلك بتقدير العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث للتعرضات إضافة إىل 
كيفية احتاملية تعرضها للتغري مبرور الوقت. وتشمل العوامل التي تؤخذ يف االعتبار يف هذه العملية البيانات االقتصادية الكلية مثل معدل منو الناتج اإلجاميل 
املحيل وأسعار العقارات وأسعار النفط ومعدالت اإلشغال. تقوم املجموعة بإنشاء سيناريو »الحالة األساسية« للتوجه املستقبيل للمتغريات االقتصادية ذات 
العالقة باإلضافة إىل نطاق متثييل من سيناريوهات التنبؤ املحتملة األخرى. ثم تستخدم املجموعة هذه التنبؤات، والتي تعترب مرجحة لالحتاملية، لتعديل 

تقديراتها الحتامالت التعرث.

تستخدم املجموعة معايري مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتامن قد زادت بشكل ملحوظ لكل محفظة من محافظ املوجودات. إن املعايري املستخدمة 
هي تغيريات كمية ونوعية يف احتامالت التعرث.

تأسيس املعلومات املستقبلية

تستخدم املجموعة املعلومات املستقبلية املتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال مربر له وذلك عند تقييمها للزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن وكذلك يف قياس 
املستقبلية  للتنبؤات  أساسية«  »حالة  سيناريو  إلنشاء  والداخلية  الخارجية  املعلومات  يستخدمون  بخرباء  املجموعة  تستعني  املتوقعة.  االئتامنية  الخسارة 
البيانات  املستخدمة  الخارجية  املعلومات  تتضمن  األخرى.  املحتملة  التنبؤ  لسيناريوهات  تصورية  إىل جانب مجموعة  العالقة  ذات  االقتصادية  للمتغريات 

االقتصادية والتوقعات التي تنرشها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية.

تطبق املجموعة االحتامالت عىل سيناريوهات التنبؤ املحددة. إن سيناريو الحالة األساسية هو النتيجة الوحيدة األكرث احتامالً ويتكون من املعلومات التي 
تستخدمها املجموعة للتخطيط االسرتاتيجي وإعداد امليزانية. قامت املجموعة بتحديد وتوثيق املحركات الرئيسية للمخاطر والخسائر االئتامنية لكل محفظة 

من األدوات املالية، كام قامت باستخدام التحليل اإلحصايئ للبيانات السابقة بتقدير العالقات بني املتغريات االقتصادية الكلية واملخاطر والخسائر االئتامنية.

تم تطوير العالقات املتوقعة بني املؤرشات الرئيسية ومعدالت التعرث يف السداد والخسائر يف محافظ مختلفة من املوجودات املالية بناًء عىل تحليل البيانات 
السابقة عىل مدى 7 سنوات باستثناء بطاقات اإلئتامن املستخدمة يف 5 سنوات من البيانات املالية السابقة.

قياس الخسائر االئتامنية املتوقعة

إن املدخالت الرئيسية املستخدمة لقياس الخسائر االئتامنية املتوقعة هي:
	 احتاملية التعرث

	 الخسارة بافرتاض التعرث؛ و
	 التعرضات عند التعرث

إن هذه العنارص مستمدة من مناذج إحصائية مطورة داخلياً بناًء عىل بيانات سابقة وبيانات مقدمة من مصادر موثوقة. كام يتم تعديلها لتعكس معلومات 
مستقبلية مرجحة حسب االحتامالت.
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إن احتاملية التعرث هي تقدير الحتامل التعرث يف السداد خالل فرتة زمنية معينة. ويتم تقديرها كام يف وقت محدد. ويستند هذا الحساب عىل مناذج التقييم 
اإلحصايئ املستخدمة ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصيصاً ملختلف فئات األطراف املقابلة والتعرضات. وتعتمد هذه النامذج اإلحصائية 

عىل بيانات السوق )إن وجدت( باإلضافة إىل البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنوعية.

إن الخسارة بافرتاض التعرث هي تقدير للخسائر الناتجة عن التعرث يف السداد. وتستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك التي يتوقع 
املمول استالمها، مع األخذ بعني االعتبار التدفقات النقدية من أي ضامنات. إن مناذج الخسارة بافرتاض التعرث للموجودات املضمونة تأخذ يف االعتبار توقعات 
تقييم الضامنات املستقبلية مع مراعاة خصومات البيع والوقت الالزم لتحقيق الضامنات والضامنات املتبادلة وأسبقية املطالبة وتكلفة تحقيق الضامنات. 
تراعي مناذج الخسارة بافرتاض التعرث للموجودات غري املضمونة وقت االسرتداد ومعدالت االسرتداد. يتم اإلحتساب بناًء عىل أساس التدفق النقدي املخصوم، 

حيث أنه يتم خصم التدفقات النقدية من معدل الفائدة الفعيل األصيل للقرض.

ميثل التعرض عند التعرث التعرض املتوقع يف تاريخ حالة التعرث عن السداد يف املستقبل. تستمد املجموعة التعرض عند التعرث من التعرضات الحالية إىل الطرف 
املقابل والتغيريات املحتملة للمبلغ الحايل املسموح به مبوجب العقد مبا يف ذلك اإلطفاء وسداد املبلغ الرئييس والفائدة. إن التعرض عند التعرث لبند املوجودات 
املالية هو إجاميل القيمة الدفرتية عند التعرث. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضامنات املالية، سوف يراعي التعرض عند التعرث املبلغ املسحوب، وكذلك املبالغ 

املستقبلية املحتملة والتي ميكن سحبها أو سدادها مبوجب العقد، والتي سيتم تقديرها بناًء عىل عوامل تحويل االئتامن.

يستند قياس الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل املتوسط املرجح لخسائر اإلئتامن. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون قياس مخصص الخسارة هو ذاته بغض النظر 
عام إذا كان يتم قياسه عىل أساس فردي أو عىل أساس جامعي )عىل الرغم من أن القياس عىل أساس جامعي يكون عملًيا بشكل أكرب بالنسبة ملحافظ البنود 
الكبرية(. فيام يتعلق بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن، فقد يكون من الرضوري إجراء التقييم عىل أساس جامعي حيث يتم جمع 

األدوات املالية بناًء عىل خصائص املخاطر املتعلقة بنوع املنتج.
 

يتم احتساب قيمة املتوسط املرجح لخسائر االئتامن املتوقعة مع األخذ بعني االعتبار سيناريوهات خط األساس والجانب الصاعد والهابط مرضوًبا بأوزان 
السيناريوهات املحددة، عىل مستوى العقد ليعكس تأثري خسائر االئتامن املتوقعة يف الدفاتر الحسابية.

إن أهم افرتاضات نهاية الفرتة املستخدمة لتقديرات خسائر االئتامن املتوقعة كام يف 31 ديسمرب 2020 موضحة أدناه. تم استخدام سيناريوهات أساسية 
وصاعدة وهابطة لجميع املحافظ مع مراعاة املتغريات الرئيسية لالقتصاد الكيل التالية:
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تحليل الحساسية

إذا طرأ تغري عىل متغريات االقتصاد الكيل )املحددة أعاله( حسب الحالة األساسية وحسب سيناريوهات االتجاه الصاعد والهابط، فإنه مل يكن هناك تأثري 
حساسية جوهري عىل خسائر االئتامن املتوقعة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “
زيادة هامة يف مخاطر االئتامن “تتمة”

٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢٢٢٠٢3٢٠٢4االحتامالت املعينةالسيناريو متغريات االقتصاد الكيل

Lag 3 مؤرش املركب االقتصادي )النسبة املئوية 
للتغري الربع سنوي عىل أساس سنوي

العقارات يف ديب )متوسط سعر الوحدة السكنية( 
بالدرهم لكل مرت مربع

3 lag سعر العرض بني بنوك اإلمارات: إيبور

التضخم، مؤرش متوسط سعر املستهلك )التغري 
2 lag )بالنسبة املئوية عىل أساس سنوي

األساس
الصاعد
الهابط

األساس
الصاعد
الهابط

األساس
الصاعد
الهابط

األساس
الصاعد
الهابط

%1,3٠
%1,33
%1,٢٧

1٢,٨٨٢
1٢,٨٨3
1٢,٨٨1

%1,41
%٠,٨6
%1,٩٧

%٢,6٠
%3,٨4
%1,3٧

%٢,٢6
%٢,31
%٢,٢1

1٢,٨٨٢
1٢,٨٨3
1٢,٨٨1

%1,46
%٠,٩٠
%٢,٠1

%٢,٩1
%4,14
%1,6٨

%٢,6٠
%٢,6٥
%٢,٥٥

1٢,٨٨٢
1٢,٨٨3
1٢,٨٨1

%1,4٨
%٠,٩٢
%٢,٠3

%3,٠٥
%4,٢٨
%1,٨٢

%٢,6٠
%٢,6٥
%٢,٥٥

1٢,٨٨٢
1٢,٨٨4
1٢,٨٨1

%1,4٨
%٠,٩٢
%٢,٠3

%3,٠٥
%4,٢٨
%1,٨٢

%4٠ 
%٢٠
%4٠

%4٠
%٢٠
%4٠

%4٠
%٢٠
%4٠

%4٠
%٢٠
%4٠

 %)6,٠٠(
%)٥,٨٧(
%)6,13(

1٢,٨٨٢
1٢,٨٨3
1٢,٨٨1

%1,٠6
%٠,٥1
%1,6٢

%٠,1٢
%1,3٥

)%1,11(

السيناريو التنازيلالسيناريو التصاعديالحالة األساسية التغيري يف خسائر االئتامن املتوقعة نتيجة التغري يف متغريات االقتصاد الكيل

%٩,1٠٢+
%٠,٠٥3-

%٩,11٠+
%٠,٠٥٢-

%٩,٠٨٨+
%٠,٠٥٥-

املرحلة 1
املرحلة 2

الجودة االئتامنية

تتم إدارة جودة ائتامن محفظة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي من قبل املجموعة باستخدام تصنيف االئتامن الداخيل والذي يتألف من 
12درجة. يتم استخدام نظام تصنيف املخاطر بوصفه أداة إلدارة مخاطر االئتامن، حيث يتم تصنيف أي مخاطر موجودة يف محافظ املجموعة مقابل مجموعة 

من املعايري املحددة مسبقاً والتي تتوافق أيضاً مع توجيهات مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

يتم تقديم تحليل لتعرض املجموعة للمخاطر االئتامنية لكل تصنيف من بند املوجودات املالية و »املرحلة« دون مراعاة آثار أي ضامنات أو تحسينات ائتامنية 
أخرى إىل جانب ملخص الحركة يف مخصص خسارة االئتامن املتوقعة عىل األدوات املالية حسب التصنيف وذلك ضمن اإليضاح 6 عن القروض والسلفيات 
اإليضاح 17 عن  االستثامرية وضمن  املالية  األوراق  اإليضاح 7 عن  البنوك األخرى وضمن  املستحقة من  املبالغ  اإليضاح 5 عن  والتمويل اإلسالمي وضمن 

االلتزامات واملطلوبات الطارئة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “
زيادة هامة يف مخاطر االئتامن “تتمة”

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( وخسائر االئتامن املتوقعة

تستمر التداعيات االقتصادية ألزمة )كوفيد-19( يف التطور. قامت الهيئات التنظيمية والحكومات يف جميع أنحاء العامل باتخاذ تدابري التحفيز املايل واالقتصادي 
للتخفيف من تأثريها عىل الرشكات واألفراد. وتتضمن تدابري التخفيف دعم السيولة النقدية وتأجيل الدفعات لألفراد وإعفاءات رأس املال املقدمة من مرصف 

اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

وقد وضع البنك يف اعتباره يف حسابات خسارة االئتامن املتوقعة التوجيهات الصادرة عن مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي بشأن الدعم االقتصادي 
املستهدف ومعالجة خسائر االئتامن املتوقعة حسب للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 يف سياق أزمة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( وكذلك 
التوجيهات الصادرة عن مجلس املعايري املحاسبية الدولية. وعالوة عىل ذلك، يتمتع البنك بحوكمة قوية لضامن مالءمة إطار عمل املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم 9 وتقديرات خسائر االئتامن املتوقعة الناتجة يف جميع األوقات. قام البنك أيضاً مبراجعة التأثري املحتمل لتفيش فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( 

عىل املدخالت واالفرتاضات الخاصة بقياس خسارة االئتامن املتوقعة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 يف ضوء املعلومات املتاحة.

وقد أخذ البنك يف االعتبار توقعات متغريات االقتصاد الكيل والتي تتامىش مع أحدث التوقعات التي قام بنرشها مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي يف 
مراجعته االقتصادية الفصلية. كام يف 31 ديسمرب 2020، ازدادت احتاملية السيناريو املتشائم من 30٪ إىل 40٪ بينام انخفض احتامل السيناريو املتفائل من 
30٪ إىل 20٪ مقارنة بتاريخ 31 ديسمرب 2019. نتج عن التغيريات يف االحتامالت املحددة لسيناريو االقتصاد الكيل وعملية إعادة التصنيف الخاصة باإلدارة 
خسائر ائتامن متوقعة إضافية مببلغ 23 مليون درهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020. تعترب عملية إعادة التصنيف تقديرية ويستمر البنك يف إعادة تقييم 

التأثري بصفة دورية.

وفقاً ملتطلبات مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، قام البنك بتقسيم عمالئه املستفيدين من تأجيل الدفع إىل مجموعتني وعىل النحو التايل:

املجموعة 1: تشمل العمالء الذين من غري املتوقع أن يواجهوا تغيريات كبرية يف جدارتهم االئتامنية، مبا يتجاوز قضايا السيولة وأنهم يتأثرون بشكل 	 
مؤقت وخفيف بأزمة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(. بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد أن تأجيالت الدفع فَعالة وبالتايل، فإنه من غري املتوقع أن تتأثر 
القيمة االقتصادية للمنشآت بشكل جوهري. سيظل هؤالء العمالء يف مرحلتهم الحالية من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9، طوال فرتة األزمة.

املجموعة 2: تتضمن العمالء الذين من املتوقع أن يواجهوا تغيريات كبرية يف الجدارة االئتامنية، باإلضافة إىل مشكالت السيولة التي سيتم معالجتها 	 
بتأجيالت الدفع. بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك تدهور كاٍف يف مخاطر االئتامن لتحريك املرحلة وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9. تواصل 

املجموعة مراقبة الجدارة االئتامنية لهؤالء العمالء، وال سيام املؤرشات التي تدل عىل عدم القدرة املتوقعة عىل دفع أي من التزاماتهم عند استحقاقها.

وبناًء عليه، تخضع جميع قرارات املراحل والتجميع للمراجعة املنتظمة للتأكد من أنها تعكس نظرة دقيقة لتقييم البنك لكل من الجدارة االئتامنية واملراحل 
والتجميع للعمالء اعتباراً من تاريخ إعداد التقرير املايل.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-1٩( وخسائر االئتامن املتوقعة )تتمة(

تحليل العمالء املستفيدين من تأجيل الدفع 

تحليل العمالء املستفيدين من تأجيل الدفع حسب النوع واملجموعات والفئات مع الخسائر االئتامنية املتوقعة ذات العالقة:

كام يف 31 ديسمرب 2020، حصل البنك عىل تسهيالت بتكلفة صفرية مببلغ 198,56 مليون درهم والتي تم استخدامها بالكامل لتقديم تسهيالت يف الدفع 
للعمالء املتأثرين.

التقسيم حسب املجموعة كام يف 31 ديسمرب 2020 )مدققة(:

الرشكات
ألف درهـم

املجموعة 1
ألف درهـم

املجموعة 1
ألف درهـم

األفراد
ألف درهـم

املجموعة ٢
ألف درهـم

املجموعة ٢
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

اإلجاميل
ألف درهـم

اإلجاميل
ألف درهـم

إجاميل التعرض
خسارة االئتامن املتوقعة

مبلغ مؤجل
عدد العمالء 

إجاميل التعرض
خسارة االئتامن املتوقعة

صايف التعرض
مبلغ مؤجل

البيع بالجملة
إجاميل التعرض

خسارة االئتامن املتوقعة

صايف التعرض لبيع الجملة

البيع بالتجزئة
إجاميل التعرض

خسارة االئتامن املتوقعة

صايف التعرض لبيع التجزئة

1,٨٧1,٥3٧
4٧,٢٩٩

1٩٧,11٨
٥٩

1,٨34,1٢٠
)4٥,14٥(

1,٧٨٨,٩٧٥
1٧٨.11٥

1,٨31,136
)4٥,133(

1,٧٨6,٠٠3

٢.٩٨4
)1٢(

٢.٩٧٢

13,3٥٥
٧6٥

1,446
3

٥٠,٧٧٢
)٢,٩1٩(

4٧,٨٥3
٢٠.4٥٠

4٠,4٠1
)٢,166(

3٨,٢3٥

1٠.3٧1
)٧٥3(

٩.61٨

1,٨٨4,٨٩٢
4٨,٠64

1٩٨,٥64
6٢

1,٨٨4,٨٩٢
)4٨,٠64(

1,٨36,٨٢٨
1٩٨.٥64

1,٨٧1,٥3٧
)4٧,٢٩٩(

1,٨٢4,٢3٨

13.3٥٥
)٧6٥(

1٢.٥٩٠



التقرير السنوي ٨3٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-1٩( وخسائر االئتامن املتوقعة )تتمة(

التكوين القطاعي إلجاميل التعرض والخسائر االئتامنية املتوقعة للعمالء الذين يستفيدون من تأجيل الدفع:

الحركة يف إجاميل أرصدة القروض والسلفيات والذمم املدينة عن التمويل اإلسالمي املؤجلة:

٩6,6٧٢

٥٩3,٠٩6

1٢3,116

٨٨,63٧

146,٧٨٨

٨36,٥٨3

1,٨٨4,٨٩٢

1,٨66,٢٧6

1٨,616

1,٨٨4,٨٩٢

٥,٧4٩

16,٠4٠

٥,٨4٩

٢,64٩

3,1٩٨

14,٥٧٩

4٨,٠64

4٧,413

6٥1

4٨,٠64

إجاميل التعرض
ألف درهـم

خسائر االئتامن 
املتوقعة

ألف درهـم

إجاميل التعرض
ألف درهـم

خسائر االئتامن 
املتوقعة

ألف درهـم القطاع االقتصادي

تجارة الجملة والتجزئة

العقارات والبناء

قروض فردية وأخرى

التصنيع

النقل واالتصاالت

خدمات وأخرى

املجموع الكيل

حسب املنتج

قروض ألجل

قروض مقابل إيصاالت األمانة

املجموع الكيل

املرحلة 1
ألف درهـم

املرحلة ٢
ألف درهـم

املرحلة 3
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

إجاميل املبلغ املدرج كام يف 1 يناير 2020
ناشئة/موقف عن تثبيتها خالل الفرتة

املحول إىل املرحلة 1
املحول إىل املرحلة 2
املحول إىل املرحلة 3

إجاميل التعرض كام يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

٢,٥٩1,٢٧٩
)٧٨٥,٥4٠(

٢,٧13
)٢٠,٥٨1(

-

1,٧٨٧,٨٧1

٢٢4,٨6٧
)1٧3,414(

)٢,٧13(
4٨,٢٨1

-

٩٧,٠٢1

٢٧,٧٠٠
-
-

)٢٧,٧٠٠(
-

-

٢,٨43,٨46
)٩٥٨,٩٥4(

-
-
-

1,٨٨4,٨٩٢



التقرير السنوي ٨4٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-1٩( وخسائر االئتامن املتوقعة )تتمة(

الحركة يف مخصص االنخفاض يف قيمة القروض والسلفيات والذمم املدينة عن التمويل اإلسالمي املؤجلة:

املرحلة 1
ألف درهـم

املرحلة ٢
ألف درهـم

املرحلة 3
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

مخصصات خسارة االئتامن املتوقعة كام يف 1 يناير ٢٠٢٠
ناشئة/موقف عن تثبيتها خالل الفرتة

املحول إىل املرحلة 1
املحول إىل املرحلة ٢

خسارة االئتامن املتوقعة كام يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠

36,٧٥٧
3,٧61

٩
)1٩4(

4٠,333

14,٧63
)٧,٢1٧(

)٩(
1٩4

٧,٧31

-
-
-
-

-

٥1,٥٢٠
)3,4٥6(

-
-

4٨,٠64

مخاطر التسوية

قد تؤدي أنشطة املجموعة إىل التعرض للمخاطر عند تسوية املعامالت أو الصفقات التجارية, تتمثل مخاطر التسوية مبخاطر التعرض لخسارة ناجمة عن عدم 
قدرة الطرف املقابل عىل اإليفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو األوراق املالية أو املوجودات األخرى املستحقة وفقاً لالتفاقيات التعاقدية. إن أي تأخري يف إجراء 

التسوية تتم مراقبته وتحديد حجمه كجزء من إدارة املخاطر االئتامنية للمجموعة.

التسويات من خالل وكيل تسوية / تصفية لضامن تسوية  بالحد من تلك املخاطر عن طريق إجراء  بالنسبة ألنواع معينة من املعامالت، تقوم املجموعة 
الصفقات التجارية فقط عند استيفاء كال الطرفني التزامات التسوية التعاقدية. تشكل حدود التسوية جزءاً من عملية رقابة االعتامد / الحد االئتامين. إن قبول 

مخاطر التسوية عىل صفقات التسوية الحرة يتطلب اعتامدات خاصة باملعاملة أو خاصة بالطرف املقابل وفقاً إلطار عمل االئتامن املتفق عليه.

تخفيف املخاطر والضامنات والتحسينات االئتامنية

متاشياً مع معايري بازل واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9، يحدد إطار عمل إدارة املخاطر االئتامنية األساس املتعلق بأهلية وتقييم وأدوار ومسؤوليات 
اإلدارات املختلفة واإلدارة الشاملة للضامنات من أجل اعتامد آلية فعالة لتخفيف مخاطر االئتامن وزيادة استخدام الضامنات املؤهلة إىل أقىص حد ممكن.

تساعد الضامنات املؤهلة مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 يف الوصول إىل التعرض عند التعرث و الخسارة بافرتاض التعرث لحسابات خسارة 
االئتامن املتوقعة. أما بالنسبة لقياس خسارة االئتامن املتوقعة، فسوف يعكس حاالت العجز النقدي املتوقع من خالل الخسارة بافرتاض التعرث التدفقات 

النقدية املتوقعة من تحقيق الضامن برشط أن تكون هي نفسها حسب الرشوط التعاقدية.

تقوم املجموعة بإدارة التعرض ملخاطر االئتامن عن طريق الحصول عىل ضامنات عند االقتضاء، ويف بعض الحاالت، قد تقوم املجموعة أيضاً بإغالق املعامالت 
أو التنازل عنها إىل أطراف مقابلة أخرى لتخفيف مخاطر االئتامن.

النقد يف الصندوق والضامنات ورهن  أنواع الضامنات بشكل رئييس  إن مبلغ ونوع الضامن يعتمد عىل تقييامت مخاطر االئتامن للطرف املقابل. تتضمن 
األسهم املدرجة والرهن العقاري ورهن املمتلكات أو غريها من األوراق املالية عىل املوجودات. كام يتم الحصول عىل الحصص املرهونة عىل السيارات والسفن 

واملعدات. ال يتم االحتفاظ بالضامن بشكل عام مقابل االستثامرات غري التجارية واملبالغ املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية.



التقرير السنوي ٨٥٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

تخفيف املخاطر والضامنات والتحسينات االئتامنية )تتمة(

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضامنات، وحيثام يكون هناك رضورة، تطلب املجموعة ضامنات إضافية وفقاً لالتفاقية األساسية، وتراعي الضامنات التي تم 
الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفاية املخصص لخسائر االنخفاض يف القيمة.

يتم تقييم تقديرات القيمة العادلة بشكل عام عىل أساس دوري وفقاً لسياسات االئتامن ذات العالقة. يتم عرض تقدير القيمة العادلة للضامنات وغريها من 
التحسينات األمنية املحتفظ بها مقابل القرض ومحفظة التمويل اإلسالمي يف الصفحة التالية:

يتم تقييم تقديرات القيمة العادلة بشكل عام عىل أساس دوري وفقاً لسياسات االئتامن ذات العالقة. يتم عرض تقدير القيمة العادلة للضامنات وغريها من 
التحسينات األمنية املحتفظ بها مقابل القرض ومحفظة التمويل اإلسالمي أدناه:

11,٧4٥,٠٠6
6٢٢,433

1,٠٢٠,٨٢٥
 13,3٨٨,٢64

12,113,838
1,385,686
1,057,357

14,556,881

٢,٥4٨,٧46
٢,٢٥1

4٩,6٧4
 ٢,6٠٠,6٧1

3,787,709
22,259
49,977

3,859,945

6,٨13,٥٢٩
3٨٢,٨٧٧
٧٩٥,4٢٨

٧,٩٩1,٨34

7,114,324
773,830
752,678

8,640,832

٢,1٢٧,٧6٩
1,٠٨1

113,٩٠٧
 ٢,٢4٢,٧٥٧

3,499,426
6,684

108,674
3,614,784

13,٨٧٢,٧٧٥
6٢3,٥14

1,134,٧3٢
1٥,631,٠٢1

15,613,264
1,392,370
1,166,031

18,171,665

٢٠٢٠

2019

ضامنات غري قابل 
للتحويل

ألف درهـم

ضامنات غري قابل 
للتحويل

ألف درهـم

الرصيد املمول
ألف درهـم

الرصيد املمول
ألف درهـم

ضامنات أخرى
ألف درهـم

ضامنات أخرى
ألف درهـم

مجموع الضامن
ألف درهـم

مجموع الضامن
ألف درهـم

الرصيد غري املمول
ألف درهـم

الرصيد غري املمول
ألف درهـم

املرحلة 1
املرحلة ٢
املرحلة 3
املجموع

املرحلة 1
املرحلة 2
املرحلة 3
املجموع



التقرير السنوي ٨6٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

تخفيف املخاطر والضامنات والتحسينات االئتامنية “تتمة”

الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن قبل االحتفاظ بضامنات وتعزيزات ائتامنية أخرى:

التعرضات ملخاطر االئتامن فيام يتعلق بالبنود املدرجة يف امليزانية العمومية:

خارج امليزانية العمومية:

الحد األقىص للتعرض

٢,٩4٨,6٨٢
٧,٩٩1,٨33

166,٢٠٧
16٥,٢٨٥
3٩,1٠٥

11,311,11٢

2,791,207
8,640,832

217,772
238,716
33,673

11,922,200

٢,434,46٥
13,٧4٥,٥٧٧

3,859,945
15,782,145

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

قبوالت عمالء

استثامرات يف أوراق مالية 

موجودات أخرى

املجموع

التزامات القروض وبنود أخرى خارج امليزانية العمومية

مخاطر الرتكزات

تنشأ الرتكزات عندما يشرتك عدد من األطراف املقابلة يف أنشطة متشابهة، أو يف أنشطة يف نفس املنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سامت اقتصادية مامثلة 
مام قد يجعل قدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بشكل مامثل بالتغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو غريها. تشري الرتكزات إىل الحساسية 

النسبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي تؤثر عىل قطاع أعامل بذاته أو عىل منطقة جغرافية معينة.

تتم رقابة التعرضات ملخاطر االئتامن املتعلقة بعمالء محددين أو مبجموعة من العمالء من خالل تسلسل منظم لصالحيات اعتامد مفوضة. ينبغي الحصول 
عىل موافقة مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي عىل أي تعرض مخطط له لطرف مقابل فردي أو مجموعة أطراف مقابلة مع مراعاة قاعدة رأس املال 
النظامي وفقاً للوائح مراقبة حدود التعرض الكبرية التي صدرت عن مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. تعمل املجموعة عىل مراقبة تركزات مخاطر 
االئتامن بحسب الصناعة والقطاع واملنطقة الجغرافية. كام عملت املجموعة أيضا عىل وضع السقوف القصوى للمحفظة االئتامنية ألنشطتها املتخصصة مثل 

وحدة متويل السفن ووحدة الطاقة ووحدة املعادن الثمينة.

املجموع



التقرير السنوي ٨٧٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

-
-

٢3٥,٥4٢
1,4٨4,٢٠3

٢٢,٠4٢
4٥,٢٩٠

-
-

1,٧٨٧,٠٧٧

1,41٠,٢٨٩
3,11٨,٩٢3
٥,٨1٥,٧٩٩
٢,414,٠16
٢,٥1٧,٨٠٩

63٧,٩1٩
1,1٧٩,٠٥٥

٥,66٨
1٧,٠٩٩,4٧٨

1,41٠,٢٨٩
3,11٨,٩٢3
٥,٨٢1,٧٠6
٢,41٨,٢٠1
٢,٥1٨,3٠٩
1,٠٨٠,٥66
1,1٧٩,٠٥٥

٥,66٨
1٧,٥٥٢,٧1٧

1,41٠,٢٨٩
3,11٨,٩1٢
4,٧٩3,٧٢٨
1,6٠٥,3٠٧
٢,٢٩6,14٨

63٧,٩1٩
1,1٧٩,٠٥٥

٥,66٨
1٥,٠4٧,٠٢6

-
6٧٩,٧4٥

4,3٩٨,٠13
٧٥٨,٥4٩

٢,٢٧4,1٠٥
٧٥٨,٨٩٢

1,٠٥٩,٩٩٢
٥,٥٢4

٩,٩34,٨٢٠

٩,٩34,٨٢٠

املخاطر االئتامنية واملخاطر املرجحة

31 ديسمرب ٢٠٢٠

اإلجاميل القائم
ألف درهـم

مخففات مخاطر 
اإلئتامن

ألف درهـم

التعرض بعد معدل 
التحويل االئتامين

ألف درهـم

املوجودات املرجحة 
مبخاطر االئتامن

ألف درهـم

التعرض قبل مخففات 
مخاطر االئتامن

ألف درهـم

مخففات مخاطر اإلئتامن

مطالبات عىل هيئات سيادية
مطالبات عىل بنوك

مطالبات عىل رشكات واملؤسسات الحكومية ذات العالقة
املطالبات املدرجة يف املحفظة التجارية

مطالبات مضمونة بعقارات تجارية
قروض مستحقة السداد

موجودات أخرى
مطالبات مضمونة بعقار سكني

إجاميل املطالبات

إجاميل املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتامن

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

 فئات املوجودات



التقرير السنوي ٨٨٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

املخاطر االئتامنية واملخاطر املرجحة “تتمة”

-
355,926

-
2,675,665

11,650
60,936

-
-

3,104,177

1,625,204
6,759,292
3,065,164
3,419,244
2,724,964

786,324
1,131,629

8,788
19,520,609

1,625,204
6,764,978
3,065,164
3,420,226
2,725,464
1,228,914
1,135,618

8,788
19,974,356

1,625,204
5,383,436
3,065,153
2,012,444
2,494,148

786,324
1,131,629

8,788
16,507,126

-
5,010,064

759,508
552,137

2,482,498
1,011,571
1,005,322

8,247
10,829,347

1٠,٨٢٩,34٧

31 ديسمرب ٢٠1٩

اإلجاميل القائم
ألف درهـم

مخففات مخاطر 
اإلئتامن

ألف درهـم

التعرض بعد مخففات 
مخاطر االئتامن

ألف درهـم

املوجودات املرجحة 
مبخاطر االئتامن
اإلجاميل القائم

ألف درهـم

التعرض قبل مخففات 
مخاطر االئتامن

ألف درهـم

مخففات مخاطر اإلئتامن

مطالبات عىل هيئات سيادية
مطالبات عىل بنوك

مطالبات عىل رشكات واملؤسسات الحكومية ذات العالقة
املطالبات املدرجة يف املحفظة التجارية

مطالبات مضمونة بعقارات تجارية
قروض مستحقة السداد

موجودات أخرى
مطالبات مضمونة بعقار سكني

إجاميل املطالبات

 فئات املوجودات

إجاميل املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتامن



التقرير السنوي ٨٩٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي ذات رشوط معاد التفاوض بشأنها

إن القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي ذات الرشوط املعاد التفاوض بشأنها هي تلك القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي التي 
تم إعادة جدولتها أو هيكلتها حيث قامت املجموعة بتقديم تنازالت البد منها. تصنف القروض التي متت إعادة جدولتها يف المرحلة األولی اليت تجذب خسائر 
االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهراً، يف حین تصنف القروض المعاد هيكلتها يف المرحلة الثانیة اليت تجذب خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر املتبقي 

– والتي مل تتأثر بانخفاض قيمة االئتامن.

عند إعادة التفاوض، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت الرشوط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الرشوط األصلية. تقوم املجموعة بذلك من خالل 
مراعاة، من بني أمور أخرى، العوامل التالية:

إذا كان املقرتض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إىل املبالغ التي يتوقع أن يكون املقرتض قادراً عىل 	 
سدادها.

ما إذا كان قد تم إدخال أي رشوط جديدة جوهرية، مثل اإليرادات عىل أساس حصة الربح / حقوق امللكية والتي تؤثر بشكل جوهري عىل ملف مخاطر 	 
القرض.

متديد كبري لفرتة القرض عندما ال يعاين املقرتض من صعوبة مالية.	 
تغري كبري يف سعر الفائدة.	 
التغيري يف العملة املقومة للقرض.	 
إدخال ضامنات أو تحسينات أمنية أو ائتامنية أخرى والتي تؤثر بشكل كبري عىل مخاطر االئتامن املرتبطة بالقروض.	 
التدفقات النقدية املخصومة بعد إعادة التفاوض مساوية أو أكرب من التدفقات النقدية املخصومة يف وقت منح التسهيل.	 

إذا كانت الرشوط مختلفة بشكل جوهري، تقوم املجموعة بالتوقف عن تثبيت بند املوجودات املالية األصيل وتثبيت بند موجودات مالية »جديد« بالقيمة 
العادلة وإعادة احتساب معدل فائدة فعيل جديد لبند املوجودات. إن تاريخ إعادة التفاوض يعترب بالتايل تاريخ التثبيت األويل ألغراض حساب انخفاض القيمة، 
مبا يف ذلك لغرض تحديد ما إذا كان قد حدثت زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن. ومع ذلك، تقوم املجموعة أيضاً بتقييم ما إذا كان بند املوجودات املالية الجديد 
الذي تم تثبيته يعترب منخفض القيمة االئتامنية عند التثبيت األويل، خصوصاً يف الظروف التي تكون فيها إعادة التفاوض مدفوعة من قبل امللتزم نظراً لعدم 
قدرته عىل سداد الدفعات املتفق عليها يف األصل. ويتم تثبيت الفروق يف القيمة الدفرتية أيضاً يف الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند التوقف عن التثبيت.

إذا مل تكن الرشوط مختلفة بشكل جوهري، فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال ينتج عنه توقف عن التثبيت، وتقوم املجموعة بإعادة احتساب القيمة الدفرتية 
اإلجاملية بناًء عىل التدفقات النقدية املعدلة لبند املوجودات املالية.

کمبدأ توجیھي، یتم تعریف المعاییر المحددة للتمییز بین الحسابات المعاد هيكلتها واملعاد جدولتها يف سیاسة المخاطر الخاصة باملجموعة.

تراقب املجموعة األداء الالحق للموجودات املعدلة. قد تحدد املجموعة أن مخاطر االئتامن قد تحسنت بشكل كبري بعد إعادة الهيكلة، بحيث يتم نقل 
املوجودات من املرحلة 3 )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر املتبقي – منخفضة القيمة االئتامنية( إىل املرحلة 2 )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 
العمر املتبقي – غري منخفضة القيمة االئتامنية( إىل املرحلة 1 )خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهراً(. ينطبق ذلك فقط عىل املوجودات العاملة وفًقا 

للرشوط الجديدة وفًقا ملعايري املعالجة املتبعة لدى املجموعة.

سياسة الشطب

تقوم املجموعة بشطب أرصدة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )وأي مخصصات تتعلق بخسائر االنخفاض يف القيمة( بعد بذل كافة الجهود 
املمكنة لتحصيل املبالغ واالستنتاج بأن هذه القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي غري قابلة للتحصيل. يجوز للمجموعة شطب املوجودات املالية 
التي ال تزال خاضعة لنشاط اإلنفاذ. ال تزال املجموعة تسعى السرتداد املبالغ املستحقة قانوناً بالكامل، ولكن تم شطبها جزئياً أو كلياً بسبب عدم وجود توقع 

معقول السرتدادها.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “



التقرير السنوي ٩٠٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

311,٩1٥
-

4,34٧,٢3٨
-
-
-
-

4,6٥٩,1٥3

537,174

4,582,145
238,561

-
-
-

5,357,880

1٠٠,٠٠٠
٢1٥,٢٨٥

6٩4,6٠3
٧٠٩,٨٥٨
٨4,3٥1

-
-

1,٨٠4,٠٩٧

100,000
200,000

852,777
603,719
105,708

-
-

1,862,204

٢٧٥,٠٠٠
443,٨4٠

٢٥٨,٨٨٥
-

٥٩,٠٧٧
-
-

1,٠36,٨٠٢

150,000
200,000

349,333
-

77,016
-
-

776,349

٨٢3,٩٩6
٢,٢٨٨,٠٠4

٢٠٧,6٠٩
٢33,4٩6
٢٢,٧٧٩
3٩,1٠٥

-
3,614,٩٨٩

942,274
2,390,762

238,186
258,737
35,048
33,673

-
3,898,680

-
-

-
-
-
-

٢٩٩,6٨٢
٢٩٩,6٨٢

-
-

-
-
-
-

161,631
161,631

   -
-

٢,131,3٢1
-
-
-
-

٢,131,3٢1

   -
-

2,240,828
-
-
-
-

2,240,828

1,٥1٠,٩11
٢,٩4٧,1٢٩

٧,63٩,6٥6
٩43,3٥4
166,٢٠٧
3٩,1٠٥

٢٩٩,6٨٢
13,٥46,٠44

1,729,448
2,790,762

8,263,269
1,101,017

217,772
33,673

161,631
14,297,572

3٢- مخاطر السيولة

قامئة اإلستحقاق 

املوجودات 

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب 2019

بحد أقىص 
1 شهر

ألف درهـم

بحد أقىص 
1 شهر

ألف درهـم

1 شهر –
3 شهور

ألف درهـم

1 شهر –
3 شهور

ألف درهـم

3 شهور –
1 سنة

ألف درهـم

3 شهور –
1 سنة

ألف درهـم

1 سنة -
٥ سنوات

ألف درهـم

1 سنة -
٥ سنوات

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

أكرث من 
 ٥ سنوات

ألف درهـم

أكرث من 
 ٥ سنوات

ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات 
العربية املتحدة املركزي

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات 

متويل إسالمي
استثامرات يف أوراق مالية

قبوالت عمالء
موجودات مالية أخرى

موجودات غري مالية
املجموع

نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات 
العربية املتحدة املركزي

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات 

متويل إسالمي
استثامرات يف أوراق مالية

قبوالت عمالء
موجودات مالية أخرى

موجودات غري مالية
املجموع

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

امللكية  التايل موجودات ومطلوبات وحقوق  الجدول  يلخص  التعاقدي.  االستحقاق  تاريخ  أساس  واملطلوبات عىل  املوجودات  استحقاق  تواريخ  تحديد  تم 
للمجموعة بالقيمة الدفرتية والبنود خارج امليزانية العمومية وقد تم تصنيفها بحسب األسعار التعاقدية أو تواريخ اإلستحقاق، أيهام أقرب.



التقرير السنوي ٩1٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

-
3,٥36,٨٠٩

   -
٢3,٥1٢

   -
   -

3,٥6٠,3٢1
   -
   -
   -

-
-

3,٥6٠,3٢1

-
4,145,543

-
24,663

-
-

4,1٧٠,٢٠6
-
-
-
-
-

4,1٧٠,٢٠6

-
1,٥٩٢,4٧٧

٨4,3٥1
4٥,63٠

   -
   -

1,٧٢٢,4٥٨
16٥,٢٨٥
13,٧3٧

   -
366,٨٠٩
٥4٥,٨31

٢,٢6٨,٢٨٩

-
1,746,374

105,708
63,449

-
-

1,٩1٥,٥31
-
-

594
471,371
4٧1,٩6٥

٢,3٨٧,4٩6

-
٧٨٠,٥1٩
٥٩,٠٧٧

٢64,66٧
   -
   -

1,1٠4,٢63
   -
   -
   -

4٢,1٢4
4٢,1٢4

1,146,3٨٧

-
1,132,663

77,016
64,761

-
-

1,٢٧4,44٠
-
-
-

76,916
٧6,٩16

1,3٥1,3٥6

٢٥
٢,31٥,٠٢٨

٢٢,٧٧٩
٧٥,٢٨1

   -
   -

٢,413,113
٩٢,6٧٥

3٨6
4,٥٧٩

٥٠٨,٠٨٩
6٠٥,٧٢٩

3,٠1٨,٨4٢

423
2,010,503

35,048
85,085

-
-

٢,131,٠٥٩
19,335

103
198

630,140
64٩,٧٧6

٢,٧٨٠,٨3٥

-
-

   -
-

٢٢,٠٥4
4,6٩٧,4٢٢
4,٧1٩,4٧6

-
-
-
-
-

4,٧1٩,4٧6

-
-
-
-

20,810
4,769,996
4,٧٩٠,٨٠6

-
-
-
-
-

4,٧٩٠,٨٠6

-
٢٥
   -

٢6,3٨٨
   -
   -

٢6,413
-
-
-
-
-

٢6,413

-
25

-
15,115

-
-

1٥,14٠
-
-
-
-
-

1٥,14٠

٢٥
٨,٢٢4,٨٥٨

166,٢٠٧
43٥,4٧٨
٢٢,٠٥4

4,6٩٧,4٢٢
13,٥46,٠44

٢٥٧,٩6٠
14,1٢3
4,٥٧٩

٩1٧,٠٢٢
1,1٩3,6٨4

14,٧3٩,٧٢٨

423
9,035,108

217,772
253,073
20,810

4,769,996
14,٢٩٧,1٨٢

19,335
103
792

1,178,427
1,1٩٨,6٥٧

1٥,4٩٥,٨3٩

مطلوبات، حقوق ملكية وبنود خارج امليزانية العمومية

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب ٢٠1٩

بحد أقىص 
1 شهر

ألف درهـم

بحد أقىص 
1 شهر

ألف درهـم

1 شهر –
3 شهور

ألف درهـم

1 شهر –
3 شهور

ألف درهـم

3 شهور –
1 سنة

ألف درهـم

3 شهور –
1 سنة

ألف درهـم

1 سنة -
٥ سنوات

ألف درهـم

1 سنة -
٥ سنوات

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

أكرث من 
 ٥ سنوات

ألف درهـم

أكرث من 
 ٥ سنوات

ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء

قبوالت عمالء
مطلوبات مالية أخرى 

مطلوبات غري مالية
حقوق املساهمني

)أ( مجموع بنود امليزانية العمومية
عقود بيع مستقبلية
بيع نقدي/دفعات 

ضامنات
حدود ائتامن غري مستخدمة

)ب( مجموع البنود خارج امليزانية العمومية
املجموع الكيل )أ+ب( 

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء

قبوالت عمالء
مطلوبات مالية أخرى 

مطلوبات غري مالية
حقوق املساهمني

)أ( مجموع بنود امليزانية العمومية
عقود بيع مستقبلية
بيع نقدي/دفعات 

ضامنات
حدود ائتامن غري مستخدمة

)ب( مجموع البنود خارج امليزانية العمومية
املجموع الكيل )أ+ب( 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
3٢- مخاطر السيولة “ تتمة “

قامئة اإلستحقاق “ تتمة “



التقرير السنوي ٩٢٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

-
)1,٥٩٢,4٧٧(

-
)1,٥٩٢,4٧٧(
)1,٨٠٨,٩٧٥(

-
)1,765,319(
)1,765,319(

)375,438(

)٢٥(
)3,٠٩٥,٥4٧(

 
)1٩٨,٥6٠(

)3,٢٩4,13٢(
)6٠٧,٠٠٠(

)423(
)3,150,240(
)3,150,663(

)765,453(

٢٥٧,6٧4
٢٥٧,6٧4

)٢٥(
)٨,٠٢٠,٨٥٥(

)1٩٨,٥6٠(
)٨,٢1٩,44٠(
)٢,433,3٧٠(

)423(
)9,061,945(
)9,062,368(
)3,859,945(

٢
٢

٢٥
٨,٢٢4,٨٥٨

1٩٨,٥6٠
٨,4٢3,443
٢,434,464

423
9,035,108
9,035,531
3,859,945

٢11
٢11

-
)3٠٨(

-
)3٠٨(

)1,3٨1(

-
)638(
)638(

)4,578(

4
4

-
)3,33٢,٥٠٠(

-
)3,33٢,٥٠٠(

)16,٠14(

-
)4,145,721(
)4,145,721(

)36,164(

-
-

-
)٢3(

-
)٢3(

-

-
)27(
)27(

)2,678,312(

524
524

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب 2019

٢٠٢٠٢٠1٩

القيمة الدفرتية
ألف درهـم

القيمة الدفرتية
ألف درهـم

القيمة العادلة 
املوجبة

ألف درهـم

إجاميل التدفقات 
الخارجية االسمية

ألف درهـم

إجاميل التدفقات 
الخارجية االسمية

ألف درهـم

القيمة العادلة 
السالبة

ألف درهـم

خالل ثالثة أشهر
ألف درهـم

خالل ثالثة أشهر
ألف درهـم

القيمة االسمية
ألف درهـم

من 3 أشهر
وحتى سنة

ألف درهـم

من 3 أشهر
وحتى سنة

ألف درهـم

أكرث من 3 سنوات 
وحتى ٥ سنوات

ألف درهـم

أكرث من 3 سنوات 
وحتى ٥ سنوات

ألف درهـم

القيمة العادلة 
السالبة

ألف درهـم

أكرث من سنة 
وحتى 3 سنوات

ألف درهـم

أكرث من سنة 
وحتى 3 سنوات

ألف درهـم

القيمة العادلة 
املوجبة

ألف درهـم

أكرث من ٥ 
سنوات

ألف درهـم

أكرث من ٥ 
سنوات

ألف درهـم

القيمة االسمية
ألف درهـم

مطلوبات مالية
مبالغ مستحقة لبنوك

ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
سلفيات من مرصف اإلمارات العربية 

املتحدة املركزي

اعتامدات مستندية وضامنات

مطلوبات مالية
مبالغ مستحقة لبنوك

ودائع العمالء

اعتامدات مستندية وضامنات

املشتقات
عقود رصف العمالت األجنبية اآلجلة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠1٩ “ تتمة “ 
3٢- مخاطر السيولة “ تتمة “

تحليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية

يلخص الجدول التايل بيان استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2020 بناًء عىل التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة. يتم التعامل مع 
التسديدات التي تخضع لإلشعار كأنه ينبغي إعطاء اإلشعار يف الحال. ومع ذلك، تتوقع املجموعة أن عدداً كبرياً من العمالء لن يطلبوا التسديد يف أقرب تاريخ 

مطلوب من املجموعة أن تدفعها وال يعكس الجدول التدفقات النقدية املتوقعة املشار إليها يف تاريخ حفظ الوديعة الخاصة باملجموعة.

إن القيم العادلة املوجبة / السالبة لألدوات املالية املشتقة والتي دخلت فيها املجموعة يف تاريخ إعداد التقارير املالية هي كام ييل:

Annual Report 20137

Chairman’s Report

On behalf of the Board, I am pleased to welcome you all to the 31st annual general meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain (NBQ) and present the 
annual report of the Board of Directors for the year ended 31st Dec 2013.

I am pleased to inform you that following a policy of balancing prudence with profitability, NBQ has achieved  total revenue of AED 659.928 million for the 
year ending 31st December 2013 ( 2012: AED 623.194 million) and  net Operating profit before provision figure of AED 441.329 million ( 2012 : 369.824 
million). The net profit of AED 368 million achieved for the same year is 12% higher than the net profit of AED 328.525 million recorded for 2012.  Total 
assets amounted to AED 12.538 billion,    Loans portfolio stood at AED 7.077 billion while Customer deposits amounted to AED 7.441 billion.

Shareholders’ funds at   AED 3.702 billion as at 31.12.2013, registered an increase of 8.2% over the figure of AED 3.419 billion as 31/12/2012. Earnings 
per share increased to 23 fils for 2013, from 21 fils in 2012.

In line with the strategy adopted since 2008 to maintain high liquidity, as at 31st Dec 2013,   liquidity ratio stood at 30.17%. The bank continues to maintain 
one of the highest Capital Adequacy ratios in the country, and  as  at 31st Dec 2013,  recorded a  Capital Adequacy ratio of 33.8 %  well over the minimum 
12% stipulated by the UAE Central Bank, which is highlighting the Bank’s financial strength. Likewise the Tier 1 ratio of 32.2 % is also well in excess of the 
minimum 7% stipulated by the UAE Central Bank.

In order to strengthen the shareholders’ funds further by retaining a portion of the profit earned, the Board has recommended payment of cash dividend 
of 16% and share dividend of 5% of the Share Capital for the year ending 31st December 2013.

The decline to the global economy during the earlier four years was to some extent arrested during 2013, and in particular, the US economy registered a 
small growth and the euro area is crawling out of recession.  The UAE economy is likely to register a growth of around 4 % for 2014, thanks to a robust 
4.5% growth in non-oil economy according to the IMF estimates. Dubai’s winning bid to host the Expo 2020 is seen as a major catalyst in its economic 
rebound according to most economists and analysts.  The US tapering is expected to have an impact on interest rates in the medium to long term. Both 
the DFM and ADX bourses received the upgrade to the emerging market status by MSCI during the year, which resulted in them recording one of their 
highest growths in the recent years. Overall, the banking sector in the UAE has seen a good growth in 2013 amidst positive macroeconomic performances. 
Looking ahead, the global activity is expected to strengthen moderately and the outlook for 2014, with improved investor sentiments, GDP is expected to 
improve to 4.5% according to the IMF estimates.

NBQ continued to adopt a cautious approach towards credit expansion and concentrated its efforts on close monitoring of the existing credit portfolio. 
Going forward, the Bank has a clear strategy in place to further enhance shareholder returns and take advantage of the expected growth opportunities in 
select sectors and to continue its policy of cautious expansion of its activity.

Looking ahead, during 2014, the UAE government is expected to increase spending on infra-structure projects especially with the improvement to the 
investors’ sentiment on the back of Dubai winning its bid to host the 2020. The bank is confident of building on its strong balance sheet with a balanced 
growth of its assets and liabilities on the back of targeted increase to government budget spending.  The strategic development plans launched under 
the initiatives of His Highness Sh.Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, in all the emirates, based on the needs and aspirations of the UAE 
nationals, is certain to improve the quality of life of all the communities in the UAE.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to His Highness Sheikh Saud Bin Rashid Al Mualla – Ruler of Umm Al-Qaiwain 
and Member of the Supreme Council of the United Arab Emirates – for his continued support for the development of NBQ.

I would also like to state my appreciation for the ongoing initiatives and support of the UAE Central Bank to regulate the country’s financial sector and for 
their helpful guidance to NBQ during this year. Equally important has been the steadfast confidence of our shareholders, the loyalty of our customers and 
business partners and the dedicated efforts of our management and staff. Together they have contributed to the success of NBQ and continue to provide 
us with the strength and determination to face all future challenges.

RASHID BIN SAUD AL MUALLA
Chairman



التقرير السنوي ٩3٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

33- مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض املجموعة ملخاطر متنوعة ترتبط بآثار التقلبات يف املستويات السائدة ألسعار الفائدة يف السوق عىل مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. يبني الجدول أدناه 
املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة بقيمتها الدفرتية وقد تم تصنيفها بحسب األسعار التعاقدية أو تواريخ االستحقاق، أيهام أقرب. 

31 ديسمرب ٢٠٢٠

31 ديسمرب ٢٠1٩

أقل من
3 شهور

ألف درهـم

أقل من
3 شهور

ألف درهـم

من 3 شهور 
إىل سنة

ألف درهـم

من 3 شهور 
إىل سنة

ألف درهـم

أكرث من 
سنة

ألف درهـم

أكرث من 
سنة

ألف درهـم

بدون فوائد
ألف درهـم

بدون فوائد
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املوجودات املالية 
نقد وأرصدة لدى مرصف اإلمارات

 العربية املتحدة املركزي 
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفيات ومستحقات إسالمية
استثامرات يف أوراق مالية

قبوالت عمالء
موجودات مالية أخرى

املجموع
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فرق حساسية أسعار الفائدة املدرجة ضمن امليزانية العمومية

فرق حساسية أسعار الفائدة املدرجة خارج امليزانية العمومية

فرق حساسية أسعار الفائدة املرتاكمة
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
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بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

33- مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

اإلفرتاضات وطرق تحليل الحساسية

مبا أن أسعار الفائدة يف األغلب ضمن الحد األدىن من دورات سعر الفائدة، وبالتايل يتم إجراء تحليل لحساسية الفائدة.	 
 	.)Basel( إذا ارتفعت أو انخفضت أسعار الفائدة إىل معدل 200 نقطة أساس، يتم استخدام 200 نقطة أساس بناء عىل املبادئ التوجيهية لبازل
يحدث تغري سعر الفائدة بشكل منتظم عىل طول الفرتة البالغة سنة واحدة وذلك فيام يتعلق بأثر صايف دخل الفائدة.	 
تغيري سعر الفائدة يحدث يف منتصف كل فرتة زمنية.	 
املعايري األخرى ثابتة دون أي تغري.	 
تحقيق األثر عىل صايف دخل الفوائد لسنة واحدة.	 
 	 )RSA( واملعدل املرجح لحساسية املوجودات )EVE( بهدف تحديد األثر املرتتب عىل حقوق امللكية، تم العمل عىل أساس تحليل القيمة االقتصادية

وحساسية املطلوبات )RSL( لجميع املحافظ، حيث تم احتساب صايف أثرها بناء عىل ذلك.
تم األخذ مبعدل حساسية املوجودات ومعدل حساسية املطلوبات بناء عىل إعادة التسعري أو تاريخ االستحقاق، أيهام أقرب.	 

تحليل معدل الحساسية

التأثري عىل صايف دخل الفوائد وصايف الدخل من أنشطة التمويل اإلسالمي واالستثامر
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34- مخاطر العمالت 
تركيز املوجودات واملطلوبات حسب العمالت
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
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تحليل حساسية أسعار رصف العمالت
تم تقسيم العمالت األجنبية إىل فئتني: أ( عمالت مربوطة كلياً بالدوالر األمرييك و ب( جميع العمالت األخرى كام بتاريخ امليزانية العمومية.	 
تم استخدام نسبة 2٪ كمعدل للتغريات يف أسعار العمالت األجنبية املربوطة بالدرهم اإلمارايت ونسبة 10٪ مقابل العمالت األجنبية األخرى إلعطاء تقييم 	 

واقعي، وذلك عىل اعتبار إن تلك النسب معقولة ومن املمكن حدوثها.
بناء عىل تلك التغريات، تم تحديد األثر املرتتب عىل األرباح والخسائر وحقوق امللكية.	 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
34- مخاطر العمالت  “ تتمة “
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Chairman’s Report

On behalf of the Board, I am pleased to welcome you all to the 31st annual general meeting of National Bank of Umm Al Qaiwain (NBQ) and present the 
annual report of the Board of Directors for the year ended 31st Dec 2013.

I am pleased to inform you that following a policy of balancing prudence with profitability, NBQ has achieved  total revenue of AED 659.928 million for the 
year ending 31st December 2013 ( 2012: AED 623.194 million) and  net Operating profit before provision figure of AED 441.329 million ( 2012 : 369.824 
million). The net profit of AED 368 million achieved for the same year is 12% higher than the net profit of AED 328.525 million recorded for 2012.  Total 
assets amounted to AED 12.538 billion,    Loans portfolio stood at AED 7.077 billion while Customer deposits amounted to AED 7.441 billion.

Shareholders’ funds at   AED 3.702 billion as at 31.12.2013, registered an increase of 8.2% over the figure of AED 3.419 billion as 31/12/2012. Earnings 
per share increased to 23 fils for 2013, from 21 fils in 2012.

In line with the strategy adopted since 2008 to maintain high liquidity, as at 31st Dec 2013,   liquidity ratio stood at 30.17%. The bank continues to maintain 
one of the highest Capital Adequacy ratios in the country, and  as  at 31st Dec 2013,  recorded a  Capital Adequacy ratio of 33.8 %  well over the minimum 
12% stipulated by the UAE Central Bank, which is highlighting the Bank’s financial strength. Likewise the Tier 1 ratio of 32.2 % is also well in excess of the 
minimum 7% stipulated by the UAE Central Bank.

In order to strengthen the shareholders’ funds further by retaining a portion of the profit earned, the Board has recommended payment of cash dividend 
of 16% and share dividend of 5% of the Share Capital for the year ending 31st December 2013.

The decline to the global economy during the earlier four years was to some extent arrested during 2013, and in particular, the US economy registered a 
small growth and the euro area is crawling out of recession.  The UAE economy is likely to register a growth of around 4 % for 2014, thanks to a robust 
4.5% growth in non-oil economy according to the IMF estimates. Dubai’s winning bid to host the Expo 2020 is seen as a major catalyst in its economic 
rebound according to most economists and analysts.  The US tapering is expected to have an impact on interest rates in the medium to long term. Both 
the DFM and ADX bourses received the upgrade to the emerging market status by MSCI during the year, which resulted in them recording one of their 
highest growths in the recent years. Overall, the banking sector in the UAE has seen a good growth in 2013 amidst positive macroeconomic performances. 
Looking ahead, the global activity is expected to strengthen moderately and the outlook for 2014, with improved investor sentiments, GDP is expected to 
improve to 4.5% according to the IMF estimates.

NBQ continued to adopt a cautious approach towards credit expansion and concentrated its efforts on close monitoring of the existing credit portfolio. 
Going forward, the Bank has a clear strategy in place to further enhance shareholder returns and take advantage of the expected growth opportunities in 
select sectors and to continue its policy of cautious expansion of its activity.

Looking ahead, during 2014, the UAE government is expected to increase spending on infra-structure projects especially with the improvement to the 
investors’ sentiment on the back of Dubai winning its bid to host the 2020. The bank is confident of building on its strong balance sheet with a balanced 
growth of its assets and liabilities on the back of targeted increase to government budget spending.  The strategic development plans launched under 
the initiatives of His Highness Sh.Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, in all the emirates, based on the needs and aspirations of the UAE 
nationals, is certain to improve the quality of life of all the communities in the UAE.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to His Highness Sheikh Saud Bin Rashid Al Mualla – Ruler of Umm Al-Qaiwain 
and Member of the Supreme Council of the United Arab Emirates – for his continued support for the development of NBQ.

I would also like to state my appreciation for the ongoing initiatives and support of the UAE Central Bank to regulate the country’s financial sector and for 
their helpful guidance to NBQ during this year. Equally important has been the steadfast confidence of our shareholders, the loyalty of our customers and 
business partners and the dedicated efforts of our management and staff. Together they have contributed to the success of NBQ and continue to provide 
us with the strength and determination to face all future challenges.

RASHID BIN SAUD AL MUALLA
Chairman
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مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات إسالمية

استثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

موجودات مالية أخرى 
مجموع املوجودات املالية

املطلوبات املالية
مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 

ودائع عمالء وودائع إسالمية للعمالء
قبوالت عمالء

مطلوبات مالية أخرى

مجموع املطلوبات املالية

صايف بنود امليزانية العمومية

البنود خارج امليزانية العمومية
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سنة ٢٠٢٠

سنة ٢٠1٩

موجودات العمالت 
األجنبية 

ألف درهـم

موجودات العمالت 
األجنبية 

ألف درهـم

مطلوبات العمالت 
األجنبية 

ألف درهـم

مطلوبات العمالت 
األجنبية 

ألف درهـم

صايف عقود رشاء/
)بيع( مستقبلية

ألف درهـم

صايف عقود رشاء/
)بيع( مستقبلية

ألف درهـم

صايف املركز املايل 
طويل/)قصري( األجل

ألف درهـم

صايف املركز املايل 
طويل/)قصري( األجل

ألف درهـم

األثر عىل بيان الدخل 
وحقوق امللكية

ألف درهـم

األثر عىل بيان الدخل 
وحقوق امللكية

ألف درهـم

عمالت مربوطة
دوالر أمرييك

ريـال سعودي
دينار بحريني

ريـال عامين
ريـال قطري

عمالت أخرى
دينار كويتي

جنية إسرتليني
يورو

فرنك سويرسي
ين ياباين

روبية هندية
روبية سريالنكية

دينار أردين

عمالت مربوطة
دوالر أمرييك

ريـال سعودي
دينار بحريني

ريـال عامين
ريـال قطري

عمالت أخرى
دينار كويتي

جنية إسرتليني
يورو

فرنك سويرسي
ين ياباين

روبية هندية
روبية سريالنكية

دينار أردين

إجاميل أثر تقلبات أسعار العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلمارايت

إجاميل أثر تقلبات أسعار العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلمارايت

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
34- مخاطر العمالت  “ تتمة “



التقرير السنوي ٩٨٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

3٥- مخاطر تغري أسعار اإلستثامرات يف حقوق امللكية

36- إدارة رأس املال

تحليل الحساسية

كام يف تاريخ التقرير املايل، وإذا تغري سعر االستثامرات يف حقوق امللكية بنسبة 20٪ بالزيادة أو النقص كام هو مبني أدناه يف ظل ثبات جميع املتغريات األخرى 
فإن أثر ذلك يكون كالتايل:

بيان الدخل الشامل املوحد سيزيد/ينقص مببلغ 152 مليون درهم )2019 - 168,3 مليون درهم( وبيان الدخل املوحد سيزيد/ينقص مببلغ 3,6 مليون 	 
درهم )2019 - 4,7 مليون درهم(.

اإلفرتاضات وطرق تحليل الحساسية

تم إعداد تحليل الحساسية بناء عىل مدى التعرض ملخاطر تغري أسعار االستثامرات يف حقوق امللكية كام بتاريخ التقرير املايل.	 
كام يف تاريخ التقرير املايل، إذا زادت أو نقصت أسعار االستثامرت يف حقوق امللكية بنسبة 20٪ عن القيمة السوقية بشكل موحد لجميع االستثامرت 	 

وذلك يف ظل ثبات جميع املتغريات األخرى، فإن أثر ذلك عىل أرباح أو خسائر املجموعة وكذلك عىل حقوق املساهمني تم توضيحه أعاله.
تم استخدام نسبة 20٪ كتغري يف أسعار حقوق امللكية لتعطي تقييم واقعي، حيث أن ذلك التغري من املمكن حدوثه.	 

واملستقبلية  الحالية  املال  رأس  متطلبات  تحديد  يتم  األعامل.  ومناء  تطوير  لدعم  قوية  رأسامل  قاعدة  توفر  بضامن  املجموعة  رأسامل  إدارة  سياسة  تقوم 
عىل أساس النمو املتوقع يف محفظة القروض لكل وحدة من وحدات األعامل التجارية والنمو املتوقع للتسهيالت خارج امليزانية العمومية وكذلك مصادر 
واستخدامات أموال وسياسة املجموعة املستقبلية فيام يتعلق بتوزيع األرباح. كام تعمل املجموعة عىل ضامن التوافق وتحقيق متطلبات وقواعد رأس املال 
املطلوبة وتحقيق جدارة ائتامنية قوية ونسب صحية لرأس املال من أجل دعم أنشطة األعامل الخاصة بها وزيادة العائد عىل املساهمني إىل أقىص حد ممكن. 
خالل السنة، قامت املجموعة باإللتزام الكامل بجميع املتطلبات الخارجية املتعلقة برأس املال. حسب تعليامت مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، فإنه 

يجب املحافظة عىل نسبة لرأس املال النظامي مقابل املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتامن مبا ال يقل عن 13٪ كحد أدىن.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
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هيكل رأس املال

يوضح الجدول أدناه موارد رأس املال النظامي للمجموعة:

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠
ألف درهـم

الدرجة األوىل لرأس املال
رأس املال

إحتياطي قانوين
إحتياطي عام

احتياطي القيمة العادلة لالستثامرات يف األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
أرباح غري موزعة

مجموع الدرجة األوىل 

الدرجة الثانية لرأس املال
االحتياطي العام لقروض وسلفيات غري مصنفة

مجموع الدرجة الثانية 
مجموع رأس املال النظامي

نسب كفاية رأس املال
املوجودات املرجحة باملخاطر

املوجودات املرجحة مبخاطر االئتامن
املوجودات املرجحة مبخاطر السوق

املوجودات املرجحة باملخاطر التشغيلية

مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “
36- إدارة رأس املال “ تتمة “

نسبة كفاية رأس املال – بازل 3

وفقاً ملتطلبات مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي الواردة يف بازل Bsael lll( 3(، فإن الحد األدىن املطلوب لرأس املال مبا يف ذلك هامش حامية رأس 
املال 13٪ لسنة 2020,

أصدر مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي أنظمة معيار كفاية رأس املال - بازل 3 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فرباير 2019 )إعداد التقارير 
األولية اعتباراً من الربع الرابع من سنة 2019 وصاعًدا( والتي تنص عىل أن تكون متطلبات الحد األدىن لرأس املال عىل ثالثة مستويات وهي عىل وجه التحديد، 

الشق األول من حقوق املساهمني العادية والشق األول وإجاميل رأس املال.



التقرير السنوي 1٠٠٢٠٢٠

بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

36- إدارة رأس املال “ تتمة “
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نسب كفاية رأس املال

إجاميل نسبة كفاية رأس املال

نسبة رأس املال النظامي من الدرجة األوىل

نسبة رأس املال من الدرجة األوىل

عنرص رأس املال 

الحد األدىن لحقوق حملة األسهم العادية للدرجة األوىل

الحد األدىن ملعدل الشق األول من رأس املال

الحد األدىن ملعدل كفاية رأس املال

هامش االحتفاظ برأس املال

إن احتياطي رأس املال اإلضايف احتياطي رأس املال التحوطي بحد أقىص يصل إىل 2,5٪ واحتياطي رأس املال للتقلبات االقتصادية بحد أقىص يصل إىل ٪2,5 
والذي تم تطبيقه هو أعىل وأكرب من الحد األدىن ملتطلبات حقوق امللكية العادية بنسبة ٪7.

بالنسبة لسنة 2020، سوف يكون احتياطي رأس املال التحوطي مطلوباً بنسبة 2,5٪ من قاعدة رأس املال. ليس هناك أي تأثري الحتياطي رأس املال للتقلبات 
االقتصادية، وليس مطلوبا الحفاظ عليه لسنة 2020.

فيام ييل نسبة كفاية رأس املال وفقاً لنظام معيار كفاية رأس املال - بازل 3:

فيام ييل الحد األدىن لرأس املال املطلوب ضمن كل فئة من الفئات املبينة أعاله مبا يف ذلك هامش االحتفاظ برأس املال:

3٧- اإلجراءات القانونية

3٨- املساهامت االجتامعية

املنازعات القضائية هي أمر شائع يف القطاع املرصيف بسبب طبيعة العمل املنجز. يوجد لدى املجموعة ضوابط وسياسات مناسبة إلدارة الدعاوى القانونية. 
مبجرد الحصول عىل االستشارات املهنية وتقدير مبلغ الخسارة بشكل معقول، تقوم املجموعة بإجراء تعديالت لحساب أي آثار سلبية قد تطرأ عىل وضعها 
املايل بسبب الدعاوى. استناداً إىل املعلومات املتاحة، من غري املتوقع أن ينشأ أي تأثري سلبي جوهري عىل املركز املايل للمجموعة من املطالبات القانونية كام 

يف 31 ديسمرب 2020 بخالف ما تم تكوين مخصص له بالفعل، وبالتايل ال يلزم تكوين أي مخصصات إضافية ألي دعاوى يف هذه البيانات املالية.

بلغت املساهامت االجتامعية )مبا يف ذلك التربعات واألعامل الخريية( التي متت خالل السنة لعدة مستفيدين مببلغ 0,14 مليون درهم )2019 – 0,42 مليون 
درهم(.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ “ تتمة “

3٩- أرقام املقارنة

4٠- املوافقة عىل البيانات املالية املوحدة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة، حيثام أمكن، حتى تتوافق مع العرض املتبع والسياسات املحاسبية املتبعة يف هذه البيانات املالية املوحدة.

متت املوافقة عىل البيانـات املاليـة املوحدة واعتامدها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 فرباير 2021.


