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٧التقرير السنوي ٢٠١٦

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

يرسين أن أرحب بكم جميعا يف اجتامع الجمعية العمومية السنوي الرابع والثالثني لبنك أم القيوين الوطني، وأن أقدم التقرير السنوي عن السنة املالية املنتهية يف 31 
ديسمرب 2016.

عىل الرغم من التحديات االقتصادية واملنافسة يف القطاع املرصيف، فإنه ومن دواعي رسوري أن أعلمكم أن البنك حقق إيرادات إجاملية بلغت 621.03 مليون درهم 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب عام 2016، يف حني بلغت االيرادات التشغيلية 354.37 مليون درهم، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 325.73 مليون درهم.

لقد بلغ إجاميل األصول يف نهاية عام 2016 13.55 مليار درهم، ومحفظة القروض 8.81 مليار درهم، يف حني بلغت ودائع العمالء 9.01 مليار درهم، بزيادة طفيفة 
مقارنة بالعام املايض.

يحتفظ البنك بضامنات ومخصصات محددة متثل مانسبته 140 % من القروض الغري عاملة، وهذا يعكس اإلدارة الثاقبة والرقابة الفّعالة ملحفظة القروض لدينا.

بلغت حقوق املساهمني 3.99 مليار درهم يف 31 ديسمرب 2016. )سنة 2015: 3.99 مليار درهم(.

لقد حافظ البنك باستمرار عىل مستوى عال من السيولة كام هو الحال سابقا، وبلغت نسبة السيولة 28.60% يف 31 ديسمرب 2016.

نحن مستمرين يف الحفاظ عىل واحدة من أعىل نسب كفاية رأس املال يف القطاع املرصيف، بنسبة 34.60%، وهذه النسبة تفوق الحد األدىن املحدد من قبل مرصف 
اإلمارات العربية املتحدة املركزي والذي يبلغ 12%.  وهذا امنا يدل عىل قوة املركز املايل للبنك وقدرته عىل توسيع قدرته اإلقراضية متى تطلب األمر ذلك.

وسجلت نسبة الشق األول )Tier 1( لرأس املال 33.33%، وهي أيضا أعىل بكثري من نسبة ال 8 % املحددة من ِقَبل الُسلطات التنظيمية.  وبلغت نسبة املرصوفات إىل 
االيرادات 29.97 % و مقارنة هي أقل من املعّدل يف القطاع املرصيف.

يوىص مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية عىل املساهمني بنسبة 10 ٪ من رأس املال كام يف 31 ديسمرب 2016.

ميكننا القول أنه خالل عام 2016، توسع النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة بوترية معتدلة. بينام ظلت ِمنطقَتي اليورو واليابان متقلبتان، يف حني سجلت دول آسيوية 
مثل الهند والصني معدالت منو جيدة.  تعاىف سعر النفط بشكل هاميش ولكن ليس إىل املستويات املتوقعة وهذا يعود اىل مسائل تتعلق باالنتاج والعرض.

شهد عام 2016 أحداثا مؤثرة يف األسواق مثل Brexit )خروج بريطانيا املحتمل من االتحاد االورويب( واالنتخابات األمريكية.  ويف ضوء انخفاض املؤرشات العاملية 
والتطورات املالية، رفع االحتياطي الفدرايل أسعار الفائدة مرة واحدة يف شهر ديسمرب مبقدار 25 نقطة أساسية، مع مؤرشات عىل مزيد من االرتفاعات عام 2017.

من بني دول مجلس التعاون الخليجي، تبنت اإلمارات العربية املتحدة وبنجاح سياسة تنويع االقتصاد وااليرادات مام حّفز النمو وجعله واسعا ومستداما.  ومن املرجح 
أن تحافظ دولة اإلمارات عىل معدل منو يقارب 2.5 اىل 3 % يف القطاع غري النفطي مام يبقي عىل النمو االجامىل دون االعتامد املفرط عىل عائدات قطاع النفط. وأيضا 

من املتوقع أن يساهم اإلنفاق عىل البنية التحتية بزيادة األنشطة املالية وهذا بدوره سيعزز االنفاق االستهاليك.

خالل عام 2017، من املتوقع تحسن منو االئتامن مع استمرار الرتكيز عىل الضامنات واألمان.

حافظت مؤرشات سوقي أبوظبي وديب لألوراق املالية عىل نفس املستويات خالل العام، ولكنهام شهدا ارتفاعا يف ديسمرب 2016 بعد تقارير عن خفض إنتاج النفط.  
نتوقع من عام 2017 أن يكون مليئا بالتحديات لكنه مصاحبا ملزيد من االنتعاش يف أسعار النفط وأيضا األنشطة االقتصادية.

لقد واصلنا تبني نهج حذر تجاه التوسع يف االئتامن وركزنا جهودنا عىل املتابعة الدقيقة ملحفظة القروض واالئتامن القامئة.  ولدى البنك اسرتاتيجية واضحة للميض ُقُدًما 
وتحقيق مزيد من العائدات للمساهمني، واالستفادة من فرص النمو املتوقعة يف قطاعات مختارة.

ويف الختام، نيابة عن مجلس اإلدارة، ننتهز هذه الفرصة للتعبري عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال، حاكم أم القيوين وعضو املجلس األعىل 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وتقديرنا لقيادته الحكيمة ودعمه املتواصل لتطوير البنك.

كام نود أيضا أن نعرّب عن تقديرنا ملرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي لدعمه املستمّر وجهوده املخلصة لتطوير وتنمية وتنظيم القطاعني املايل واملرصيف يف الدولة، 
وتوجيهاته الرشيدة للبنك خالل هذا العام.

ونود أن نعرّب عن تقديرنا وامتناننا ملساهمينا وعمالئنا ورشكائنا الكرام لثقتهم بنا ودعمهم املستمر لتحقيق أهدافنا.

وأخريا وليس آخرا، نتوجه بالشكر العميق لفريقنا الكفؤ من أعضاء اإلدارة التنفيذية واملوظفني املوهوبني واملخلصني.

ونيابة عن مجلس اإلدارة، نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع من ساندنا ملواجهة التحديات وساهم يف نجاحاتنا.

راشد بن سعود املعال 
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير 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
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النظرة االقتصادية العامة
خالل عام 2016، توسع النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة بوترية معتدلة. وظلت منطقتي اليورو واليابان متقلبتان بينام سجلت البلدان اآلسيوية مثل الهند والصني معدالت منو 

جيدة. وانتعش سعر النفط قليال، ولكن ليس إىل املستويات املتوقعة بسبب مشاكل العرض. كام شهد عام 2016 أحداثا مؤثرة للسوق مثل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب باالضافة 

اىل االنتخابات األمريكية. ويف ضوء املؤرشات العاملية والتطورات املالية الضئيلة، رفع االحتياطي الفيدرايل األمرييك أسعار الفائدة مرة واحدة يف ديسمرب 2016 مبقدار 25 نقطة أساسية 

مع دالئل عىل ارتفاع أسعار الفائدة عام 2017.

من بني دول مجلس التعاون الخليجي، تحركت دولة اإلمارات العربية املتحدة بقوة عىل جبهة تنويع الدخل، مام جعل النمو االقتصادي شامال ومستمرا. ومن املرجح أن تحتفظ دولة 

اإلمارات العربية املتحدة مبعدل منو يرتاوح بني 2.5 و ٪3 يف القطاع غري النفطي والذي سيحافظ عىل النمو اإلجاميل دون االعتامد املفرط عىل عائدات قطاع النفط. ومن املتوقع أن 

يؤدي اإلنفاق عىل البنية التحتية إىل زيادة األنشطة املالية للدولة ويعزز االستهالك. وقد حافظت مؤرشات سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق ديب املايل عىل نفس املستويات خالل 

العام، ولكنهام شهدا ارتفاعا يف ديسمرب 2016 بعد تقارير عن انخفاض إنتاج النفط.

وخالل عام 2017، يتجه قطاع الخدمات املرصفية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل عام آخر من التحديات، ومن املتوقع أن يواجه تباطؤا يف منو القروض، مع مواصلة الرتكيز عىل 

األمن والسالمة. ومن املتوقع أيضا أن تكون سنة 2017 صعبة لكن مصاحبة آلمال زيادة االنتعاش يف أسعار النفط واألنشطة االقتصادية األخرى.

نظرة عامة عىل األداء املايل للبنك
عىل الرغم من السيناريو االقتصادي الصعب واملنافسة يف القطاع املرصيف، حقق البنك إيرادات إجاملية بلغت 621.03 مليون درهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016، وبلغ الدخل 

التشغييل 354.37 مليون درهم وصايف ربح قدره 325.73 مليون درهم.

بلغ إجاميل األصول 13.55 مليار درهم. وبلغت القروض واالئتامنات 8.81 مليار درهم، يف حني بلغت ودائع العمالء 9.01 مليار درهم، مام يعد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام املايض.

يحتفظ البنك بضامنات ومخصصات تصل إىل ٪140 من القروض املتعرثة وهذا يعكس اإلدارة الحصيفة واملراقبة الفعالة ملحفظة القروض واالئتامن.

بلغت حقوق املساهمني 3.99 مليار درهم كام يف 31 ديسمرب 2016.

حافظ البنك باستمرار عىل مستوى عال من السيولة كام يف املايض، وبلغت نسبة السيولة كام يف 31 ديسمرب 2016  ٪28.60. ويستمر البنك يف املحافظة عىل أعىل معدالت كفاية رأس 

املال يف القطاع املرصيف الذي يبلغ ٪34.60 وهو أعىل من الحد األدىن املحدد من قبل املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة والبالغ ٪12. وهذا يدل عىل القوة املالية للبنك 

وقدرته عىل توسيع قدرته عىل اإلقراض.

بلغت نسبة الرشيحة األوىل ٪33.33 وهي أعىل بكثري من النسبة املقررة من قبل الجهات الرقابية والبالغة ٪8. وتبلغ نسبة التكلفة إىل الدخل ٪29.97 وهي أقل نسبيا من مستويات 

القطاع املرصيف مام يدل عىل كفاءة البنك التشغيلية.

األداء التشغييل:

الخزينة، واالستثامرات، والخدمات املرصفية املؤسسية
اتخذ البنك مزيجا حذرا من وسائل االستثامر بهدف بناء محفظة طويلة األجل وتحقيق عوائد مستدامة. وعىل الرغم من حدوث انخفاض متقطع يف قيمة االستثامرات يف األسهم، فإن 

عوائد توزيعات األرباح كانت مناسبة إىل حد ما. وقد تم اتباع سياسات استثامرية حكيمة واسرتاتيجيات خروج وآليات تقارير داخلية للتخفيف من مخاطر التعرض للمخاطر مام سهل 

للبنك الحفاظ عىل دخل ثابت من املحافظ االستثامرية.

الخدمات املرصفية لألعامل
تبنى البنك نهجا متفائال حذرا وحقق مستوى معقول من النمو يف محفظة الخدمات املرصفية للرشكات. وقد تحقق النمو يف األصول بشكل أسايس من خالل توسيع قاعدة العمالء 

باالضافة اىل االستفادة من العالقات القامئة. ويف الوقت الذي شهد فيه القطاع املرصيف خسائر متفاقمة وانخفض االئتامن، تبنى البنك اسرتاتيجية حكيمة وناضجة نحو اإلقراض. ويتوقع 

البنك الحفاظ عىل نفس اسرتاتيجية النمو الحذر يف عام 2017.  وينوي البنك تبني اسرتاتيجية جديدة للتوسع يف أعامل اإلئتامن للرشكات واألفراد ذوي العالقات الخاصة مع البنك.



٩

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

٩التقرير السنوي ٢٠١٦

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 لألفراد
يقدم البنك مجموعة من الخدمات املرصفية لألفراد تشمل منتجات وخدمات لألفراد والكيانات التجارية الصغرية من خالل شبكة من 16 فرعا، وتنترش الوحدات املرصفية اإللكرتونية 

)EBUs( يف جميع اإلمارات السبع يف دولة اإلمارات. كام يحتفظ البنك بشبكة من أجهزة الرصاف اآليل يف جميع أنحاء البالد لتوفري خدمة مناسبة لعمالئه.

استمر تركيز الخدمات املرصفية لألفراد عىل خدمة وتطوير قاعدة العمالء املواطنني من خالل تلبية متطلباتهم املالية بشكل رئييس من خالل تقديم قروض اإلسكان إىل جانب منتجات 

اإلقراض والودائع األخرى. وال يزال إقراض التجزئة حذرا يف منوه تجاه رشيحة الوافدين واملشاريع الصغرية.

كان الرتكيز عىل منو أرباح الخدمات الشخصية بشكل متواصل وثابت من خالل اإلقراض عىل أسس جيدة. وخالل عام 2017، يعتزم البنك إطالق أحدث الخدمات املرصفية عرب الهاتف 

املحمول باإلضافة إىل تطوير الخدمات املرصفية اإللكرتونية لعمالئه.

تقنية املعلومات والعمليات
قام البنك بتطبيق أحدث التقنيات الرائدة يف القطاع املرصيف لتلبية احتياجات العمالء بطريقة متطورة وآمنة ومفيدة. وقد مكن ذلك البنك من ضامن رسية ونزاهة وتوافر املعلومات 

األكرث أهمية يف جميع األوقات. وقد نجح فريق التطوير الداخيل يف تنفيذ عدة مشاريع خالل العام. ويعد البنك من بني البنوك األوىل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تقوم 

بإطالق نظام ال AECB وفقا ملتطلبات الهيئة الرقابية. وقد نفذ البنك بنجاح محاكاة التطبيقات املرصفية الهامة يف حاالت الكوارث يف مركز الطوارئ واالستمرارية الخاص. وتم تنفيذ 

العمليات التجارية العادية مبا يف ذلك البطاقات وأنشطة مرصفية مهمة أخرى من مركز الطوارئ.

قد نجح البنك يف رفع مستوى برنامج البنك املرصيف اإللكرتوين إىل أحدث إصدار له، وهناك املزيد من التحسينات الجارية التي تشمل الخدمات املرصفية عرب الهاتف املتحرك. ويجري 

حاليا تنفيذ عمليات ترقية للتطبيقات الخاصة بالعمالء لتحسني الخدمات واألمن لهم.

اتخذ البنك خطوات جادة لتعزيز األمن الداخيل والخارجي الشامل من خالل نهج متعدد األبعاد. وقد نجح البنك يف تنفيذ املراحل الرئيسية ملرشوع تخزين البيانات املرصفية لتحسني 

تحليل البيانات ورفع كفاءة التقارير.

املوارد البرشية
قام البنك مبراجعة وتجديد االسرتاتيجيات املتعلقة باملوارد البرشية ملواجهة التحديات التي يواجهها للحفاظ عىل نتيجة مرضية. ويتم إعادة هيكلة اإلدارات والفروع من خالل االستخدام 

األمثل للموارد لتحسني األداء والكفاءة التشغيلية. كام يتم النظر يف املتطلبات التنظيمية واالجتامعية يف عمليات املوارد البرشية وهذا يشمل تحسني مشاركة قوة العمل الوطنية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف أدوار قيادية واسرتاتيجية.

يعترب تقييم احتياجات التدريب والخطط املستقبلية للموظفني أهدافا رئيسية إلدارة املوارد البرشية وخاصة للقوى العاملة الوطنية. ويهتم البنك باستمرار املوظفني يف املناصب املناسبة 

واستمرار التوطني عىل جميع املستويات.

تقرير الحوكمة
تأسس البنك يف عام 1983، ومنذ تأسيسه، حافظ بنك أم القيوين الوطني عىل حوكمة جيدة، ومامرسات إدارة املخاطر، وأنظمة رقابة داخلية تتناسب مع الحجم والقيم األساسية التي 

حددها املؤسسون. وقد وضع البنك مامرسات الحوكمة القامئة عىل الرؤية والرسالة واملتطلبات التنظيمية والترشيعات وأفضل املامرسات السائدة يف القطاع املرصيف.

تتم إدارة إطار الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة والذي ميتلك معرفة جيدة مبامرسات القطاع املرصيف ولديه مايناسب من الخربات لتوفري التوجيه االسرتاتيجي إلدارة البنك. باإلضافة 

لذلك، يتم تشكيل لجان وظيفية إلدارة مختلف القطاعات مع آليات إبالغ واضحة. ويتم تحديد املسؤوليات بوضوح ملجلس اإلدارة واإلدارة العليا من خالل مخططات وبيانات مسؤولية 

واضحة املعامل. ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد األهداف االسرتاتيجية للبنك ويوفر القيادة واإلرشاف عىل إدارة البنك ورفع التقارير إىل املساهمني. كام تخضع إجراءات مجلس اإلدارة 

لقانون الرشكات والقوانني االتحادية املتعلقة بالقطاع املرصيف والقواعد التنظيمية املقررة والقرارات التي يتخذها املساهمون يف االجتامعات العامة.

هيكل وإطار الحوكمة
عىل مستوى القمة، يضمن املساهمون أهمية هيكل حوكمة الرشكات ووجوده يف عمليات البنك. ويعينون مدققي الحسابات واملديرين ويوافقون عىل البيانات املالية وتوزيعات األرباح 

يف االجتامعات العامة السنوية كام يوافقون عىل التغيريات يف عقد التأسيس والنظام األسايس وفقا ملا يقتضيه قانون الرشكات.
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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 «

وتقع عىل عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة البنك، والذي يتضمن تنفيذ األهداف االسرتاتيجية ومامرسات إدارة املخاطر ومامرسات حوكمة الرشكات ويضمن استدامة البنك عىل املدى 

الطويل. وهم مسؤولني عن التوجيه واإلرشاف عىل اإلدارة العامة للبنك.

إن متطلبات الشفافية واإلفصاح هي من العوامل الرئيسية التي ينظر فيها مجلس اإلدارة يف إجراءاته األساسية لاللتزام مبامرسات الحوكمة والتواصل مع اإلدارة العليا بطريقة مناسبة. 

وقد قام مجلس اإلدارة بتفويض الصالحيات ذات الصلة لنائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إلدارة مستمرة وفعالة.

لجان مجلس االدارة
يتم عقد اجتامعات مجلس اإلدارة وفقا ألحكام ميثاق مجلس اإلدارة ووفقا لعقد التأسيس والنظام األسايس وأحكام قانون الرشكات. ويعقد ما ال يقل عن أربعة اجتامعات ملجلس 

اإلدارة يف السنة.

ويحدد مجلس اإلدارة منوذج املخاطر املناسب السرتاتيجية النمو للبنك. ويوافق مجلس اإلدارة عىل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر والسياسات واملعايري والحدود الرئيسية ومسؤويل املخاطر 

ولجانها والتي تشمل لجنة االئتامن التنفيذية، و لجنة التدقيق واملخاطر، و لجنة املكافآت.

لجنة التدقيق واملخاطر
تتعامل هذه اللجنة مع القضايا املتعلقة باملراقبة الداخلية والتدقيق الداخيل واملسائل املتعلقة مبخاطر االئتامن وتجتمع اللجنة دوريا. يحرض اجتامعات هذه اللجنة نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي، واثنان من أعضاء مجلس اإلدارة، باالضافة لرئيس قسم مخاطر االئتامن ورئيس قسم التدقيق الداخيل.

اإلدارة العليا
لدى البنك فريق من كبار موظفي اإلدارة ذوي الخربة واملؤهلني للقيام بواجبات إدارية رفيعة املستوى. ويتم تكليف اإلدارة العليا مبسؤولية إدارة شؤون البنك بطريقة مهنية مع الحفاظ 

عىل الرقابة الداخلية واالمتثال والحوكمة وإدارة املخاطر. ويقوم مجلس اإلدارة بتوجيه فريق اإلدارة العليا لتطبيق العناية الواجبة والحذر لحامية مصالح البنك ومساهميه.

اللجان اإلدارية
تتكون لجان إدارة البنك من الرئيس التنفيذي ومسؤولني آخرين من اإلدارة العليا. ويتم إعداد املواثيق للجان والتي تحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات اللجان. وتشمل اللجان رؤساء 

وظيفيني ومدعوين عىل أساس الحاجة ونطاق النقاش.

:)ALCO( لجنة املوجودات واملطلوبات
هذه اللجنة مسؤولة عن التأكد من وضع السيولة النقدية يف البنك، ومراقبة وإدارة املوجودات واملطلوبات، واالمتثال التنظيمي. وتجتمع هذه اللجنة كل شهر ويرأسها نائب رئيس 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. وهناك مشاركون من مناصب اإلدارة العليا. ومدير الخزينة وممثيل مخاطر السوق.

يتم إعداد لجان إدارة االئتامن ملراجعة وابداء اآلراء واملوافقة عىل التسهيالت االئتامنية للرشكات واألعامل بناء عىل حدود املوافقة املقررة لكل لجنة.

مكافآت مجلس اإلدارة:
تتم املوافقة عىل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة يف اجتامع الجمعية العمومية السنوي وتدفع يف نهاية السنة ويتم اإلفصاح عنها يف البيانات املالية.

يتم دفع راتب شهري لنائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

إطار  الرقابة الداخلية
يحتفظ البنك بإطار سياسة رقابة داخلية تتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل اإلدارة العليا وإدارة التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر وااللتزام. كام يحتفظ البنك بالسيطرة عىل وسائل 

ومامرسات إدارة املخاطر وتتم مراجعتها باستمرار من قبل اللجان وفريق االمتثال. واستنادا إىل التقييم الداخيل، يحافظ البنك عىل رأسامل كاف لدعم النمو يف املستقبل ومعالجة 

املخاطر الكامنة. كام يتم إعداد كتيبات وإجراءات التشغيل لالمتثال ويتم مراجعتها من وقت آلخر.

تقرير اإلدارة التنفيذية “ تتمة “

هيكل وإطار الحوكمة  “ تتمة “
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بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

٩التقرير السنوي ٢٠١٦

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« 

املدققني الخارجيني
تم تعيني ديلويت أند توش )M.E.( كمراجعني خارجيني للبنك، مبا يف ذلك رشكته التابعة، لعام 2016 من قبل املساهمني يف اجتامع الجمعية العمومية السنوي. إن تعيني مدققي 

الحسابات يتم وفقا للنظام األسايس للبنك. وخالل عام 2016 مل يقدم مراجعو الحسابات الخارجيون أية خدمات استشارية إىل بنك أم القيوين الوطني من شأنها أن تعرقل استقالليتهم 

وموضوعتيهم. وقد تم إرشاك مدققي الحسابات الخارجيني وفقا ملتطلبات البنك املركزي يف دراسة تقييم تأثري املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 والذي مل يعوق استقالليتهم 

وموضوعتيهم.

إدارة املخاطر

مخاطر االئتامن
متامشيا مع أفضل املامرسات، يتبع البنك هيكلة تنظيمية محددة من وحدات أعامل مرتبطة بالعمالء تشمل خدمات العمالء، وعمليات مركزية، ووحدات مخاطر ائتامن. ويتم الفصل 

بني الوظائف لتوفري أقىص مستوى من السيطرة عىل املخاطر واإلرشاف اإلداري لوظائف البنك االئتامنية. ولدى البنك سياسات جيدة ملخاطر االئتامن يتم اتباعها بدقة عىل جميع 

املستويات. كام يتم تحديث دليل سياسة مخاطر االئتامن بشكل مستمر وفقا ملتطلبات األعامل التنظيمية والتي قد تنشأ. 

لقد تم اعتامد نظام لعمليات وتقييم املخاطر ومراجعة االئتامن لضامن توحيد املعايري والتقييم الصحيح للمخاطر يف تقييم االئتامن.

وكجزء من رصد االئتامن االستباقي، وتتبع إشارات اإلنذار املبكر، تتم مراجعة املشاريع من خالل وحدة احتواء املخاطر. وتتم إدارة الحسابات والقروض املتعرثة عرب وحدة مركزية. 

وتراقب وحدة إدارة محفظة القروض مدى التعرض للمخاطر مبا يف ذلك مستويات الرتكيز عىل املستوى الفردي واملستوى املوسيسء. 

 )IFRS 9( 9 وفقا لتوجيهات مرصف االمارات املركزي يف هذا الصدد. وقد قام البنك بتحليل تأثري املعيار الدويل للتقارير املالية )Basel II( 2 يف بازلIRB  يعمل البنك عىل تطبيق نهج

كام يف 31/03/2016، والذي أظهر أن التأثري إيجايب بشكل عام للبنك.

وخالل الفرتة التي غطاها التقرير، قام البنك بإجراء مراجعة شاملة للمحفظة املرصفية للرشكات عىل مختلف املعايري استنادا إىل الخربة السابقة، ووضع منصة للنمو املستقبيل يف هذا 

القطاع.

تطبيق بازل 2
يلتزم البنك باإلرشادات املطلوبة مبوجب الركيزة الثانية والركيزة الثالثة مبا يف ذلك تقديم تقرير التقييم الداخيل لكفاية رأس املال سنويا إىل مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. 

كام يلتزم البنك مبعايري مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي للنهج املوحد لحساب نسب كفاية رأس املال.

يتم إجراء اختبارات الضغط بانتظام لتقييم مخاطر االئتامن ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة يف الدفاتر املرصفية ومخاطر أسعار األسهم. وتظهر النتائج أن البنك يف وضع مريح 

مبا يتامىش مع مخاطر البنك، وهناك احتياطي كبري لرأس املال املتاح ورأس املال النظامي لتغطية أي خسائر غري متوقعة من مخاطر أخرى.

مخاطر السوق
لدى البنك سياسات محددة من قبل مجلس اإلدارة ملدى تقبل املخاطر والحدود املختلفة إلدارة مخاطر السوق. وتتم مراجعة وضع  البنك بشكل شهري من قبل لجنة إدارة املوجودات 

واملطلوبات بالبنك بهدف تحقيق أفضل العوائد مع تقليل التعرض ملخاطر السوق لتكون ضمن الحدود االحرتازية.

يتم إجراء اختبارات إجهاد السيولة ملراقبة مدى تعرض البنك لصدمات شديدة غري مواتية وعىل فرتات دورية، لتقييم األثر عىل السيولة ملواجهة الظروف الشديدة. كام يتم إجراء 

اختبارات الضغط لتقييم مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار يف محفظة األسهم بأكملها. وتظهر النتائج أن البنك يف وضع مريح ويتامىش مع مستوى املخاطر املخطط له.

كام قام البنك بوضع خطة متويل للطوارئ تتامىش مع معايري مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي والتي تتضمن مستويات االحتياج للطوارئ والخطوات الواجب اتباعها إذا تم 

اخرتاقها. وكثريا ما تتم مراجعة التقارير واملوافقة عليها من قبل املجلس.

املخاطر التشغيلية
حددت لجنة بازل للرقابة املرصفية املخاطر التشغيلية بأنها “مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، أو املوارد البرشية، أو النظم، أو من أحداث خارجية”. 



التقرير السنوي 1٢٢٠١٦

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

٩

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« 

 نارص بن راشد املعال  
 عضو مجلس اإلدارة املنتدب و الرئيس التنفيذي

ويشمل هذا التعريف املخاطر القانونية ولكنه يستثني املخاطر االسرتاتيجية ومخاطر السمعة. ان املخاطر التشغيلية متأصلة بجميع أنشطة األعامل، وإدارة هذه املخاطر ذا أهمية 

حيوية لألهداف االسرتاتيجية للبنك.

قام البنك بتنفيذ العمليات املذكورة أدناه بهدف مراقبة املخاطر التشغيلية والتخفيف منها:

• تحديد املخاطر من خالل تقييمها ومن خالل الرقابة، والتبليغ عن الحوادث لقسم ادارة املخاطر التشغيلية املركزي.

• إدارة ومراقبة املخاطر ملنع تكرارها أو تقليل تأثريها املحتمل

• مراقبة املخاطر واإلبالغ عنها

• إنشاء قسم مركزي للسيطرة عىل خسائر مخاطر التشغيل

مع انتشار التكنولوجيا الحديثة، أدى استخدام التكنولوجيا واالنرتنت ووسائل االتصال إلجراء املعامالت املالية إىل زيادة املخاطر املتعلقة بأمن املعلومات بالنسبة للمؤسسات املالية. 

وملكافحة االخرتاقات األمنية االلكرتونية، أنشأ البنك إدارة أمن املعلومات وااللتزام األمني املعلومايت لضامن استمرارية البنك واملعلومات عىل املدى الطويل.

ويوجد لدى البنك سياسة وإطار شاملني للمخاطر التشغيلية من أجل رصد وتقييم ومراقبة وتخفيف املخاطر الناشئة عن العمليات البنكية. ويتم تعزيز هذا اإلطار من خالل إدارة قوية 

للمخاطر تشمل املشاركة الفعالة ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإدارة األعامل يف عملية إدارة املخاطر.

خطة الطوارئ واالستمرارية
لضامن عدم تعطل العمل املنتظم للبنك بسبب األحداث غري املتوقعة والكوارث املرتبطة بالنظام البنيك، أنشأ البنك قسم الطواريء واالستمرارية، بعيدا جغرافيا من مركز العمليات 

الرئييس، لضامن استمرارية األعامل.

العالقة مع املجتمع
يف الوقت الذي حافظ فيه البنك عىل تواجده يف مجال األعامل، كان البنك دامئا متواصال مع ومشاركا يف خدمة املجتمع يف اإلمارة، واتخذ مبادرات صادقة فيام يتعلق مبتطلبات املسؤولية 

املجتمعية للرشكات. وقدم البنك الدعم إىل املبادرات الخريية والتعليمية والثقافية والطبية واالجتامعية وغريها من املبادرات.

ويف الختام
يتقدم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالشكر والتقدير إىل مساهمينا الكرام عىل دعمهم املتواصل، وإىل العمالء عىل ثقته ووالءهم، وأخريا إىل فريق اإلدارة وجميع املوظفني عىل إسهامهم 

وتفانيهم املتواصلني.

املخاطر التشغيلية  “ تتمة “
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بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والرشكة التابعة له

التقرير السنوي ٢٠١٦

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

أم القيوين - اإلمارات العربية املتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة لبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( )“البنك”( والرشكة التابعة له )يشار إليهام معاً “ املجموعة “(، أم القيوين، اإلمارات العربية 
املتحدة والتي تشمل بيان املركز املايل املوحد كام يف 31 ديسمرب 2016، وكل من بيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان التغريات يف حقوق املساهمني 
املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية بذلك التاريخ وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة التي تشمل ملخص للسياسات املحاسبية الهامة ومعلومات 

ايضاحية أخرى.

يف رأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، املركز املايل املوحد لبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( )“البنك”( والرشكة 
التابعة له )يشار إليهام معاً “ املجموعة “(، أم القيوين، اإلمارات العربية املتحدة كام يف 31 ديسمرب 2016 وأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية 

بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

اساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايري موضحة يف فقرة “مسؤوليات مدقق الحسابات” حول تدقيق البيانات املالية املوحدة 
من تقريرنا. أننا مستقلون عن املجموعة وفق معايري السلوك الدولية ملجلس املحاسبني “ قواعد السلوك للمحاسبني املهنيني” وقواعد السلوك املهني واملتعلقة بتدقيقنا 
لهذه املتطلبات. ونعتقد بأن بّينات التدقيق  التزمنا مبسؤولياتنا االخالقية األخرى وفقاً  للبيانات املالية املوحدة للمجموعة بدولة اإلمارات العربية املتحدة. هذا، وقد 

الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية مبوجب تقديرنا املهني، هي األكرث أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفرتة املالية الحالية. لقد تم تناول هذه االمور يف سياق تدقيقنا 

للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأياً منفصاًل بشأنها.

تقرير مدقق الحسابات املستقل 

أمور التدقيق الرئيسية

خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات
إنخفاض  مخصصات  وقيمة  زمن  تحديد  عند  هامة  تقديرات  اإلدارة  تستخدم 
وحجم  التقديرات  هذه  ألهمية  ونظراً  تسجيلها.  يجب  التي  القروض  قيمة 
القروض والسلفيات )متثل 65 % من مجموع املوجودات(، فإن تدقيق مخصصات 

إنخفاض قيمة القروض يعترب مجال رئييس للرتكيز عليه. 

والقروض  الرشكات  قروض  يف  رئييس  بشكل  إفرادياً  املقيمة  القروض  تتمثل 
التجارية والتي يتم تقييمها بشكل منفرد ملعرفة إن كان هناك أي دليل موضوعي 
يؤرش إىل وجود إنخفاض يف قيمتها. يتم تصنيف القروض كمنخفضة القيمة عند 
للبنك وفقاً  املستحقة عليه  بالدفعات  الوفاء  املقرتض عىل  وجود شك يف قدرة 

لرشوط التعاقد األصلية .

يتم قياس خسائر اإلنخفاض يف قيمة القروض بناًء عىل القيمة الحالية للتدفقات 
العادلة  القيمة  أو  السوقي  السعر  ذلك  يف  مبا  املتوقعة  املستقبلية  النقدية 
للضامنات. ويتم إحتساب خسائر اإلنخفاض يف القيمة عىل أساس الفرق ما بني 
املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  وصايف  للقروض  الدفرتية  القيمة 

بإستخدام معدل الخصم الفعيل. 

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية

قمنا بإختبار تصميم، تطبيق وفعالية التشغيل إلجراءات الرقابة الرئيسية لتحديد 
القروض والسلفيات املنخفضة القيمة واملخصصات مقابل تلك األصول. اشتملت 

هذه اإلجراءات عىل إختبار:
بخسائر •  لإلعرتاف  النظام  يف  القامئة  والرقابة  اليدوية  الرقابة  إجراءات 

اإلنخفاض يف قيمة القروض والسلفيات يف الوقت املناسب.
إجراءات الرقابة عىل مناذج إحتساب خسائر اإلنخفاض يف القيمة مبا يف • 

ذلك مدخالت البيانات؛
إجراءات الرقابة عىل تقديرات تقييم الضامنات.• 
إجراءات الرقابة عىل الحوكمة وإجراءات اإلعتامد املتعلقة مبخصصات • 

إنخفاض القيمة، مبا يف ذلك إستمرار إعادة التقييم من قبل اإلدارة.

للقروض  املسجلة  بالقيمة  اإلنخفاض  مخصص  ومقارنة  إحتساب  بإعادة  قمنا 
مخصصات  تحدد  والتي  املركزي  البنك  إلرشادات  وفقاً  والسلفيات  التجارية 

محددة بناء عىل عدد األيام التي تم تجاوزت تاريخ السداد.
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تقرير مدقق الحسابات املستقل “ تتمة “ 

أمور التدقيق الرئيسية “ تتمة “

خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات “ تتمة “

قيمة  إنخفاض  من  الخسائر  تحديد  عند  اإلعتبار  يف  أخذها  يتم  التي  العوامل 
العميل،  قبل  من  املقرتضة  املبالغ  مجموع  تتضمن  إفرادياً  املقيمة  الحسابات 
تصنيف املخاطرة، قيمة الضامنات واحتاملية تحويل امللكية والتكاليف املرتتبة 

السرتداد الدين.

تشتمل خسائر اإلنخفاض يف القيمة للقروض املقيمة كمجموعة عىل املخصصات 
املحتسبة  عىل القروض العاملة والقروض الصغرية ذات امليزات املشرتكة والتي ال 

متثل قيمتها بشكل منفرد أهمية جوهرية.

معدل  بإستخدام  البنك  يقوم  الجامعية  للقروض  القيمة  إنخفاض  تقييم  عند 
1.5 % من املوجودات املرجحة للمخاطر اإلئتامنية واملحسوبة وفقاً لتوجيهات 
مخصص  وتقدير  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املركزي  البنك  وتعليامت 
إلعداد  الدولية  واملعايري  أعاله  املذكورة  البنك  لسياسات  وفقاً  القيمة  إنخفاض 

التقارير املالية أيهام أعىل.

نظم تكنولوجيا املعلومات والرقابة عىل التقارير املالية
تم تحديد نظم تكنولوجيا املعلومات والرقابة عىل التقارير املالية كأحد مجاالت 
البنك املالية والتقارير تعتمد بشكل كبري عىل أنظمة  الرتكيز وذلك الن أنظمة 
بشكل  معالجتها  يتم  التي  العمليات  وتنوع  العمل  لحجم  نظراً  وذلك  معقدة 
يومي كام ان هناك خطر من أن اإلجراءات املحاسبية اآللية وإجراءات الرقابة 
اليدوية املعتمدة عىل نظم تكنولوجيا املعلومات قد تكون غري مصممة وال تعمل 

بشكل فعال.

الرقابة  أن  يعني  البنك  يف  املعلومات  نظم  عىل  واسع  نطاق  عىل  االعتامد  إن 
عىل حقوق الوصول وفصل املهام يعترب ذو أهمية. تعترب هذه املبادئ الرئيسية 
مهمة حيث أنها تؤكد عىل أن تكون التغيريات عىل الربامج واملعلومات مالمئة 
ومخولة وتم مراقبتها. إن منهج تدقيقنا يعتمد عىل الرقابة اآللية وبناء عىل ذلك 

تم تصميم اإلجراءات إلختبار الوصول والرقابة عىل نظم تكنولوجيا املعلومات.

خسائر انخفاض قيمة األدوات املالية املتاحة للبيع
الرتكيز  مجاالت  أحد  كان  للبنك  املالية  األدوات  قيمة  يف  اإلنخفاض  إن خسائر 
الرئيسية نظراً ألهمية التقديرات املستخدمة يف تحديد خسائر إنخفاض القيمة 

املعرتف بها وحجم األدوات املالية )متثل 8 % من مجموع املوجودات(.

يتم تحديد خسائر إنخفاض قيمة اإلستثامرات املتاحة للبيع عندما يكون هناك 
انخفاض كبري أو طويل االجل يف القيمة العادلة اىل ما دون التكلفة. إن تحديد ما 
ميكن إعتباره إنخفاض كبري أو طويل األجل يقتيض اجراء تقديرات هامة، ال سيام 

قمنا باختبار عينة من القروض والسلف الفردية  لنقوم بتقييم فيام اذا كان هناك 
كايف إلنخفاض  تسجيل مخصص  تم  قد  وأنه  قيمتها  إنخفاض  اىل  أدت  أحداث 

القيمة يف الوقت املناسب.

إضافة إىل ذلك، قمنا برتكيز إهتاممنا عىل املخاطر الفردية الرئيسية والتي قمنا 
خسائر  لتحديد  اإلدارة  قبل  من  املستخدمة  واإلفرتاضات  التقديرات  بإختبار 
اإلنخفاض يف القيمة وتحديد مبلغها، تقييم الضامنات من قبل خرباء خارجيني 

وتقييم مقدار التحصيل عند التخلف عن السداد.

البنك،  قبل  من  املقيمة جامعياً  للقروض  القيمة  اإلنخفاض يف  لحساب خسائر 
تقييم  البيانات املستخدمة يف عملية اإلحتساب وكذلك  بإختبار عينة من  قمنا 
املنهجية والتقديرات املعنية. بالنسبة لإلفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف عملية 
اإلحتساب، قمنا بتحدي اإلدارة لتقديم دليل موضوعي عىل أنها مناسبة، وتأخذ 

بعني اإلعتبار جميع املخاطر ذات الصلة.

وفقاً  الجامعية  القروض  قيمة  يف  اإلنخفاض  مخصص  إحتساب  بإعادة  قمنا 
طريقة  مع  ومقارنتها  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  واملعايري  البنك  لسياسات 
اإلحتساب وفقاً إلرشادات البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك 

لضامن كفاية املخصص.

عىل  الرقابة  إلجراءات  التشغيل  فاعلية  وتطبيق  تصميم  وإختبار  بتقييم  قمنا 
املالية.  التقارير  بإعداد  املتعلقة  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  سالمة  إستمرار 
باألنظمة  املعلومات  تكنولوجيا  بنظم  املتعلقة  الرقابة  إجراءات  مبراجعة  قمنا 
 FTS( ونظام   )Swift( السويفت  نظام  يشمل  والتي  األساسية  والتطبيقات 
messaging(. كام قمنا بتقييم البيئة األمنية لتكولوجيا املعومات واختربنا أهم 
بإختبار  قمنا  للعمليات. كام  وتعترب مالمئة  تحديدها  تم  التي  الرقابة  إجراءات 

القيود اليومية كام هم منصوص عليه يف املعايري الدولية للتدقيق.

تكنولوجيا  عىل  الرقابة  يف  قصور  اي  عن  فيها  الكشف  تم  التي  الحاالت  يف 
املعلومات خالل نطاق التدقيق الذي قمنا به، قمنا باجراء مجموعة من إختبارات 
اكتامل  عىل  االعتامد  بإمكاننا  كان  إذا  ما  لتحديد  املوضوعي  واالختبار  الرقابة 
الرضورة،  وعند  ذلك،  إىل  وباإلضافة  النظام.  من  املستخرجة  املعلومات  وصحة 

قمنا بتوسيع نطاق إجراءات التدقيق املوضوعي.

مبقارنة  قمنا  للبيع،  املتاحة  اإلستثامرات  قيمة  إنخفاض  بخسائر  يتعلق  فيام 
القيمة العادلة لألوراق املالية مع سعر الرشاء األصيل ومراجعة األداء التاريخي 

للسهم، لتحديد ما اذا كان هناك انخفاض كبري أو طويل األجل لألوراق املالية.

خسائر  لتحديد  البنك  قبل  من  املستخدمة  الرئيسية  التقديرات  بتقييم  قمنا 
إنخفاض القيمة. تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بني أمور أخرى، 
التحقق من كفاية أدلة التدقيق املالمئة واملتعلقة بالبيانات األساسية املستخدمة 
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تقرير مدقق الحسابات املستقل “ تتمة “ 
أمور التدقيق الرئيسية “ تتمة “

خسائر انخفاض قيمة األدوات املالية املتاحة للبيع “ تتمة “

بالنظر إىل حالة وجود عدم يقني يف األسواق الخارجية. كام هو مبني  يف إيضاح 4 
حول هذه البيانات املالية املوحدة، بهدف إجراء تلك التقديرات فإن البنك يقوم 
بتقييم التقلب املعتاد يف سعر السهم، الوضع املايل للجهة املستثمر فيها، أو أداء 
املجال اإلقتصادي أو القطاع، أو تغري يف التقنية، والتدفقات النقدية من العمليات 

التشغيلية والتمويلية.

عىل  وعالوة  البيانات.  هذه  واكتامل  لضامن صحة  التقديرات  عىل  تؤثر  والتي 
ذلك، قمنا مبراجعة النتائج التي توصل إليها البنك، للتأكد من أنها متوافقة مع 

التطبيق املناسب للتقديرات.

معلومات أخرى
إن  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة هم املسؤولون عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى التقرير السنوي للبنك. لقد حصلنا عىل تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات وبقية املعلومات املتعلقة بالتقرير السنوي من املتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ. إن املعلومات األخرى ال تتضمن البيانات املالية 

املوحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. 

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يتناول املعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اإلستنتاج حولها.

إذا كانت  بتقدير فيام  نقوم  أعاله، و من خالل ذلك  املوضحة  األخرى  املعلومات  بقراءة  نقوم  أن  فإن مسؤوليتنا  املوحدة،  املالية  البيانات  بتدقيقنا حول  يتعلق  فيام 
املعلومات األخرى غري متوافقة جوهرًيا مع البيانات املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعامل التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها 

تتضمن أخطاًء مادية. 

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية يف املعلومات األخرى، فإنه يتعني علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إىل األعامل التي قمنا بها فيام يتعلق بهذه املعلومات األخرى التي 
حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه يف هذا الشأن.

إذا إستنتجنا وجود اي أخطاء مادية يف التقرير السنوي للبنك عند قيامنا باإلطالع عليه، فإنه يتعني علينا إخطار أعضاء مجلس اإلدارة.

مسؤوليات االدارة وأعضاء مجلس اإلدارة يف اعداد البيانات املالية املوحدة
إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وطبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة رضورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة  بصورة عادلة خالية 

من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، فإن االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك عىل االستمرار كمنشأة مستمرة، واالفصاح متى كان مناسًبا، عن األمور املتعلقة باالستمراريـــة 
واعتامد مبــــدأ االستمراريـــــة املحاسبي، ما مل تنوي االدارة  تصفية البنك أو وقف عملياته، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن االرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للبنك.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت البيانات املالية املوحدة خاليًة بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، 
وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. ان التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي مّتت وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق 
سوف تكشف دامئاً أي خطأ جوهري يف حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعترب جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيام إذا كان من املتوقع تأثريها 

عىل القرارات االقتصادية املتخذة من املستخدمني بناًء عىل هذه البيانات املالية املجمعة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق، فإننا منارس التقدير املهني ونحافظ عىل الشك املهني طوال فرتة التدقيق. كام نقوم أيضاً:
بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، تصميم والقيام بإجراءات التدقيق مبا ينسجم • 

مع تلك املخاطر والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن 
الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف املتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخيل. 

الحصول عىل فهم لنظام الرقابة الداخيل ذا الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية • 
الرقابة الداخلية. 
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تقرير مدقق الحسابات املستقل “ تتمة “
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة “ تتمة “

بتقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.• 
باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي، وبناء عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، يف حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقني • 

متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثري شكوكاً جوهرية حول قدرة املجموعة عىل االستمرار. يف حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب 
علينا لفت االنتباه  ضمن تقريرنا إىل  اإلفصاحات ذات الصلة الواردة يف البيانات املالية  املوحدة ، أو تعديل رأينا يف حال كانت هذه اإلفصاحات غري كافية. هذا 
ونعتمد يف استنتاجاتنا عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية باملجموعة إىل توقف 

أعامل املجموعة عىل أساس مبدأ األستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها، مبا يف ذلك  اإلفصاحات ، وفيام إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر العمليات • 

واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 الحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيام يتعلق باملعلومات املالية للبنك واألنشطة التجارية ضمن املجموعة إلبداء الرأي حول البيانات املالية املوحدة. إننا • 

مسؤولون عن القيام بالتوجيه واإلرشاف وتنفيذ أعامل التدقيق يف املجموعة. ونبقى نحن الوحيدون املسؤولون عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة  فيام يتعلق عىل سبيل املثال ال الحرص بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف ذلك أي خلل جوهري يف نظام الرقابة 
الداخيل يتبني لنا من خالل تدقيقنا.

كام نقوم أيضاً بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة  ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغريها من املسائل 
التي يحتمل االعتقاد بأنها قد تؤثر عىل إستقالليتنا، وإجراءات الحامية ذات الصلة متى كان مناسباً. 

من األمور التي تم التواصل بشأنها مع أعضاء مجلس اإلدارة، نقوم بتحديد االمور التي كان لها األثر األكرب يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة الحالية، والتي تعد أمور 
تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور يف تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية، 

ان ال يتم اإلفصاح عن امر معني يف تقريرنا يف حال ترتب عىل اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافة إىل ذلك ووفقاً ملتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد مبا ييل:

أننا قد حصلنا عىل كافة املعلومات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا؛. 1
تم إعداد البيانات املالية املوحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، مبا يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة . 2

2015؛
أن املجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛. 3
أن املعلومات املالية الواردة بتقرير رئيس مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر املحاسبية للمجموعة؛. 4
كام هو مبني يف إيضاح 8 حول البيانات املالية املوحدة، أن املجموعة قد قامت برشاء واإلستثامر يف أسهم خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2016؛. 5
أن اإليضاح رقم 27 حول البيانات املالية املوحدة يظهر أهم امُلعامالت مع األطراف ذات العالقة  وأرصدة األطراف ذات العالقة مع الرشوط التي قد تم مبوجبها . 6

إبرام تلك املعامالت؛
أنه، طبقاً للمعلومات التي توافرت لنا، مل يتبني لنا ما يدعونا إىل اإلعتقاد بأن املجموعة أرتكبت خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 أي مخالفات . 7

لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015 أو النظام األسايس للبنك مام قد يؤثر جوهرياً عىل أنشطتها أو مركزها 
املايل كام يف 31 ديسمرب 2016؛ 

يبني اإليضاح رقم 21 حول البيانات املالية املوحدة املساهامت اإلجتامعية التي قام بها البنك خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016.. 8

وعالوة عىل ما سبق، نود اإلفادة أنه، وفقاً ملتطلبات القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )10( لسنة 1980، وتعديالته، حصلنا عىل جميع املعلومات 
والتفسيـرات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا.

موىس الرمحي
رشيك

سجل رقم 872

ديلويت آند توش )الرشق األوسط(
بناية3، الطابق 6، إعامر سكوير

صندوق بريد: 4254، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
15 فرباير 2017
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5
6
7
8

9
10
11

12
13

14

15
16
17

18

 1.642.905
 1.544.868
 8.808.894
 1.143.186

 260.393
 1.757

 68.124
 82.180

 13.552.307

 70.000
 9.012.959

 260.393
 222.821

 9.566.173

 1.848.000
 1.019.266

 6.440
 34.343

 1.078.085

 3.986.134

 13.552.307

 7.959.606

1,470,494
 1,351,893
 8,813,804
 1,225,876

 295,542
 1,647

 69,181
 154,991

 13,383,428

 170,117
 8,766,423

 295,542
 156,372

 9,388,454

 1,848,000
 1,019,266

6,440
 54,757

 1,066,511

 3,994,974

 13,383,428

 7,658,578

بيان املركز املايل املوحد كام يف 31 ديسمرب 2016

املوجودات 
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

مطلوب من بنوك أخرى
قروض وسلفيات

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

إستثامر يف رشكة زميلة
ممتلكات ومعدات

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات 
مطلوب لبنوك أخرى

ودائع عمالء
قبوالت عمالء

مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني
رأس املال

إحتياطي قانوين
إحتياطي عام

التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 
أرباح مستبقاه

مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

إلتزامات ومطلوبات محتملة

راشد بن سعود املعال
رئيس مجلس اإلدارة

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

نارص بن راشد املعال
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

2015
ألف درهـم إيضاحات

2016
ألف درهـم



التقرير السنوي 1٨٢٠١٦

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

19

19

20

21

22
23
8
7
9

25

 450.890
 47.689

 
498.579

(54.714)

(500)

 443.365

 46.488

 34.120

 523.973

(169.601)

 354.372
--

 41.850
(5.000)

(66.310)
 822

 325.734

0.18

 465.888
 53.143

 519.031

(44.994)

(426)

 473.611

 48.153
 

24.903

 546.667

(179.623)

 367.044
 271.623

 26.346
(13.561)

(109.184)
 493

 542.761

0.29

بيان الدخل املوحد 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 

2015
ألف درهـم إيضاحات

2016
ألف درهـم

إيرادات الفوائد
إيرادات من منتجات متويل إسالمي 

مجموع إيرادات الفوائد وإيرادات من منتجات متويل إسالمي 

مصاريف الفوائد

توزيعات املودعني – منتجات إسالمية

صايف إيرادات الفوائد واإليرادات من املنتجات اإلسالمية بعد خصم توزيعات املودعني

إيرادات الرسوم والعموالت
 

إيرادات تشغيلية أخرى

إجاميل اإليرادات

مصاريف تشغيلية

إيرادات العمليات
إيراد ناتج عن تسوية قضية قانونية

إيرادات اإلستثامرات
خسائر إنخفاض قيمة إستثامرات يف أوراق مالية – بالصايف
مخصص اإلنخفاض يف قيمة القروض والسلفيات - بالصايف

حصة البنك يف أرباح رشكة زميلة

الربح للسنة

الربح األسايس للسهم الواحد )درهم(

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

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



1٩

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

التقرير السنوي ٢٠١٦

  325.734

(25.644)

 5.000

 230

(20.414)

 305.320

 542.761

(171.588)

 13.561

(54)

(158.081)

 384.680

 1.680.000
-
-
-
-

 168.000

 1.848.000
-
-
-
-

 1.848.000

 1.019.266
-
-
-
-
-

 1.019.266
-
-
-
-

 1.019.266

 6.440
-
-
-
-
-

 6.440
-
-
-
-

 6.440

 212.838
-

(158.081)
(158.081)

-
-

 54.757
-

(20.414)
(20.414)

-

 34.343

 876.550
 542.761

-
 542.761

(184.800)
(168.000)

 1.066.511
 325.734

-
 325.734

(314.160)

 1.078.085

 3.795.094
 542.761

(158.081)
 384.680

(184.800)
-

 3.994.974
 325.734
(20.414)
 305.320

(314.160)

 3.986.134

بيان الدخل الشامل املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 

بيان التغريات يف حقوق املساهمني املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

رأس املال
ألف درهـم

إحتياطي قانوين
ألف درهـم

إحتياطي عام
ألف درهـم

أرباح مستبقاه
ألف درهـم

املجمـــوع
ألف درهـم

التغريات املرتاكمة 
يف القيمة العادلة

ألف درهـم

الربح للسنة

بنود )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل األخرى

بنود قد أو يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:

إستثامرات متاحة للبيع

صايف خسائر إستثامرات متاحة للبيع معرتف بها مبارشة يف حقوق املساهمني )إيضاح 8(

الخسارة املعاد تصنيفها ضمن األرباح والخسائر نتيجة إنخفاض قيمة إستثامرات متاحة للبيع )إيضاح 8(

املحول من حقوق املساهمني نتيجة بيع إستثامرات متاحة للبيع

بنود الخسارة الشاملة األخرى للفرتة

إجاميل الدخل الشامل للسنة

الرصيد يف 31 ديسمرب 2014

الربح للسنة

بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

إجاميل الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح مدفوعة 

إصدار أسهم منحة خالل السنة 

الرصيد يف 31 ديسمرب 2015

الربح للسنة

بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

إجاميل الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 26(

الرصيد يف 31 ديسمرب 2016

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 325.734

  71.310
 12.559
(1.326)

(360)
(2.339)

(11.313)
(37.825)

(822)
 143

-

355.761

(700.000)
-

 11.117
(61.400)
(3.926)
 88.050

(100.117)
 246.536
 66.532

(97.447)

(12.005)
 360

(15.666)
 76.967
 37.825

 712

88.193

(314.243)
-

(314.243)

(323.497)
 2.402.809

 2.079.312

 542.761

 122.745
 15.791
 10.937

(480)
(26)

-
(36.712)

(493)
(320)

(271.623)

 382.580

-
 200.000
(73.793)

(938.604)
(21.563)

-
 170.117
 724.048

 22.841

 465.626

(10.468)
 331

(271.937)
 338.845

 36.712
 346

 93.829

(181.322)
 271.623

 90.301

 649.756
 1.753.053

 2.402.809

بيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 
2015

ألف درهـم
2016

ألف درهـم

املعامالت غري النقدية: خالل سنة 2015، أبرم البنك إتفاقية تسوية خارج املحكمة مع رشكة بيت اإلستثامر العاملي، ونتيجة لذلك تم إجراء مقاصة املوجودات األخرى مع املطلوبات 
األخرى مببلغ 1.061 مليون درهم عىل التوايل )إيضاح 22(.

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

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الربح للسنة
التعديالت :

مخصص إنخفاض قيمة األصول – بالصايف
 إستهالك ممتلكات ومعدات

 )الزيادة(/النقص يف القيمة العادلة لإلستثامرات يف أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر – بغرض املتاجرة
  إطفاء خصم

 الربح من إستبعاد إستثامرات يف أوراق مالية
 الربح من إستبعاد بضاعة
 إيرادات توزيعات أرباح

 حصة البنك يف أرباح رشكة زميلة
 الخسارة/)الربح( من إستبعاد ممتلكات ومعدات

  إيراد ناتج عن تسوية قضية قانونية

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات  التشغيلية

الزيادة يف شهادات اإليداع التي تستحق بعد أكرث من ثالثة أشهر
النقص يف ودائع ألجل تستحق بعد أكرث من ثالثة أشهر

النقص/)الزيادة( يف الوديعة اإللزامية لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
الزيادة يف قروض وسلفيات
الزيادة يف موجودات أخرى

متحصالت من إستبعاد بضاعة
)النقص(/الزيادة يف املطلوب لبنوك أخرى

الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة يف مطلوبات أخرى

صايف النقد )املستخدم يف(/الناتج من العمليات التشغيلية

التدفقات النقدية من العمليات اإلستثامرية
رشاء ممتلكات ومعدات

متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات
رشاء إستثامرات يف أوراق مالية

متحصالت من إستبعاد وإستحقاقات إستثامرات يف أوراق مالية
توزيعات أرباح مقبوضة من إستثامرات يف أوراق مالية

توزيعات أرباح مقبوضة من إستثامر يف رشكة زميلة

صايف النقد الناتج من العمليات اإلستثامرية

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

متحصالت من تسوية قضية قانونية

صايف النقد )املستخدم يف(/الناتج من العمليات التمويلية

صايف )النقص(/الزيادة يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله يف بداية السنة

النقد وما يعادله يف نهاية السنة )إيضاح 28(
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التقرير السنوي ٢٠١٦

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 

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 “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 

للبنك املسجل هو صندوق بريد 800 ، أم القيوين – اإلمارات العربية املتحدة .

يعمل البنك يف مجال تقديم الخدمات املرصفية للمؤسسات واألفراد من خالل شبكة مؤلفة من 16 فرعاً و11 وحدة الكرتونية للخدمة املرصفية يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة .

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

إن القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 2 لسنة 2015 )“ قانون الرشكات “( قد تم تطبيقه اعتباراً من
1 يوليو 2015. لدى املجموعة فرتة أربعة وعرشون شهراً من تاريخ تطبيق قانون الرشكات لاللتزام بأحكامه )“األحكام اإلنتقالية”( وقد إستفادت املجموعة 

من هذه األحكام اإلنتقالية.

  )IFRSs( 2- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة

2-1 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة والتي مل يكن لها تأثري مادي عىل البيانات املالية املوحدة  

تم تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية والتي ترسي للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد1 يناير 2016 يف البيانات 
املالية املوحدة. إن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة مل يكن لها تأثري جوهري عىل املبالغ املدرجة يف الفرتة الحالية والسنوات 

السابقة والتي من املمكن أن تؤثر عىل املعالجات املحاسبية للمعامالت أو الرتتيبات املستقبلية.
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 14 – الحسابات التنظيمية املؤجلة. • 
التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 1 عرض البيانات املالية بشأن مبادرة اإلفصاح.• 
التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقاريـر املالية رقم 11 الرتتيبات املشرتكة واملتعلقة باملحاسبة املتعلقة باإلستحواذ عىل الحصص يف العمليات • 

املشرتكة.
التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 16  املمتلكات، اآلالت واملعدات واملعيار املحاسبي الدويل رقم 38  املوجودات غري امللموسة واملتعلقة • 

بتوضيح األساليب املقبولة لإلستهالك واإلطفاء.
التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 16 املمتلكات، اآلالت واملعدات واملعيار املحاسبي الدويل رقم 41 الزراعة حول النباتات املعمرة املثمرة.• 
التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 27 البيانات املالية املنفصلة والتي تسمح بتسجيل االستثامرات يف الرشكات التابعة واملشاريع املشرتكة • 

والرشكات الزميلة بشكل إختياري بإستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة للمنشأة.
التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 10 البيانات املالية املوحدة، واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 12 اإلفصاح عن • 

الحصص يف املنشأت األخرى واملعيار املحاسبي الدويل رقم 28 اإلستثامر يف الرشكات الزميلة واملشاريع املشرتكة والتي توضح بعض الجوانب املتعلقة 
بتطبيق إستثناء التوحيد للمنشأت اإلستثامرية.

دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 2012 – 2014 والتي تتضمن التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم • 
5 ورقم 7 واملعيار املحاسبي الدويل رقم 19 ورقم 34.
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دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 2014 – 2016 • 
والتي تتضمن التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 1 ورقم 12 

واملعيار املحاسبي الدويل رقم 28.

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 12 رضائب الدخل املتعلقة باإلعرتاف • 
مبوجودات الرضيبة املؤجلة عن الخسائر غري املحققة.

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 7  بيان التدفقات النقدية التي تهدف • 
إىل توضيح املعيار لتحسني املعلومات املقدمة ملستخدمي البيانات املالية لألنشطة 

التمويلية للمنشأة.

تفسري لجنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم 22 املعامالت بالعمالت األجنبية • 
والبدل املدفوع مقدماً يعالج تفسري املعامالت بالعمالت األجنبية أو جزء من 

املعامالت عندما:
يكون هناك بدل تم تقوميه أو تسعريه بالعملة األجنبية؛• 
تقوم املنشأة باإلعرتاف باألصل املدفوع مقدماً أو بإلتزام الدخل املؤجل املتعلق • 

بهذا البدل، قبل اإلعرتاف باألصل ذات العالقة، املصاريف أو الدخل؛ 
يكون األصل املدفوع مقدماً أو إلتزام الدخل املؤجل غري نقدي.• 

التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 2 املدفوعات عىل أساس • 
األسهم التي توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع عىل أساس السهم.

تعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 4: عقود التأمني  • 
املتعلق بتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 

واإلصدار الجديد ومعيار عقود التأمني الجديد.

تعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 40 إستثامرات يف ممتلكات : تعديل • 
الفقرة رقم 57 لتوضح أنه ينبغي عىل املنشأة تحويل امللكية إىل، أو من، اإلستثامر 

يف ممتلكات عندما، وفقط عندما، يكون هناك دليل عىل وجود تغيري يف اإلستخدام. 
يحدث التغيري يف اإلستخدام إذا كان العقار يفي، أو مل يعد يفي بتعريف اإلستثامر يف 
ممتلكات. إن التغيري يف نوايا اإلدارة الستخدام العقار ال يشكل يف حد ذاته دلياًل عىل 

حدوث تغيري يف اإلستخدام. تم تعديل الفقرة لتوضح أن قامئة األمثلة املدرجة هي 
غري حرصية.

2-2 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة قيد اإلصدار وغري سارية املفعول والتي مل يحن موعد تطبيقها بعد 

مل يقم البنك بالتطبيق املبكر للمعايري والتعديالت والتفسريات الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ومل يحن موعد تطبيقها بعد:

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
2- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة )IFRSs( “تتمة”

تطبق التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم 1 واملعيار املحاسبي الدويل رقم 28 للفرتات 

السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018، تطبق 
التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
12 للفرتات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2017

1 يناير 2017

1 يناير 2017

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2018

تطبق للفرتات السنوية التي تبدأ من أو بعد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
2- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة )IFRSs( “تتمة”

2-2 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  الجديدة واملعّدلة قيد اإلصدار وغري سارية املفعول والتي مل يحن موعد تطبيقها بعد “ تتمة “

تعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 7 األدوات املالية: اإلفصاحات • 
واملتعلق باإلفصاحات حول التطبيق األويل للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 7 األدوات املالية: اإلفصاحات واملتعلقة • 
باإليضاحات اإلضافية ملحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( والناتجة من إدخال فصل 

عن محاسبة التحوط يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية )النسخة املعدله يف 2009، • 
2010، 2013 و 2014(       

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 الصادر يف نوفمرب 2009 الذي قدم متطلبات 
جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية. تم تعديل املعيار الدويل إلعداد التقارير 

املالية رقم 9 األدوات املالية يف أكتوبر 2010 ليتضمن متطلبات تصنيف وقياس 
املطلوبات املالية وإلغاء اإلعرتاف بها. وتم تعديله يف نوفمبـر 2013 ليتضمن املتطلبات 
الجديدة بشأن محاسبة التحوط العامة. ويف يوليو 2014، تم إصدار نسخة أخرى معدلة 

من املعيار الدويل إلعداد التقاريـر املالية رقم 9 حيث كان الهدف األسايس منه أن 
يشمل أ( متطلبات اإلنخفاض يف القيمة للموجودات املالية، و ب( تعديالت محدودة 
عىل متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم إحدى فئات قياس “القيمة العادلة 

من خالل بنود الدخل الشامل األخرى” عىل أدوات دين معينة بسيطة.  
النسخة النهائية املعدلة للمعيار الدويل إلعداد التقاريـر املالية رقم 9 تشمل متطلبات 

محاسبة األدوات املالية والتي تحل محل املعيار املحاسبي الدويل رقم 39 األدوات 
املالية: االعتـراف والقياس.      

يتضمن املعيار متطلبات يف املجاالت التالية:
التصنيف والقياس: يتم تصنيف املوجودات املالية بالرجوع إىل منط األعامل التي 	 

تنضوي تحتها تلك املوجودات املالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم 
املعيار الدويل إلعداد التقاريـر املالية رقم 9 يف نسخته الصادرة يف 2014 فئة “القيمة 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى” ألدوات دين معينة. ويتم تصنيف 
املطلوبات املالية وفق هذا املعيار بنفس الطريقة التي ُتصنف بها ضمن املعيار 

املحاسبي الدويل رقم 39 مع وجود بعض االختالفات يف املتطلبات التي ُيعمل بها يف 
قياس املخاطر االئتامنية الخاصة للمنشأة.

انخفاض القيمة: إن نسخة املعيار الدويل إلعداد التقاريـر املالية رقم 9 الصادرة 	 
يف 2014 تقدم منوذج “خسارة ائتامنية متوقعة” لقياس انخفاض قيمة املوجودات 

املالية، وعليه فأنه ليس من الرضوري حدوث أي حدث إئتامين قبل اإلعرتاف بخسائر 
اإلئتامن.

محاسبة التحوط: يقدم املعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إىل توثيق مزيد 	 
من الصلة بالكيفية التي تدير بها املؤسسات املخاطر عند التحوط من املخاطر املالية 

وغيـر املالية.
إلغاء االعتـراف: تم تطبيق متطلبات إلغاء االعتـراف باملوجودات واملطلوبات املالية 	 

من املعيار املحاسبي الدويل رقم 39.

عند تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 
للمرة األوىل

عند تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 
للمرة األوىل

1 يناير 2018

تطبق للفرتات السنوية التي تبدأ من أو بعد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة 
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املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 - اإليرادات من العقود املربمة مع العمالء • 
يف مايو 2014، تم إصدار املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 والذي يقدم 
منوذج واحد شامل إلستخدامه يف محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود املربمة مع 

العمالء. عندما يدخل املعيار حيز التطبيق سوف يحل املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم 15 محل إرشادات تحقق اإليرادات الواردة يف املعيار املحاسبي الدويل 

رقم 18 – اإليرادات ومعيار املحاسبة الدويل رقم 11 – عقود املقاوالت والتفسريات 
املتعلقة بها.        

الهدف األسايس للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 هو أن املنشأة ينبغي أن 
تعرتف باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات املقدمة للعمالء باملبلغ الذي يعكس 

التعويض املادي الذي تتوقعه املنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. عىل وجه التحديد، 
يقدم املعيار منوذج من 5 خطوات لإلعرتاف باإليرادات:

الخطوة األوىل: تحديد العقد أو العقود مع العمالء.• 
الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء يف العقد.• 
الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة.• 
الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة عىل التزامات األداء يف العقد.• 
الخطوة الخامسة: اإلعرتاف باإليرادات عندما تقوم املنشأة بتنفيذ متطلبات األداء • 

ضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 يتم اإلعرتاف باإليرادات للمنشأة 
عند أداء اإللتزام أي عندما تتنقل السيطرة عىل السلع أو الخدمات املنوطة بأداء 

إلتزام معني إىل العميل. متت إضافة توجيهات أكرث تقييداً يف املعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية رقم 15 للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة عىل ذلك، يتطلب 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 إفصاحات واسعة.

التعديالت اإلضافية عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 اإليرادات • 
من العقود املربمة مع العمالء لتوضيح ثالثة جوانب للمعيار )تحديد إلتزامات 

األداء،إعتبارات الوكيل مقابل الرتاخيص( وتوفري بعض البنود االنتقالية للعقود املعدلة 
والعقود املنجزة.

1 يناير 2018

1 يناير 2018

تطبق للفرتات السنوية التي تبدأ من أو بعد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
2- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة )IFRSs( “تتمة”

2-2 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  الجديدة واملعّدلة قيد اإلصدار وغري سارية املفعول والتي مل يحن موعد تطبيقها بعد “ تتمة “
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تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه املعايري، التفسريات والتعديالت الجديدة يف البيانات املالية املوحدة للبنك عند دخولها حيز التطبيق، وأن تطبيق هذه املعايري 
الجديدة، التفسريات والتعديالت، فيام عدا املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9، قد ال يكون لها تأثري هام عىل البيانات املالية املوحدة للبنك يف 

مرحلة التطبيق األوىل.

تتوقع اإلدارة أن يطبق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 يف البيانات املالية املوحدة للبنك يف الفرتة السنوية التي تبدأ يف 1 يناير 2018. وقد 
يكون لتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 تأثري جوهري عىل املبالغ املدرجة واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة للبنك واملتعلقة 

باملوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك. ومع ذلك فأنه من غري املمكن الوصول إىل تقييم معقول لتأثري هذا التطبيق حيث ان البنك يف مرحلة إجراء 
مراجعة مفصلة لذلك.  

تطبق للفرتات السنوية التي تبدأ من أو بعد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
2- تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة )IFRSs( “تتمة”

2-2 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  الجديدة واملعّدلة قيد اإلصدار وغري سارية املفعول والتي مل يحن موعد تطبيقها بعد “ تتمة “

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16  عقود اإليجار   • 
يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 كيفية اإلعرتاف، القياس، العرض واإلفصاح 

عن عقود اإليجار. يقدم املعيار منوذج محاسبي واحد، يتطلب من املستأجرين اإلعرتاف 
مبوجودات ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 12 شهراً أو 
أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر املؤجرين بتصنيف عقود 

اإليجارات كتشغيلية أو متويلية، ضمن مفهوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 
املتعلق باملحاسبة للمؤجر دون تغيري جوهري عن املعيار الدويل للتقارير املالية السابق 

رقم 17.

التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 10 البيانات املالية املوحدة  • 
واملعيار املحاسبي الدويل رقم 28 اإلستثامر يف الرشكات الزميلة واملشاريع املشرتكة 

)2011( بشأن معالجة بيع أو املساهمة يف األصول بني املستثمر والرشكات الزميلة أو 
املشاريع املشرتكة.

1 يناير 2019

تم تأجيل تاريخ التطبيق إىل أجل غري مسمى

3- أهم السياسات املحاسبية

3-1 معايري اإلعداد 

تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

3-2 أسس إعداد البيانات املالية

تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، فيام عدا إعادة تقييم بعض األدوات املالية. ألغراض إعداد البيانات املالية املوحدة، تم عرض 
البنك نشاطه وهي العملة املستخدمة يف عرض  النتائج واملركز املايل للبنك بدرهم اإلمارات العربية املتحدة )باآلالف(، وهي متثل العملة التي ميارس بها 

البيانات املالية املوحدة. فيام ييل ملخصاً ألهم السياسات املحاسبية املتبعة.

يقوم البنك 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 .



التقرير السنوي ٢٦٢٠١٦

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

3-3 أسس توحيد البيانات املالية املوحدة

إن البيانات املالية املوحدة لبنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع( “البنك” والرشكة التابعة له )املجموعة( تتألف من البيانات املالية للبنك والرشكة املسيطر عليها 
)رشكة تابعة( . 

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؛ • 
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 أليها 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.

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؛ • 
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 للرشكات التابعة ليك تتالءم سياساتها املحاسبية مع تلك املستخدمة من قبل املجموعة.

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
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التقرير السنوي ٢٠١٦

الرشكة التابعة :
فيام ييل تفاصيل الرشكة التابعة للبنك كام يف 31 ديسمرب 2016 :

3-4 استثامرات يف رشكة زميلة 

املالية  بالسياسات  املتعلقة  القرارات  إتخاذ  املشاركة يف  البنك عىل  قدرة  الهام  التأثري  عليها، وميثل  هام  تأثرياً  للبنك  التي  املنشأة  تلك  الزميلة هي  الرشكة 
والتشغيلية للرشكة املستثمر بها وال يصل هذا التأثري إىل درجة السيطرة املطلقة أو السيطرة املشرتكة عىل هذه السياسات.

تم إدراج نتائج موجودات ومطلوبات الرشكات الزميلة يف هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية. وطبقاً لطريقة حقوق امللكية، يتم 
االعرتاف باالستثامر يف الرشكات الزميلة مبدئيـاً يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقاً لالعرتاف بحصة البنك من أرباح أو خسـائر وبنود 
الدخل الشامل األخرى للرشكة الزميـلة. يف حال زيادة حصة البنك يف خسـائر الرشكة الزميـلة عن اإلستثامر يف تلك الرشكة الزميلة )والتي تتضمن أي حصص 
طويلة األجل، والتي يف جوهرها، تشكل جزءاً من صايف استثامر البنك يف الرشكة الزميـلة(، يوقف البنك االعرتاف بحصته يف الخسـائر الالحقة. وال يتم االعرتاف 

بالخسـائر اإلضافية سـوى إىل املدى الذي تحمل فيه البنك التـزامات قانونية أو استداللية أو قامت بدفعات بالنيـابة عن الرشكة الزميـلة.

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

اإلستحواذ عىل االستثامر.

تم تطبيق متطلبات املعيار املحاسبي الدويل رقم 39 لتحديد ما إذا كان من الالزم االعرتاف بأي خسارة النخفاض القيمة فيام يتعلق باستثامر البنك يف الرشكة 
الزميلة. 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 األصول كأصل واحد وذلك مبقارنة القيمة القابلة لالسرتداد )القيمة قيد االستخدام والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف 
البيع، أيهام أعىل( مع قيمتها املدرجة. إن خسائر اإلنخفاض يف القيمة املعرتف بها تشكل جزءاً من القيمة املدرجة لالستثامر. يتم االعرتاف بأي اسرتجاع لخسائر 

انخفاض القيمة وفقاً للمعيار املحاسبي الدويل رقم 36 إىل الحد الذي تزيد عنده قيمة اإلستثامر القابلة لالسرتداد.

3-5 إندماج األعامل

تتم محاسبة إستحواذ األعامل التجارية باستخدام طريقة الرشاء. ويتم قياس البدل املنقول ضمن اندماج األعامل بالقيمة العادلة، والتي يتم حسابها عىل 
أنها مجموع القيم العادلة لألصول التي تنقلها املجموعة بتاريخ اإلستحواذ، واملطلوبات التي تتحملها املجموعة إىل ماليك املنشأة املستحوذ عليها السابقني 
باإلضافة إىل حصص حقوق امللكية التي أصدرتها املجموعة يف مقابل السيطرة عىل املنشأة املستحوذ عليها. وبشكٍل عام، يتم االعرتاف بالتكاليف املتعلقة 
بعمليات اإلستحواذ من خالل األرباح أو الخسائر عند تكبدها. كام يف تاريخ اإلستحواذ، يتم االعرتاف باألصول املستحوذ عليها القابلة للتحديد واملطلوبات 

املفرتضة بقيمها العادلة.

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

إسم الرشكة
التابعة

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

نسبة امللكية يف الرشكة 
التابعة

%99.33

البلد الذي متارس فيه 
الرشكة التابعة نشاطها 

اإلمارات العربية املتحدة

النشاط األسايس للرشكة 
التابعة

تقديم خدمات التسويق

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “

3-3 أسس توحيد البيانات املالية املوحدة “ تتمة “
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يتم قياس الشهرة بالزيادة عىل مجموع البدل املنقول، ومقدار حصة األطراف غري مسيطرة يف املنشأة املستحوذ عليها، والقيمة العادلة لحصة حقوق امللكية 
للرشكة املستحوذة والتي كانت تحتفظ بها سابقاً يف املنشأة املستحوذ عليها )إن وجدت( عىل صايف مبالغ األصول املقتناه القابلة للتحديد واملطلوبات املفرتضة 
بتاريخ اإلستحواذ. يف حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صايف قيمة األصول املستحوذ عليها القابلة للتحديد واملطلوبات املفرتضة بتاريخ اإلستحواذ مجموع البدل 
املنقول ومبالغ حصة األطراف غري مسيطرة يف املنشأة املستحوذ عليها والقيمة العادلة لحصة حقوق امللكية للرشكة املستحوذة التي كانت تحتفظ بها سابقاً 

يف املنشأة املستحوذ عليها )إن وجدت(، يتم االعرتاف بالزيادة مبارشة يف الربح أو الخسارة كربح رشاء بسعر منخفض.

يف حال متت عملية اندماج األعامل عىل مراحل، يعاد قياس حصة املجموعة السابقة يف املنشأة املستحوذ عليها لقيمتها العادلة كام يف تاريخ االستحواذ )أي 
بتاريخ انتقال السيطرة عىل املنشأة املستحوذ عليها إىل املجموعة(، ويتم االعرتاف باألرباح والخسائر، إن وجدت، يف بياين األرباح والخسائر. يتم إعادة تصنيف 
املبالغ الناشئة عن حصة املنشأة قبل تاريخ االستحواذ، والتي تم االعرتاف بها سابقاً يف بنود الدخل الشامل األخرى، إىل أرباح أو خسائر إذا كانت املعالجة 

صحيحة يف حال تم استبعاد هذه الحصة. 

يف حال عدم انتهاء املحاسبة األولية إلندماج األعامل يف نهاية فرتة التقرير التي حصل فيها األندماج، تسجل الرشكة املبالغ املؤقتة للبنود التي مل يتم إنتهاء 
عملية املحاسبة عنها. يتم تعديل هذه املبالغ املؤقتة خالل فرتة القياس )انظر أعاله(، أو يتم االعرتاف مبوجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس املعلومات 
الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف السائدة بتاريخ االستحواذ، إن توفرت، والتي من شأنها التأثري عىل املبالغ املعرتف بها كام يف ذلك 

التاريخ. 

3-6 املوجودات املالية

قروض وذمم مدينة
القروض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري مشتقة ولها دفعات ثابتة أو ميكن تحديدها وهي غري مدرجة يف األسواق املالية النشطة . وهي تتضمن النقد 

واألرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، املطلوب من بنوك أخرى، القروض والسلفيات وقبوالت العمالء وموجودات أخرى.

يتم إثبات القروض والسلفيات عند منح املبالغ للمقرتضني وتقيد بالتكلفة املطفأة وذلك بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل. 

إنخفاض قيمة القروض والسلفيات

قروض مقيمة بشكل منفرد
تتمثل القروض املقيمة إفرادياً بشكل رئييس يف قروض الرشكات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها بشكل منفرد ملعرفة إن كان هناك أي دليل موضوعي 
يؤرش إىل وجود إنخفاض يف قيمتها. يتم تصنيف القروض كمنخفضة القيمة إذا ُوجد شك يف قدرة املقرتض عىل الوفاء بالدفعات املستحقة عليه للبنك وفقاً 

لرشوط التعاقد األصلية .

يتم قياس اإلنخفاض يف قيمة القروض بناًء عىل القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبا فيها أي ضامن، ويتم إحتساب خسارة اإلنخفاض يف 
القيمة بالفرق ما بني القيمة الدفرتية للقروض وصايف القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املرتبطة بتلك القروض.

قروض مقيمة كمجموعة
تتمثل خسائر اإلنخفاض يف قيمة القروض املقيمة كمجموعة من املخصصات املحتسبة عىل :

أ(   القروض العاملة  
ب( قروض صغرية ذات ميزات مشرتكة والتي ال متثل قيمتها بشكل منفرد أهمية جوهرية.  

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “
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قروض مستحقة وغري مخفضة القيمة
القروض والسلفيات والتي استحق عليها فوائد أو أن أصل املبلغ مستحق السداد والتي يعتقد البنك أنه ال يوجد إنخفاض يف قيمة تلك األصول نظراً إلحتفاظ 

البنك بضامنات و/أو مرحلة تحصيل املبالغ املستحقة للبنك.

القروض العاملة
تقوم إدارة البنك بتقدير خسائر إنخفاض القيمة ملحافظ القروض بناًء عىل الخربة السابقة والخسائر الكامنة املرتبطة بالظروف اإلقتصادية واإلئتامنية السائدة.

قروض مالية صغرية ذات ميزات مشرتكة وليست جوهرية بشكل منفرد
تتمثل هذه القروض بشكل أسايس يف املبالغ املستحقة عىل بطاقات اإلئتامن والقروض األخرى التي ال متثل قيمتها بشكل منفرد أهمية جوهرية . يتم تقدير 

خسائر إنخفاض القيمة لتلك القروض بناء عىل تحليل أعامر األرصدة لكل فئة منها ويتم تسجيلها بناء عىل ذلك.

سياسة إعادة تحليل أعامر أرصدة القروض والسلفيات
قام البنك بتحديد سياسة إعادة تحليل أعامر أرصدة القروض والسلفيات كجزء من سياسته يف إدارة املخاطر اإلئتامنية. يعترب البنك نقل وتأجيل أرصدة القروض 
والسلفيات مستحقة السداد كإعادة تحليل ألعامرها، ويقوم بتطبيق املبادئ التوجيهية لبازل Basel II( 2( يف هذا اإلطار. إن ذلك يشتمل عىل طرق مستقلة 
إلعادة تحليل أعامر أرصدة الحسابات العادية واملتعرثة ، موافقة الجهات املسؤولة ، الحد األدىن لعمر التسهيالت املقدمة قبل أن تخضع إلعادة التحليل والحد 
األقىص إلعادة التحليل لكل رصيد من أرصدة  التسهيالت كل عىل حدة وعوامل أخرى. تعتمد إعادة تحليل العمر عىل إعادة تقييم قدرة املقرتض عىل تسديد 

إلتزاماته للبنك بناًء عىل األوضاع اإلقتصادية املستجدة.

استثامرات يف أوراق مالية
يصنف البنك إستثامراته يف األوراق املالية يف الفئات التالية : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  وموجودات مالية محتفظ بها 

حتى استحقاقها، وموجودات مالية متاحة للبيع . تحدد اإلدارة تصنيف إستثامراتها عند اإلعرتاف املبديئ بها.

أ( املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
وتشتمل هذه الفئة عىل فئتني فرعيتني : املوجودات املالية – بغرض املتاجرة ، وتلك املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر منذ البداية . يتم 
تصنيف األصل املايل يف هذه الفئة إذا تم إقتنائه بشكل أسايس لغرض بيعه عىل املدى القصري أو إذا وجدت النية من قبل اإلدارة إلقتنائة عىل ذلك األساس. 
يتم تصنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما تتم إدارة استثامرات محددة، مثل استثامرات األسهم ، وتقييمها عىل 
أساس القيمة العادلة وفقاً إلدارة مخاطر موثقة أو إسرتاتيجية إستثامر معينة حيث يتم رفع تقارير بها معتمدة عىل تلك األسس إىل أفراد اإلدارة الرئيسيني. 

ب( إستثامرات محتفظ بها حتى إستحقاقها
ااإلستثامرات املحتفظ بها حتى إستحقاقها هي موجودات مالية غري مشتقة لها دفعات ثابتة أو ميكن تحديدها وتواريخ استحقاق ثابتة وهي التي تعتزم إدارة 
البنك االحتفاظ بها حتى استحقاقها ويكون لها القدرة عىل ذلك . عندما يقرر البنك بيع ما هو أكرث من مجرد كمية غري كبرية من اإلستثامرت املحتفظ بها 

حتى إستحقاقها ، عندها تكون الفئة بالكامل قد تعرضت للتأثر وبالتايل تتم إعادة تصنيفها كإستثامرات متاحة للبيع. 

ج( إستثامرات متاحة للبيع
اإلستثامرات املتاحة للبيع هي موجودات مالية غري مشتقة مصنفة كإستثامرات متاحة للبيع أو غري مصنفة عىل أنها )أ( قروض وسلفيات ، )ب( إستثامرات 

محتفظ بها حتى إستحقاقها ، أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
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اإلعرتاف املبديئ
يتم اإلعرتاف مبشرتيات ومبيعات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، اإلستثامرات املحتفظ بها حتى استحقاقها واإلستثامرات 
املتاحة للبيع يف تاريخ املعاملة وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك برشاء أو بيع األصل . يتم اإلعرتاف باملوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً لها 
تكاليف املعاملة لكافة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . أما املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

والخسائر فيتم اإلعرتاف بها مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم إدراج تكاليف املعاملة كمرصوف يف بيان الدخل املوحد.

اإلعرتاف الالحق
تتم إعادة اإلعرتاف باإلستثامرات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الحقاً بالقيمة العادلة . يتم إدراج اإلستثامرات 
املحتفظ بها حتى إستحقاقها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعيل . يتم إثبات األرباح والخسائر الناشئة عن التغريات يف القيمة العادلة 

لفئة “ املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر “ يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي تنشأ فيها.

يتم إدراج األرباح والخسائر الناشئة من التغريات يف القيمة العادلة لإلستثامرت املتاحة للبيع مبارشًة يف حقوق املساهمني، حتى يتم إلغاء اإلعرتاف باملوجودات 
املالية أو أن تتعرض إلنخفاض يف قيمتها .  يف حال تم إلغاء اإلعرتاف باإلستثامرت املتاحة للبيع أو تعرضها إلنخفاض يف قيمتها ، فإن الربح أو الخسارة املرتاكمة 

والتي تم إدراجها يف السابق ضمن حقوق املساهمني يتم عكسها من خالل إثباتها يف األرباح أو الخسائر.

يتم إثبات أرباح وخسائر العمالت األجنبية الناشئة من املوجودات املالية النقدية املتوفرة للبيع مبارشة يف بيان الدخل املوحد. 
  

تستند القيم العادلة لإلستثامرات املدرجة يف األسواق النشطة إىل أسعار الطلب الحالية، وإذا كان السوق املدرج به ذلك اإلستثامر غري نشط )وكذلك بالنسبة 
لإلستثامرات غري املدرجة(، فإن البنك يقوم بإستخدام “أساليب التقييم” للوصول إىل القيمة العادلة لتلك اإلستثامرات. 

يتم إثبات الفوائد املكتسبة خالل اإلحتفاظ باإلستثامرات يف أوراق مالية كإيرادات فوائد . يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح املتعلقة بأدوات ملكية يف بيان 
الدخل املوحد عندما ينشأ حق للبنك بإستالم الدفعات . 

 تتمثل التكلفة املطفأة للموجودات واملطلوبات املالية يف قيمتها التي تم قياسها بشكل مبديئ مخصوماً منها أي دفعات ومضافاً لها أو مخصوماً منها اإلطفاء 
املرتاكم ، والذي تم تحديده بإستخدام نسبة الفائدة الفعلية ، ألي فروقات بني القيمة املبدئية والقيمة املستحقة مخصوماً منها أي تخفيض يف قيمتها )سواء 

بشكل مبارش أو من خالل مخصص( ملقابلة إنخفاض القيمة أو إمكانية عدم التحصيل.

طريقة معدل الفائدة الفعيل هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة للموجودات واملطلوبات املالية وتوزيع إيرادات الفوائد أو مصاريف الفوائد عىل الفرتات 
املرتبطة بها. معدل الفائدة الفعيل هو املعدل الذي ُيخصم بناًء عىل الدفعات النقدية املستقبلية أو املتحصالت املتوقعة خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو 
خالل فرتة أقرص عندما يكون ذلك مناسباً لصايف القيمة الدفرتية للموجودات املالية أو املطلوبات املالية. عند إحتساب معدل الفائدة الفعيل ، يقوم البنك 

بتقدير الدفعات النقدية آخذاً يف اإلعتبار جميع الرشوط التعاقدية املتعلقة باألداة املالية يف حني ال يأخذ يف اإلعتبار خسائر اإلئتامن املستقبلية.

يتضمن اإلحتساب أعاله جميع الرسوم املدفوعة أو املستلمة بني طريف العقد والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعيل، تكاليف املعامالت وسائر 
العالوات أو الخصومات.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
يتم يف تاريخ كل بيان مركز مايل موحد مراجعة القيم الحالية للموجودات املالية. يتم تخفيض قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل موضوعي، كنتيجة 
لحدث أو أحداث حصلت الحقاً لالعرتاف املبديئ بتلك املوجودات املالية، يشري إىل تأثر التدفق النقدي املتوقع مستقباًل لتلك املوجودات املالية. فيام يتعلق 
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3-7 املطلوبات املالية وأدوات امللكية 

التصنيف كدين أو أداة ملكية 

يتم تصنيف الديون وأدوات امللكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقاً ألسس وجوهر الرتتيبات التعاقدية وتعريف املطلوبات املالية وأدوات امللكية.

أدوات امللكية
أداة امللكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها يف أصول املجموعة املتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها . أدوات حقوق امللكية املصدرة من قبل املجموعة يتم 

تسجيلها باملبالغ املستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار .

املطلوبات املالية
إن املطلوبات املالية املتضمنة ودائع العمالء، قبوالت العمالء واملطلوب لبنوك أخرى واملطلوبات األخرى يتم قياسها بشكل أويل بالقيمة العادلة مطروحاً منها 

تكاليف املعامالت.

يتم قياس املطلوبات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل حيث يتم اإلعرتاف مبصاريف الفوائد وفقاً ألسعار الفائدة الفعلية 
السائدة.

إلغاء اإلعرتاف باإللتزامات املالية
يقوم البنك بإلغاء اإلعرتاف باملطلوبات املالية فقط عندما يتم تنفيذها ، إلغاؤها أو إنتهاء مدتها .

باملوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة، فإن قيمة اإلنخفاض تتمثل يف الفرق ما بني القيمة الدفرتية لتلك املوجودات املالية والقيمة الحالية للتدفق 
النقدي املتوقع مستقباًل من تلك املوجودات املالية بعد خصم الفوائد املتكبدة حسب أسعار الفائدة الفعلية.

يف حال تم تصنيف إستثامرات امللكية كإستثامرات متاحة للبيع، فإن أي إنخفاض جوهري او ملدة طويلة يف القيمة العادلة لألورق املالية إىل أقل من تكلفتها 
يؤخذ بعني اإلعتبار عند تحديد فيام إذا كان األصل تعرض إلنخفاض القيمة. يف حال وجود هكذا دليل متعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع، فإن الخسارة 
املرتاكمة – املقاسة بالفرق بني تكلفة الرشاء والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي إنخفاض يف قيمة املوجودات املالية املعرتف بها سابقاً ضمن األرباح أو الخسائر– 
فأنه يتم حذفها من حقوق امللكية ويتم اإلعرتاف بها ضمن بيان الدخل املوحد. ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض يف القيمة املعرتف بها يف بيان الدخل املوحد 

عىل أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع من خالل بيان الدخل املوحد.

إلغاء اإلعرتاف باملوجودات املالية
يقوم البنك بإلغاء اإلعرتاف باملوجودات املالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك املوجودات املالية أو عند تحويلها ، مبا فيها 
جميع املكاسب واملخاطر املتعلقة مبلكيتها ، إىل طرف آخر . إذا مل يقم البنك بتحويل تلك املوجودات بشكل كامل أو مل يقم بتحويل جميع املكاسب واملخاطر 

املتعلقة مبلكيتها وإستمر بالسيطرة عليها فإن البنك يقوم باإلعرتاف مبا يتعلق بها من عوائد مرتاكمة وأي إلتزامات واجب سدادها.
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3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “

3-6 املوجودات املالية  “ تتمة “
استثامرات يف أوراق مالية “ تتمة “

انخفاض قيمة املوجودات املالية “ تتمة “
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3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “

3-8 ممتلكات ومعدات

تظهر األعامل قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر ناتجة عن اإلنخفاض يف القيمة. يتم إستهالك هذه األصول كام هو الحال مع األصول واملمتلكات 
األخرى يبدأ عندما تصبح جاهزة لإلستخدام الذي أنشأت من أجله.

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

سنــوات     
20 مباين    

5-1 أجهزة كمبيوتر ومعدات  
 5 أثاث وتجهيزات   

5-3 تحسينات عىل مبنى مستأجر  
   5 سيارات    

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. 

3-9 املخزون

يتمثل املخزون يف املمتلكات املستحوذ عليها يف تسوية الديون، والتي تظهر بسعر التكلفة أو صايف القيمة البيعية أيهام أقل. إن سعر التكلفة املبارشة املتكبدة 
نتيجة اإلستحواذ عىل املخزون 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.

3-10 إنخفاض قيمة املوجودات امللموسة

يف تاريخ كل بيان مركز مايل موحد، يقوم البنك 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 لألصل فردياً يقوم البنك بتقدير القيمة املسرتدة لوحدة توليد النقد التي 
ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع املوجودات العامة عىل وحدات توليد النقد بشكل إفرادي أو يتم توزيعها عىل أصغر 

مجموعة من وحدات توليد النقد 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 لألصل.
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 أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسرتداد املقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفرتية، فإنه يتم خفض القيمة الدفرتية لألصل )وحدة توليد النقد( 
إىل القيمة التي ميكن إسرتدادها. إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مبارشة عىل األرباح أو الخسائر إال إذا كان األصل 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 لألصل )وحدة توليد النقد( 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 األصل )وحدة توليد النقد( يف السنوات السابقة . إن إسرتداد خسارة 
اإلنخفاض يف القيمة تدرج يف األرباح أو الخسائر إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه ، ويف هذه الحالة فإن إسرتداد خسارة اإلنخفاض يف القيمة يعامل 

كزيادة يف إعادة التقييم.

3-11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

لدولة  االتحادي  للقانون  وفقاً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  للموظفني من  اإلجتامعي  والتأمني  التقاعد  معاشات  بإلتزام  باملساهمة  البنك  يقوم 
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. 

3-12 مخصصات

يتم أخذ املخصصات عندما يرتتب عىل البنك إلتزام قانوين أو إجباري قائم نتيجة أحداث سابقة ، ويكون من املحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي ملنافع 
إقتصادية لتسوية اإللتزام ، مع توفر إمكانية تقدير معقول ملبلغ اإللتزام.

3-13 قروض

بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة  بالقيمة العادلة مخصوماً أي مصاريف متعلقة بها ، ويتم إظهارها الحقاً  يتم اإلعرتاف بالقروض مبدئياً 
الفعيل. يتم إحتساب 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 للبنك بدرهم اإلمارات العربية املتحدة والتي تعد العملة الوظيفية يف البيئة اإلقتصادية التي يعمل بها 
البنك . يتم ترجمة املعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إىل درهم اإلمارات العربية املتحدة بالسعر السائد بتاريخ املعاملة . يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات 
املالية املحددة 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.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “

3-10 إنخفاض قيمة املوجودات امللموسة “ تتمة “
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3-15 أدوات مشتقة

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

التغريات يف القيمة العادلة للعقود اآلجلة لرصف العمالت األجنبية ضمن إيرادات املتاجرة برصف العمالت األجنبية يف بيان الدخل املوحد. 

3-16 إيرادات ومصاريف الفوائد

يتم تحقق إيرادات واإلعرتاف مبصاريف الفوائد يف بيان الدخل املوحد لكافة األدوات املالية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعيل .

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. 

إيرادات من منتجات متويل إسالمي
إن سياسة املجموعة فيام يتعلق باإلعرتاف بإيرادات منتجات التمويل إسالمي مبينة يف إيضاح 21-3. 

3-17 إيرادات الرسوم والعموالت

يتم تحقق إيرادات عموالت إصدار اإلعتامدات املستندية وخطابات الضامن 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 اإلعرتاف بها كإيرادات عند تقديم 
الخدمات املتعلقة بها.

3-18 إيرادات اإليجارات

يتم اإلعرتاف بإيرادات اإليجارات بطريقة القسط الثابت وعىل أساس مدة تلك العقود. 

3-19 اإليجارات التشغيلية

يتم تصنيف اإليجارات التشغيلية التي يقوم فيها املؤجر باإلحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد امللكية لفرتة اإليجار كإيجارات تشغيلية . تدرج دفعات اإليجار 
التشغيلية كمرصوفات ضمن بيان الدخل املوحد عىل أساس القسط الثابت بناء عىل فرتة اإليجار أو العمر التشغييل املقدر لألصل أيهام أقل.

3-20 النقد وما يعادله

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد ، فإن النقد وما يعادله يتضمن 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 البنك املركزي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “



35

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

التقرير السنوي ٢٠١٦

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “

3-21 منتجات التمويل اإلسالمية

باإلضافة إىل الخدمات املرصفيـة التقليدية، يقوم البنك بتقديم بعض املنتجات املرصفيـة الغري خاضعة للفائدة لعمالئه والتي تم املوافقة عليها من قبل مجلس 
الرشيعة.

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

التعريفات
فيام ييل مصطلحات يتم استخدامها يف التمويل اإلسالمي: 

مرابحة
هي اتفاقية بيع يقوم البنك من خاللها ببيع بضاعة أو أصل للعمالء، والتي قد قام البنك برشائها أو باإلستحواذ عليها ويقوم العميل بسداد مثن السلعة عىل 

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

مضاربة
إتفاقية رشاكة يف الربح بني البنك والعميل حيث يقدم العميل األموال ويقوم البنك 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
اتفاقية يقوم مبوجبها العميل بتعيني البنك إلستثامر مبلغ معني وفقاً ألحكام ورشوط الوكالة مقابل رسم محدد وباإلضافة إىل أي ربح بتجاوز األرباح املتوقعة. 

يتحمل البنك الخسائر يف حال سوء إدارته أو إهامله أو إخالله 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 التحصيل 

التسديد املتاحة. 

سياسة االعرتاف باإليرادات
يتم االعرتاف باإليرادات 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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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
3- أهم السياسات املحاسبية “ تتمة “

3-21 منتجات التمويل اإلسالمية “ تتمة “
التعريفات “ تتمة “

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 البنك. يتم إحتساب التوزيعات وتخصيصها وتوزيعها وفقاً 
إلجراءات البنك القياسية ويتم املوافقة عليها من قبل مجلس الرشيعة يف البنك.

4- اإلفرتاضات املحاسبية الهامة والتقديرات 

يطبق البنك 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.

خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات 
القيمة. يتم احتساب  بالتكلفة املطفأة منخفضة  املالية املدرجة  يصف اإليضاح رقم 3 سياسة املجموعة املحاسبية للمخصصات والتي تتعلق باملوجودات 
إنخفاض القيمة عىل أساس خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة أو بتطبيق نسبة معينة للقروض غري املصنفة عىل أساس حركة السوق أو مؤرشات 
عدم السداد التاريخية. أما بالنسبة للقروض والُسلف لألفراد فيتم إحتساب خسائر إنخفاض القيمة بناًء عىل صيغة معادالت تعتمد عىل األقساط والدفعات 

التي تجاوزت موعد إستحقاقها.

يتم تكوين مخصص القروض وخسائر الُسلف بقيدها يف بيان الدخل املوحد عىل شكل مخصص. إن الزيادة والنقصان يف املخصص والناتجة عن التغريات يف 
تقييم القروض والسلف املتعرثة يتم إظهارها ضمن مخصص خسارة القروض والسلف املتعرثة والتي تؤثر طبقاً لذلك عىل بيان الدخل املوحد.

أ( قروض وسلف ُمقيمة فردياً
يتم تحديد خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف املقيمة فردياً من خالل تقييم كل حالة عىل حدة. هذه الطريقة تنطبق عىل القروض وسلف الرشكات 
املصنفة والتي تعترب حسابات فردية جوهرية أو غري خاضعة لطريقة التقييم الجامعي للقروض والسلف. يقوم البنك بإجراء تقديرات بهدف تحديد فيام إذا 
كان من الرضوري إثبات خسارة إنخفاض القيمة يف بيان الدخل املوحد، حيث تستند هذه اإلجراءات عىل وجود أو مالحظة معطيات تشري إىل وجود إنخفاض 
ميكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من القروض الفردية. يتم األخذ يف اإلعتبار العوامل التالية أدناه بعني االعتبار عند تحديد الخسارة من 

انخفاض قيمة الحسابات املقيمة فردياً:
مـجموع إقرتاضات العميل.• 
تصنيف مخاطرة للعميل– أي قدرة العميل عىل تنفيذ تجارة مربحة وتحصيل نقد كاف لسداد املبلغ املقرتض. • 
قيمة الرهن واحتاملية تحويل امللكية.• 
تكلفة اسرتداد الدين. • 

تتطلب سياسة البنك إجراء مراجعة دورية ومنتظمة ملخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية. تتم مراجعة املنهجية واإلفرتاضات املستخدمة لتقدير 
كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بشكل منتظم للتقليل من أية فروقات بني تقديرات الخسائر والخربة بالخسائر الفعلية. يستمر تصنيف 
القروض والسلف كقروض منخفضة القيمة إال إذا تم إعادة تصنيفها كقروض جارية واعترب تحصيل الفائدة ومبلغ القرض األسايس مرجحاً كام هو متفق عليه. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
4- اإلفرتاضات املحاسبية الهامة والتقديرات “ تتمة “

خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات  “ تتمة “

ب( قروض مقيمة جامعياً
تقوم إدارة املجموعة وفقاً للخربة التاريخية السابقة والظروف االقتصادية واالئتامنية السائدة بتقييم حجم القروض والسلف التي من املمكن أن تكون متعرثة 
والتي مل يتم تحديدها بتاريخ التقرير. تقيم مخصصات املحافظ بشكل دوري ويتم تعديلها وفقاً لتقديرات اإلدارة وإرشادات املرصف املركزي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.  

لتوجيهات  وفقاً  واملحسوبة  اإلئتامنية  للمخاطر  املرجحة  املوجودات  من   ٪1.5 بإستخدام  املجموعة  تقوم  الجامعية  للقروض  القيمة  إنخفاض  تقييم  عند 
وتعليامت البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتقدير مخصص إنخفاض القيمة وفقاً لسياسات البنك املذكورة أعاله واملعايري الدولية إلعداد التقارير 

املالية أيهام أعىل.

يف إعتقاد اإلدارة وبناًء عىل مراجعة محفظة القروض والسلفيات قد تم إدراج مخصص كاٍف للقروض والسلفيات املصنفة ولتغطية املخاطر الكامنة ضمن 
املحفظة. 

إنخفاض  قيمة اإلستثامرات يف األسهم املتاحة للبيع 
يعترب البنك أن اإلستثامرات يف األسهم املتاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض يف قيمتها عند وجود إنخفاض كبري أو طويل األجل يف القيمة العادلة إىل ما دون 
التكلفة . وتحديد مدى اإلنخفاض أو طول املدة يقتيض إجراء تقديرات معينة . بهدف إجراء تلك التقديرات فإن البنك يقوم بتقييم التقلب املعتاد يف سعر 
السهم من بني عوامل أخرى. إضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون اإلنخفاض يف القيمة مالمئاً عند توفر دليل عىل تراجع يف الوضع املايل للجهة املستثمر فيها ، أو 

أداء املجال اإلقتصادي أو القطاع ، أو تغري يف التقنية ، والتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والتمويلية.

اإلستثامرات املحتفظ بها حتى إستحقاقها 
يتبع البنك معيار املحاسبة الدويل رقم 39 فيام يتعلق بتصنيف املوجودات املالية غري املشتقة التي يوجد لها دفعات ثابتة أو ميكن تحديدها وتاريخ إستحقاقها 
ثابت كإستثامرات محتفظ بها حتى إستحقاقها . وإلجراء هذا التقدير يقوم البنك بتقييم نيته وقدرته عىل اإلحتفاظ بهذه اإلستثامرات لحني إستحقاقها. إذا ما 
فشل البنك يف اإلحتفاظ بهذه اإلستثامرات حتى إستحقاقها ، دون وجود سبب يرجع لوجود ظروف محددة – مثاًل بيع كمية غري كبرية قبل تاريخ اإلستحقاق 
بوقت وجيز – عندها  ينبغي أن يقوم البنك بإعادة تصنيف كامل تلك الفئة من اإلستثامرات عىل أنها إستثامرات متاحة للبيع وال يسمح بتصنيفها ضمن 

اإلستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها حتى مرور مدة سنتني. وعندها يتم قياس اإلستثامرات بالقيمة العادلة وليس بالقيمة املطفأة. 

تصنيف اإلستثامرات 
تقوم اإلدارة بتصنيف اإلستثامرات عند رشائها إما كإستثامرات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر - بغرض املتاجرة أو كإستثامرات مالية متاحة للبيع. 
عند تصنيف اإلستثامرات يف األوراق املالية، اعتمدت اإلدارة عىل املعايري املفصلة والتوجيهات املتعلقة بتصنيف اإلستثامرات عىل النحو املبني يف املعيار الدويل 

إلعداد التقارير املالية رقم 39 – األدوات املالية: اإلعرتاف والقياس.  إن اإلدارة مقتنعة إن اإلستثامرت يف اوراق مالية تم تصنيفها بشكل مناسب.



التقرير السنوي 3٨٢٠١٦

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “

 
424.955
 700.000
 408.461

 1.533.416
 109.489

 1.642.905

 620,970
 300,000
 419,578

 1,340,548
 129,946

 1,470,494

5- نقد وأرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

أرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة :
  حساب جاري

  شهادات إيداع
  وديعة إلزامية

  نقد يف الصندوق 

إن الوديعة اإللزامية لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية. 

 1.491.612
 53.256

 1.544.868

 1.223,437
 128,456

1,351,893

6- مطلوب من بنوك أخرى 

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

ودائع ألجل
ودائع تحت الطلب
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 254.685
 96.206

(34.471)
(108.666)

 2.267
 210.021

 169.815
 4.575

-
 41

(2.267)
 172.164

 424.500
 100.781
(34.471)

(108.625)
-

 382.185

 513.112
 195.905
(86.721)

(197.796)
-

 424.500

  7.296.831
 1.303.722

 428.873
 111.677
 49.976

  9.191.079
(382.185)

 8.808.894

  1.430.768
 2.982.578
 1.045.628

 361.237
 31.641

 258.748
 1.089.075
 1.991.404
 9.191.079

   7.159.155
 1.327.694

 454.985
 164.273
 132.197

   9.238.304
(424.500)

 8.813.804

   1.601.527
 2.684.021
 1.075.168

 332.331
 8.663

 253.885
 1.306.563
 1.976.146
 9.238.304

7- قروض وسلفيات 

كانت الحركة عىل مخصص إنخفاض القيمة كام ييل:

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

قروض

سحب عىل املكشوف

أدوات متويل إسالمية

قروض مقابل إيصاالت أمانة

أخرى

مجموع القروض والسلفيات

مخصص إنخفاض القيمة 

صايف القروض والسلفيات

حسب القطاع اإلقتصادي

تجارة الجملة والتجزئة

عقارات ومقاوالت

قروض شخصية وأخرى

صناعية

زراعة وأنشطة تتعلق بها

نقل وإتصاالت

مؤسسات مالية

خدمات وأخرى

كام يف 1 يناير 

العبء املحمل خالل السنة

مخصص محرر خالل السنة

ديون أعدمت/محققة خالل السنة

املحول من املخصص خالل السنة

كام يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

املجمـوع

ألف درهـم

املجمـوع

ألف درهـم

مقابل املخاطر 
القامئة يف 

املحفظة

ألف درهـم

مقابل قروض 
وسلفيات 

محددة

ألف درهـم

20162015
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 100.781
(34.471)
 66.310

 195.905
(86.721)
 109.184

 3.377
19.753
 23.130

 658.674
 6.205

 664.879

 455.177
 1.143.186

 18,406
 17,937
 36,343

 678,923
 6,207

 685,130

 504,403
 1,225,876

صايف العبء املحمل عىل مخصص إنخفاض القيمة

8- إستثامرات يف أوراق مالية

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

العبء املحمل خالل السنة

مخصص محرر خالل السنة

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر – 

  بغرض املتاجرة

أوراق مالية - أسهم مدرجة

مبالغ لإلستثامر اإلختياري مدارة من أطراف أخرى  - إستثامر يف أوراق مالية مدرجة

أوراق مالية متاحة للبيع

أوراق مالية - أسهم مدرجة

أوراق مالية – أسهم غري مدرجة

أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها

أدوات دين مدرجة

بلغ إجاميل القروض غري العاملة كام يف 31 ديسمرب 2016 مبلغ 637/46 مليون درهم )2015 : 674/96 مليون درهم(. كام يف 31 ديسمرب 2016 بلغت 
مخصصات إنخفاض القيمة املتعلقة بتلك القروض 210/02 مليون درهم )2015 : 254/69 مليون درهم( )إيضاح 32(.

كام يف 31 ديسمرب 2015، تتضمن اإلستثامرات أعاله إستثامرات بأدوات دين مدرجة مببلغ 73 مليون درهم )بقيمة عادلة تبلغ 101/18 مليون درهم( تم 
إعطاءها كضامن مقابل إتفاقية إعادة الرشاء املوقعة مع أحد البنوك )إيضاح 12(.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
7- قروض وسلفيات “ تتمة “
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 1.225.876
 15.666

(74.398)

 1.549
 360

(223)

(25.644)

 1.143.186

 1.474.857
 271.937

(338.873)

(9.867)
 480

(1.070)

(171.588)

 1.225.876

 5.000
 -
  

5.000

 14,339
(778)

 13,561

كانت الحركة عىل اإلستثامرات يف أوراق مالية كام ييل:

عكس/خسائر إنخفاض قيمة إستثامرات يف أوراق مالية – بالصايف

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

كام يف بداية السنة

رشاء إستثامرات يف أوراق مالية

إستبعاد وإستحقاقات إستثامرات يف أوراق مالية ومستحقة

صايف الربح/)الخسارة( يف القيمة العادلة يف إستثامرت يف أوراق مالية بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر –  بغرض املتاجرة

صايف الخصم املطفأ واملتعلق بأدوات الدين 

إعادة تقييم رصف عمالت أجنبية

صايف خسارة القيمة العادلة إلستثامرات يف أوراق مالية متاحة للبيع واملعرتف بها 

مبارشة يف حقوق املساهمني

كام يف 31 ديسمرب

خسائر اإلنخفاض يف القيمة

عكس خسائر إنخفاض خالل السنة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
8- إستثامرات يف أوراق مالية “ تتمة “
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 1.647
 822

(712)

 1.757

 1.500
 493

(346)

 1.647

 7.496
(1.639)
 5.857
 1.757

 12.799
 2.740

 822

 6,701
(1,211)
 5,490
 1,647
 8,983
 1,643

 493

فيام ييل تفاصيل الرشكة الزميلة:

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

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

1.647

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

1.757

إسم الرشكة 
الزميلة

مركز تصاريح 
لخدمات رجال 
األعامل ذ.م.م.

النشاط
 األسايس

تقديم طلب 
التأشريات وخدمات 

التجديد، خدمات 
رجال األعامل األخرى

البلد الذي 
تأسست فيه

ديب - اإلمارات 
العربية املتحدة

نسبة 
املساهمة )%(

%30

الرصيد اإلفتتاحي

حصة البنك يف أرباح رشكة زميلة

توزيعات أرباح مقبوضة من رشكة زميلة

كام يف 31 ديسمرب

إجاميل املوجودات

إجاميل املطلوبات

صايف املوجودات

حصة البنك يف صايف موجودات الرشكة الزميلة

إجاميل اإليرادات

صايف الربح للسنة

حصة البنك يف صايف ربح الرشكة الزميلة للسنة

فيام ييل املعلومات املالية امللخصة للرشكة الزميلة للبنك والتي يتم تسجيلها بإستخدام طريقة حقوق امللكية:

9- إستثامرات يف رشكة زميلة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 



43

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

التقرير السنوي ٢٠١٦

10- ممتلكات ومعدات

أرض ومباين
ألف درهـم

أجهزة كمبيوتر 
ومعدات

ألف درهـم
أثاث وتجهيزات

ألف درهـم

تحسينات عىل 
مبنى مستأجر

ألف درهـم
سيارات 

ألف درهـم

أعامل قيد 
التنفيذ

ألف درهـم
املجمـوع

ألف درهـم

التكلفة
كام يف 31 ديسمرب 2014

إضافات
إستبعادات

تحويالت
كام يف 31 ديسمرب 2015

إضافات
إستبعادات

تحويالت
كام يف 31 ديسمرب 2016

اإلستهالك املرتاكم
كام يف 31 ديسمرب 2014

اإلستهالك للسنة
إطفاءات متعلقة باإلستبعادات

كام يف 31 ديسمرب 2015

اإلستهالك للسنة
إطفاءات متعلقة باإلستبعادات

كام يف 31 ديسمرب 2016

القيمة الدفرتية
كام يف 31 ديسمرب 2016

كام يف 31 ديسمرب 2015

يتضمن بند أرض ومباين أعاله تكلفة أرض مببلغ 22.9 مليون درهم )2015 : 22.9 مليون درهم( ال يتم إحتساب إستهالك عليها. 
تتمثل األعامل قيد التنفيذ نفقات متكبدة لرشاء معدات وتحسينات عىل مبنى مستأجر . 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

 
107.268

 116
-

 1.804
 109.188

 156
(1.161)

 40
 108.223

 57.235

 4.562
-

 61.797

 4.656
(1.161)
 65.292

 42.931

 47.391

 94.851
 6.619

(1.618)
 1.478

 101.330

 3.056
(3.917)
 1.978

 102.447

 76.737

 10.349
(1.607)
 85.479

 6.988
(3.868)
 88.599

 13.848

 15.851

 5.002
 131

(4)
-

 5.129

 260
(195)
 709

 5.903

 4.815

171
(4)

 4.982

 217
(195)

 5.004

 899

 147

 9.719
 10

-
-

 9.729

 139
(2.298)

 153
 7.723

 7.387

 624
-

 8.011

 617
(1.844)
 6.784

 939

 1.718

 
1.722

-
(510)

-
 1.212

-
(85)

-
 1.127

 1.323

 85
(510)
 898

 81
(85)
 894

 233

 314

 
3.450
 3.592

-
(3.282)
 3.760

 8.394
-

(2.880)
 9.274

-

-
-
-

-
-
-

 9.274

 3.760

 222.012
 10.468
(2.132)

-
 230.348

 12.005
(7.656)

-
 234.697

 147.497

 15.791
(2.121)

 161.167

 12.559
(7.153)

 166.573

 68.124

 69.181
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 10.896
 34.409
 30.794
 6.081

 82.180

 87.633
 27.295
 34.805

 5.258
 154.991

 6.751.936
 208.480

 1.902.186
 51.854
 98.503

 9.012.959

 6.583.164
 193.912

 1.823.895
 61.211

 104.241
 8.766.423

-
 70.000
 70.000

 70.117
 100.000
 170.117

11- موجودات أخرى

12- مطلوب إىل بنوك أخرى

13- ودائع عمالء

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

* تتمثل البضاعة يف املمتلكات املكتسبة كتسديد لديون مستحقة.

خالل 2015، أبرم البنك إتفاقية إعادة رشاء مع بنك أخر، برشوط تسعيري 3 شهور تستحق بتاريخ 6 يناير 2016 مبعدل فائدة يبلغ 0.75 % تم اإلفصاح عن 
الضامنات املعطاة مقابل إستالف الريبو أعاله يف إيضاح رقم  8 حول البيانات املالية املوحدة.

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

مخزون*
فوائد مدينة مستحقة 

ودائع ودفعات مقدمة 
أخرى

إتفاقية إعادة رشاء – )ريبو(
ودائع تحت الطلب

ودائع ألجل
ودائع توفري

حسابات جارية
تأمينات نقدية

ودائع عمالء إسالمية

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

 70.000
-

 70.000

 100.000
 70.117

 170.117

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم حسب املنطقة الجغرافية

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 63.597
 29.793
 29.266
 1.123

 11.596
 87.446

 222.821

 41,086
 10,136
 27,412

 1,302
 11,679
64,757

 156,372

14- مطلوبات أخرى
2015

ألف درهـم
2016

ألف درهـم

ذمم دائنة
فوائد مستحقة الدفع

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
منافع أخرى للموظفني 

أرباح غري موزعة
أخرى

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

 27.412
 2.305
(451)

 29.266

 25,063
 3,281
(932)

 27,412

الحركة عىل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
2015

ألف درهـم
2016

ألف درهـم

كام يف 1 يناير
العبء املحمل خالل السنة )إيضاح 24(

املدفوع خالل السنة

كام 31 ديسمرب

1.848.0001.848.000

15- رأس املال
2015

ألف درهـم
2016

ألف درهـم

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

16-  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 إقتطاع ما نسبته 10 % من الربح للسنة إىل أن يصل رصيد هذا اإلحتياطي إىل ما نسبته 50 % من رأس املال املدفوع . مل يتم 

إجراء أي تحويل إىل االحتياطي القانوين خالل السنة الحالية حيث أنه يتجاوز 50 % من رأس املال املدفوع للبنك. إن هذا اإلحتياطي غري قابل للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “

 5.773.109
 127.523

 1.834.180
 224.794

 7.959.606

 5,754,446
 110,625

 1,529,633
 263,874

 7,658,578

 7.871.978
 87.629

 7.959.606

 7,538,639
 119,939

 7,658,578

18- إلتزامات ومطلوبات محتملة

أ( املبالغ التعاقدية لبنود اإللتزامات واملطلوبات املحتملة للبنك كانت كام ييل: 

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

خطابات ضامن
إعتامدات مستندية 
إلتزامات مبنح إئتامن

أخرى

كام يف 31 ديسمرب

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

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

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

متثل اإللتزامات مبنح إئتامن األجزاء غري املستخدمة من التسهيالت الصادرة مبنح إئتامن عىل شكل قروض أو ضامنات أو خطابات إعتامد. فيام يتعلق مبخاطر 
الخسارة  مبلغ  أن  إال  املستخدمة.  اإللتزامات غري  البنك معرض لخسارة محتملة مببلغ يساوي مجموع  فان  اإلئتامن،  اإللتزامات مبنح  الناشئة من  اإلئتامن 
املحتمل، بالرغم من غري املمكن تحديد قيمته، هو أقل بكثري من إجاميل اإللتزامات غري املستخدمة خاصة وأن معظم اإللتزامات مبنح اإلئتامن تشرتط أن 

يتمتع العمالء مبعايري إئتامنية محددة .

ويف حني أن هنالك بعض املخاطر املرتبطة ببقية اإللتزامات، إال أنه ينظر إليها عىل أنها 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 إستحقاقها. يقوم البنك مبراقبة فرتة إستحقاق إلتزامات 

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

ب( إلتزامات رأساملية
كام يف 31 ديسمرب 2016، ترتب عىل البنك إلتزامات رأساملية بقيمة 6/26 مليون درهم )2015 : 2/30 مليون درهم( . 

17-  إحتياطي عام

يحتفظ البنك بإحتياطي عام وتتم عمليات التحويل إىل هذا اإلحتياطي حسب تقديرات مجلس اإلدارة . ميكن إستخدام هذا اإلحتياطي ألي غرض يتم تحديده 
بقرار من املساهمني خالل إجتامع الجمعية العمومية العادي للبنك .
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “

 419.974
 2.334
 9.818

 18.764
 450.890

 441.547
 122

 6.982
 17.237

 465.888

  54.603
 111

 54.714

 44.755
 239

 44.994

19- إيرادات ومصاريف فوائد 
2015

ألف درهـم
2016

ألف درهـم

إيرادات 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

 7.984
 5.324

 11.313
 9.499

 34.120

 11.298
 5.704

-
 7.901

 24.903

 91.671
 25.802
 12.559
 9.185
 1.252

 29.132
 169.601

 97.591
 25.371
 15.791

 9.952
 1.244

 29.674
 179.623

20- إيرادات تشغيلية أخرى

21- مصاريف تشغيلية 

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

إيرادات اإليجار
إيرادات رصف العمالت األجنبية – بالصايف

الربح من إستبعاد بضاعة
أخرى

تكاليف املوظفني )إيضاح 24(
تكاليف اإليجار

إستهالكات )إيضاح 10(
منافع املوظفني ) إيضاح 24(

مصاريف رسوم وعموالت
أخرى *

* تتضمن املصاريف التشغيلية مبلغ درهم 0.47 مليون درهم )2015: 0.17 مليون درهم( تم دفعها مقابل مساهامت إجتامعية )مبا يف ذلك التربع واألعامل 
الخريية( خالل السنة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

  37.062
 763

 1.549
(223)
 360

 1.366
 973

-
 41.850

 35,860
 852

(9,867)
(1,070)

 480

 26
-

 65
 26,346

22- إيراد ناتج عن تسوية قضية قانونية

23- إيرادات اإلستثامرات
2015

ألف درهـم
2016

ألف درهـم

إيرادات توزيعات أرباح
أ( إستثامرات يف أوراق مالية متاحة للبيع

ب( إستثامرات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
الربح/)الخسارة( يف القيمة العادلة لإلسثامرات يف أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

إعادة تقييم رصف العمالت األجنبية
صايف إطفاء خصم عىل أدوات الدين

الربح من بيع إستثامرات
  أ( إستثامرات يف أوراق مالية متاحة للبيع

ب( إستثامرات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
أخرى

تتضمن املطلوبات األخرى كام يف 31 ديسمرب 2014 مبلغ 918/25 مليون درهم )ما يعادل 250 مليون دوالر أمرييك( مستلم من رشكة بيت اإلستثامر العاملي 
– الكويت كدفعة مقدمة مقابل السندات التي سوف يتم تحويلها إىل 330 مليون سهم بقيمة واحد درهم للسهم وذلك بعالوة إصدار قيمتها 6/15 درهم 
لكل سهم بإجاميل 2/359 مليار درهم. تم إبرام هذه الرتتيبات بناًء عىل مذكرة التفاهم املربمة بتاريخ 16 يوليو 2008. خالل ديسمرب 2008، إستلم البنك كتاب 
من رشكة بيت اإلستثامر العاملي يفيد بإلغاء مذكرة التفاهم  أعاله وطلب إسرتداد الدفعة عىل الحساب .  بناًء عىل رأي قانوين، مل يقم البنك بإعادة سداد مبلغ 
الدفعة عىل الحساب وتابع إمتام الصفقة ومطالبة بيت اإلستثامر العاملي برصيد املبلغ املستحق. منذ سنة 2008 إىل سنة 2015، دخل الطرفان )البنك ورشكة 

بيت اإلستثامر العاملي – الكويت( يف قضايا قانونية. 

خالل سنة 2015، أبرم كل من الطرفني إتفاقية تسوية خارج املحكمة للخروج من اإلجراءات القانونية وحل جميع القضايا املعلقة، املطالبات واملطالبات 
املقابلة بني الطرفني املتعلقة بالقضية املذكورة أعاله. وفقاً لرشوط إتفاقية التسوية، قام البنك بإستالم مبلغ 271/62 مليون درهم )ما يعادل 74 مليون دوالر 

أمرييك( والتي تم اإلعرتاف بها كإيراد ناتج عن تسوية قضية قانونية خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015.
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 89.265
 462

 1.944
 91.671

 94,765
 1,006
 1,820

 97,591

 325.734.000

 1.848.000.000

0.18

 542,761,000

 1,848,000,000

0,29

  4.139
 2.305
 2.741
 9.185

 4,025
 3,281
 2,646
 9,952

24- تكاليف املوظفني

25- الربح األسايس للسهم الواحد

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2015

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016

تكاليف املوظفني
رواتب وبدالت

تدريب موظفني
سكن وتأمني صحي

منافع املوظفني
تقاعد

مكافأة نهاية الخدمة )إيضاح 14(
أخرى

الربح للسنة )درهـم(

املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة

الربح األسايس للسهم الواحد )درهـم(

يتم احتساب الربح األسايس للسهم الواحد بتقسيم الربح العائد للمساهمني عىل متوسط عدد األسهم العادية املصدرة. 

ال يوجد أي أسهم من املحتمل أن تؤدي لتخفيض الربح األسايس للسهم الواحد كام يف 31 ديسمرب 2016 و 2015 .

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
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 24.443
 28.445
 6.227
 1.819
 1.900

 11.279

 29.799
 20.018

 4.556
 2.461
 1.900

-

 788.143
 1.359.328

 743.328

 864.601
 1.392.260
 1.023.563

26- توزيعات األرباح للسهم الواحد 

27- معامالت مع أطراف ذات عالقة

خالل إجتامع مجلس اإلدارة املنعقد يف 15 فرباير 2017 إقرتح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 10 % مببلغ 184/8 مليون درهم عن السنة 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 )2015: توزيعات أرباح نقدية مببلغ 314/2 مليون درهم(.

يقوم البنك بتنفيذ املعامالت مع أطراف ذات عالقة يف إطار العمل اإلعتيادي للبنك ، تتضمن األطراف ذات العالقة املساهمني الذين ميلكون حصة جوهرية 
يف البنك ، وجميع أعضاء مجلس اإلدارة يف البنك والرشكات التي ميلك هؤالء املساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة حصة جوهرية فيها وموظفي اإلدارة العليا يف 

البنك. 

خالل السنة ، قام البنك بالدخول يف املعامالت املهمة التالية مع أطراف ذات عالقة يف إطار العمل اإلعتيادي للبنك. 

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

كام يف تاريخ بيان املركز املايل، كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة كام ييل :

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

إيرادات فوائد

مصاريف فوائد

مكافآت موظفي اإلدارة العليا

إيرادات أخرى

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

الربح من إستبعاد بضاعة

قروض وسلفيات

ودائع عمالء

إلتزامات غري قابلة للنقض ومطلوبات محتملة 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
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 1.642.905
 1.544.868
(408.461)
(700.000)

 2.079.312

 1,470,494
 1,351,893
(419,578)

-
 2,402,809

     

  48.854
 84.184

 5.019.130
 281.184

 35,611
46,481

 4,972,000
 374,231

 
 

  467.135
 339.903

 8.464.784
 9.273.393

 499,756
 323,186

 8,331,309
 9,002,544

       

  7.984
(98.353)
 68.393
 11.596

 11,300
 173,094

 80,119
 11,679

  523.973
 325.734

 13.552.307
 9.556.173

 546,667
 542,761

 13,383,428
 9,388,454

28- النقد وما يعادله

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )إيضاح 5(
ودائع ألجل وودائع تحت الطلب لدى بنوك أخرى )إيضاح 6(

ودائع إلزامية )إيضاح 5(
شهادات ودائع تستحق بعد أكرث من ثالثة أشهر

31 ديسمرب 2016
إجاميل اإليرادات

نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

31 ديسمرب 2015

إجاميل اإليرادات
نتائج القطاع

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

29- قطاعات األعامل

تنقسم أعامل البنك إىل قطاعني رئيسيني هام:

األعامل البنكية لألفراد واملؤسسات - وتتكون األعامل البنكية لألفراد من الحسابات الجارية الشخصية، حسابات التوفري، الودائع، بطاقات اإلئتامن والخصم، 
العامة وتتكون من  الدوائر الحكومية والهيئات  البنكية للمؤسسات تتعلق باملعامالت املربمة مع املؤسسات مبا يف ذلك  والقروض والرهونات. أما األعامل 

معامالت القروض، السلفيات، الودائع والتمويل التجاري .

الخزينة واإلستثامرات - وتضم أنشطة غرفة التداول والسوق املايل ذو العالقة ومعامالت تحويل العمالت األجنبية لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 
مبا يف ذلك البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وعمليات املركز الرئييس للبنك ككل ، وال يشكل أي منها قطاعاً منفصاًل بحيث ميكن إعداد تقارير 

منفصلة عنه .

تتم املعامالت التي تجري بني قطاعي األعامل باألحكام والرشوط التجارية العادية. ال يوجد بنود جوهرية لإليرادات واملرصوفات تنشأ بني قطاعي األعامل. 
تتمثل املوجودات واملطلوبات لكل قطاع يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية حيث أنها تشكل أغلبية بنود بيان املركز املايل املوحد.

األعامل البنكية املعلومات الرئيسية للقطاعني 
لألفراد واملؤسسات

ألف درهـم

الخزينة 
واإلستثامرات
ألف درهـم

غري موزعة
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
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-
-
-

664.879
-
-
-
-

664.879

-
-
-

685,130
-
-
-
-

685,130

     

 70.000
 9.012.959

 260.393
 192.437

 9.535.789

170,117
 8,766,423

 295,542
 127,658

 9,359,740

 
 

-
-
-

23.130
-
-
-

                  -
23.130

-
-
-

36,343
-
-
-

                  -
36,343

 
 
 
-
-
-

 455.177
-
-
-
-

 455.177

-
-
-

504,403
-
-
-

                  -
504,403

 
 
 

 1.642.905
 1.544.868
 8.808.894

-
 260.393

-
-

 34.409
 12.291.469

1,470,494
1,351,893
8,813,804

-
295,542

-
-

27,295
11,959,028

       

-
-
-
-
-

 1.757
 68.124
 47.771

 117.652

-
-
-
-
-

1,647
69,181  

127,696
198,524

       

-
-
-

  30.384
 30.384

-
-
-

 28,714
28,714

 1.642.905
 1.544.868
 8.808.894
 1.143.186

 260.393
 1.757

 68.124
 82.180

 13.552.307

1,470,494
 1,351,893
 8,813,804
 1,225,876 

295,542
 1,647

 69,181   
154,991

 13,383,428

 70.000
 9.012.959

 260.393
 222.821

 9.566.173

170,117
 8,766,423

 295,542
 156,372

 9,388,454

30- التصنيف والقيمة العادلة لألدوات املالية وغري املالية

قروض وذمم 
مدينة

ألف درهـم

إستثامرات محتفظ 
بها حتى إستحقاقها

ألف درهـم

إستثامرات بغرض 
املتاجرة

ألف درهـم

إستثامرات
متاحة للبيع
ألف درهـم

بالتكلفة املطفأة
ألف درهـم

أدوات غري مالية
ألف درهـم

أدوات غري مالية
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

موجودات
31 ديسمرب 2016

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة
مطلوب من بنوك أخرى

قروض وسلفيات
إستثامرات يف أوراق مالية

قبوالت عمالء
إستثامر يف رشكة زميلة

ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى

مجموع املوجودات

31 ديسمرب 2015
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة
مطلوب من بنوك أخرى

قروض وسلفيات
إستثامرات يف أوراق مالية

قبوالت عمالء
إستثامر يف رشكة زميلة

ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات
31 ديسمرب 2016

مطلوب لبنوك أخرى
ودائع عمالء

قبوالت عمالء
مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

31 ديسمرب 2015
مطلوب لبنوك أخرى

ودائع عمالء
قبوالت عمالء

مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
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قياس القيمة العادلة 
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد املوجودات، أو دفعها لتحويل أي من املطلوبات ضمن معامالت منتظمة بني املتعاملني بالسـوق 
يف تـاريخ القياس. وعىل هذا النحو، ميكن أن تنشـأ الفروقات بني القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة عىل إفرتاض أن 

املجموعة مستمرة يف أعاملها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة 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 : قياسات القيمة العادلة املستقاة من األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة لألصول واملطلوبات املتطابقة .• 
املستوى الثاين : قياسات القيمة العادلة املستقاة من مدخالت بخالف األسعار املدرجة والتي تم إدراجها يف املستوى األول والتي ميكن مالحظتها لألصول • 

واملطلوبات إما مبارشة )كاألسعار مثاًل( أو بطريقة غري مبارشة )املستقاة من األسعار( .
املستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة املستقاه من “أساليب التقييم” والتي تتضمن مدخالت لألصول أو املطلوبات والتي ال تستند إىل بيانات السوق • 

املالحظة )املدخالت غري املالحظة(.

القيمة العادلة لألدوات املالية بالتكلفة املطفأة
بلغت القيمة العادلة ألدوات الدين املدرجة املحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كام يف 31 ديسمرب 2016 مبلغ 470/81 مليون درهم )31 ديسمرب 2015: 
542/48 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 والتي باستطاعة املنشأة الوصول اليها يف تاريخ القياس. باستثناء ما جاء اعاله، 

تعترب االدارة أن القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة يف بيان املركز املايل املوحد مقاربة لقيمتها العادلة.

أساليب التقييم واإلفرتاضات لقياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بإستخدام أساليب تقييم وإفرتاضات مامثلة لتلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املوحدة 

السنوية املدققة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015.

القيمة العادلة للموجودات املالية للبنك والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر 
 يتم قياس بعض املوجودات املالية للبنك بالقيمة العادلة كام يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد. يبني الجدول التايل معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة 

لهذه املوجودات املالية:

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
30- التصنيف والقيمة العادلة لألدوات املالية وغري املالية “ تتمة “

 678.923 

6.207

31 ديسمرب
2016

ألف درهـم
أساليب التقييم واملدخالت 

الرئيسية

أسعار العرض يف األسواق النشطة

أسعار العرض يف األسواق النشطة

طريقة تقييم صايف املوجودات 
لعدم توفر معلومات عن السوق 

ومعلومات مالية مامثلة. تم 
تحديد قيمة صايف املوجودات 

بناًء عىل أحدث معلومات مالية 
تاريخية/مدققة متوفرة.

التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة

املستوى األول

املستوى األول

املستوى الثالث

مدخالت هامة 
غري قابلة للرصد

ال يوجد

صايف قيمة 
املوجودات

ال يوجد

العالقة بني املدخالت 
الغري قابلة  للرصد و 

القيمة العادلة

ال ينطبق

كلام زاد صايف 
قيمة املوجودات 

للرشكات املستثمر 
فيها، ارتفعت القيمة 

العادلة

ال ينطبق

31 ديسمرب
2015

ألف درهـم

القيمة العادلة كام يف

املوجودات املالية
موجودات مالية-  متاحة للبيع

أوراق مالية مدرجة

أوراق مالية غري مدرجة بالصايف

مل يكن هناك أية تحويالت بني املستويات خالل السنة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن أي من املستويات أعاله . 
كانت الحركة يف املستوى الثالث للموجودات املالية نتيجة فروقات أسعار الرصف والتغري يف القيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

36.343أوراق مالية مدرجة

 658.674
 

6.205

23.130



التقرير السنوي 54٢٠١٦

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

31- إدارة املخاطر املالية

يتعرض البنك إىل مجموعة متنوعة من املخاطر املالية بسبب أنشطته، وهذه األنشطة تتعلق بالتحليل، التقييم وإدارة وقبول درجة معينة من املخاطر أو 
مزيج منها. إن إتخاذ املخاطر املالية هي أساس لألنشطة املالية ، واملخاطر التشغيلية هي نتيجة حتمية للقيام باألعامل التجارية. يهدف البنك إىل تحقيق 

توازن مناسب بني املخاطرة والعائد املتحقق وكذلك التقليل من اآلثار السلبية املحتملة عىل األداء املايل للبنك .

مخاطر اإلئتامن

يعترب البنك أن مخاطر اإلئتامن جزء من عمليات اإلقراض التي يقوم بها. تعني تلك املخاطر، الخسائر التي قد يتكبدها البنك نتيجة عدم قدرة الجهات األخرى 
عىل تسديد إلتزاماتها التعاقدية تجاه البنك. يتعرض البنك إىل مخاطر اإلئتامن بصورة رئيسية من القروض والسلفيات، املطلوب من البنوك واإلستثامرات 
يف األوراق املالية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة. كذلك يوجد مخاطر إئتامن نتيجة للمبالغ التعاقدية خارج بيان املركز املايل مثل اإلعتامدات املستندية، 

الضامنات والقروض غري املسحوبة ومتعهد بتقدميها.  

يتم إدارة مخاطر اإلئتامن والرقابة عليها بشكل مركزي من قبل دائرة مخاطر اإلئتامن يف البنك لتحقيق األهداف التالية:
رصد وقياس وتخفيف حدة املخاطر عىل املستويني الجزيئ والكيل.  •  

العمل عىل تكوين محفظة إئتامنية ذات جدارة عالية والعمل عىل تخفيض أية خسائر.  •  
السيطرة عىل املوجودات غري العاملة من خالل إجراءات وقائية وتصحيحية معاً.  •  

اإلنتباه ألية مؤرشات مبكره بوجود مخاطر وإتخاذ إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب.  •  

تشمل دائرة مخاطر اإلئتامن وحدات مختلفة منها وحدات تصنيف للعمالء ووحدة متابعة ووحدة احتواء املخاطر. إن تطبيق نظام تصنيف املخاطر الداخيل 
مبا يتوافق مع العرف السائد يف مؤسسة IRB ومبا يتوافق مع املتطلبات الواردة يف بازلBasel II( 2( . تقوم وحدات املتابعة وإحتواء املخاطر بالعمل عىل 
منع تراكم القروض غري املنتجة من خالل إتخاذ قرارات بشأنها يف الوقت املناسب ومن خالل املتابعة الحثيثة لزيادة التحصيالت املتعلقة بها. حيثام يلزم 
األمر ، تقوم تلك الوحدة أيضاً بتصنيف الحاالت غري امللتزمة والتفاوض عىل مقرتحات توافقية. إيضاح رقم 31 يلخص مخاطر اإلئتامن التي يتعرض لها البنك.

التخفيف من مخاطر اإلئتامن
يقوم البنك بأخذ ضامنات تحصيل كافية ضمن املامرسة اإلعتيادية للنشاط للحفاظ عىل حقوق البنك يف حالة تعرث العميل يف السداد . إن تلك الضامنات يتم 
توثيقها مبستندات وإتفاقيات قانونية ملزمة . إن أكرث الضامنات امللموسة شيوعاً واملقبولة من قبل البنك هي رهن األرايض واملباين ، أسهم الرشكات املدرجة، 

الودائع الثابتة والسيارات إلخ.

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

مخاطر السوق

تشري مخاطر السوق املتعلقة بالبنك إىل املخاطر التي قد يتعرض لها البنك بسبب تأثر قيم املبالغ املدرجة يف بيان املركز املايل وخارج امليزانية العمومية بشكل 
سلبي نتيجة للتغريات يف أسعار الفائدة يف املقام األول ، أسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار اإلستثامرات ، وبالتالـي فإن تقلبات السوق فيام يتعلق يف 

أسعار الفائدة  ، أسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار اإلستثامرات تعرض رأس مال البنك وأرباحه إىل مخاطر .

تقوم دائرة مخاطر السوق يف البنك برفع تقارير حول هذه املخاطر إىل لجنة األصول واإللتزامات بشكل منتظـم )ALCO( .  تقوم لجنة األصول واإللتزامات 
)ALCO( بأخذ التدابري التصحيحية مبا يتوافق مع سياسات البنك الداخلية املتعلقة مبخاطر السوق ودليل إسرتاتيجيات األعامل.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 
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التقرير السنوي ٢٠١٦

مخاطر السيولة

تعني مخاطر السيولة املخاطر التي قد تواجه البنك نتيجة صعوبة مقابلة اإللتزامات املستحقة بتاريخ إستحقاقهـا . قد تنشأ مخاطر السيولة بسبب تقلبات 
السوق أو تخفيض التصنيفات اإلئتامنية مام يؤدي إىل تاليش مصادر متويل معينة بصورة مفاجئة . للتحوط من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر 
التمويل بشكل مستمر وتضع السيولة يف دائرة إهتاممها خالل إدارتها لألصول . تقوم دائرة الخزينة بإدارة األموال بشكل يومي و الحفاظ عىل موجودات ذات 
السيولة بشكل مريض ، كام يتم مراقبة السيولة يف البنك وتجهيز تقرير لإلدارة العليا بشكل يومي . تقوم لجنة األصول واإللتزامات )ALCO( يف البنك بوضع 

سياسة إدارة مخاطر السيولة ومراقبة وضع السيولة بشكل منتظم. إيضاح رقم 33 يلخص مخاطر السيولة التي يتعرض لها البنك.

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 البنك بشكل عام. عىل 
الرغم أن مخاطر أسعار الفائدة تظهر يف جميع أنواع األدوات املالية إال أنها تظهر بشكل أكرث وضوحاً يف أدوات الدين، مشتقات لها أدوات دين يشار لها كأصل 
ومشتقات أخرى قيمتها مرتبطة بأسعار الفائدة يف السوق. بشكل عام فإن قيمة األدوات املالية طويلة األجل تكون يف الغالب حساسة تجاه تغريات أسعار 
الفائدة أكرث من قيمة األدوات املالية قصرية األجل. من املمكن اإلشارة إىل جزء من مخاطر أسعار الفائدة مبنحنى املخاطر واملكاسب والذي يشري إىل االرتباط 

مع أسعار الفائدة عند تواريخ إستحقاق مختلفة .

يقوم البنك بإدارة وضع الحساسية ألسعار الفائدة بناًء عىل التغريات املحتملة والفعلية يف أسعار الفائدة وذلك من أجل زيادة صايف إيرادات الفوائد إىل أكرب 
قيمة ممكنة. يقوم البنك بتحليل موقف الحساسية ألسعار الفائدة بشكل منتظم استنادا إىل تعاقدات إعادة التسعري أو حسب تواريخ اإلستحقاق، أيهام أقرب. 
يتم إحتساب األثر املرتتب عىل وضع الحساسية عىل أساس أن التغري يف 200 نقطة أساس من أسعار الفائدة ينعكس أثرها عىل صايف إيرادات فوائد البنك.  

يتم الرقابة عليها من خالل حدود تم تصميمها لذلك. إيضاح رقم 34 يلخص مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها البنك .

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016، بلغ سعر الفائدة الفعيل املستحق من بنوك أخرى  0.88% )2015: 0.63%(، وعىل شهادات اإليداع لدى البنك 
املركزي 0.40%)2015: 0.10%(، عىل القروض والسلفيات 5.21% )2015: 5.79%(، عىل اإلستثامرات يف أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها %1.60 

)2015: 1.59%(، عىل ودائع عمالء 0.62% )2015: 0.54%(، وعىل املطلوب لبنوك أخرى %0.70 )2015: %0.29(.

مخاطر العمالت

يتعرض البنك آلثار تقلبات أسعار الرصف السائدة للعمالت األجنبية عىل مركزه املايل وتدفقاته 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. إيضاح 35 يلخص مخاطر العمالت 

األجنبية التي يتعرض لها البنك.

املخاطر التشغيلية

تعرف مخاطر التشغيل عىل أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية يف البنك أو األفراد والنظم أو بسبب أحداث خارجية. 
إن ذلك يشمل املخاطر القانونية وال يتضمن املخاطر اإلسرتاتيجية ومخاطر السمعة. إن مخاطر التشغيل هي مخاطر كامنة يف جميع األنشطة التجارية. إن 
إدارة هذه املخاطر أمر حيوي لتحقيق الهدف االسرتاتيجي للبنك . إن مخاطر التشغيل ال ميكن الحد منها بشكل كامل لذلك تسعى اإلدارة للحد من الخسارة 

من خالل ضامن فعالية البنية األساسية، الرقابة، النظم واملوظفني وذلك عىل مستوى البنك ككل.

لتحقيق الهدف أعاله، قام البنك بتخصيص قسم إدارة مخاطر. إن هذا القسم يقوم بوضع وتنفيذ منهجيات جديدة لتحديد، تقييم، رصد 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 فاعلة ونظام شامل للتدقيق.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “
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-
-
-
-
-
-

-
-
-

1.544.868
                -
1.544.868

1.544.868

 182.802
 454.653

-
 637.455

(210.021)
 427.434

3.617
 110.014
 113.631

 
8.439.993
(172.164)

 8.267.829

 8.808.894

-
-

                -
-
-

                -

-
-

                  -

  455.177
-

 455.177
 

455.177

32- مخاطر اإلئتامن

تحليل أعامر ونوعية املوجودات كام يف 31 ديسمرب 2016

مطلوب من بنوك 
أخرى

ألف درهـم
قروض وسلفيات

ألف درهـم

إستثامر يف أوراق 
مالية

ألف درهـم
مخفضة القيمة

تستدعي اإلنتباه
مشكوك بها

خسائر

مخصص محدد لإلنخفاض يف القيمة

مبالغ مستحقة وغري مخفضة القيمة
مستحقة منذ أكرث من 60 يوم

مستحقة منذ أقل من 60 

غري مستحقة وال يوجد إنخفاض يف قيمتها
مخصص جامعي لإلنخفاض يف القيمة

القيمة الدفرتية

بلغت الضامنات مبلغ 14.799 مليون درهم )2015 : 13.886 مليون درهم( مقابل قروض وسلفيات مببلغ 6.410 مليون درهم )2015 : 6.128 مليون درهم(. 
إن القيمة العادلة للضامنات عىل القروض املخفضة القيمة تم تقديرها مببلغ 679 مليون درهم )2015 : 623 مليون درهم( .

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
31- إدارة املخاطر املالية “ تتمة “

املخاطر التشغيلية “ تتمة “ 

	 تقييم املخاطر والرقابة )طريقة من أسفل إىل أعىل( لتحديد وتقييم مخاطر التشغيل يف جميع أقسام األعامل.  
	 إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد خسائر مخاطر التشغيل.  

هناك نظام شامل قيد التطبيق ملواجهة الطوارئ وخطط إستمرارية العمل وذلك ملواجهة أية ضغوطات أو حاالت طارئة وتخفيف املخاطر املرتبطة بها.
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 1.291.422
 91.851

 161.595
 1.544.868

 880,000
 92,390

 379,503
 1,351,893

 8.717.069
 91.825

-
 8.808.894

 8,721,979
 91,825

               -
 8,813,804

 1.090.518
 51.898

 770
 1.143.186

 1,175,702
 49,402

 772
 1,225,876

تحليل أعامر ونوعية املوجودات كام يف 31 ديسمرب 2015

الرتكيز الجغرايف للموجودات

31 ديسمرب 2016

31 ديسمرب 2015

مطلوب من بنوك 
أخرى

ألف درهـم
قروض وسلفيات

ألف درهـم

إستثامر يف أوراق 
مالية

ألف درهـم

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
داخل دول الخليج األخرى

دول أخرى

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
داخل دول الخليج األخرى

دول أخرى

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
32- مخاطر اإلئتامن “ تتمة “

مطلوب من بنوك 
أخرى

ألف درهـم
قروض وسلفيات

ألف درهـم

إستثامر يف أوراق 
مالية

ألف درهـم

-
-
-
-
-
-

-
-
-

 1.351.893
-

 1.351.893

 1.351.893

 150.434
 488.241
 36.284

 674.959
(254.686)
 420.273

 
19.960
 35.008
 54.968

 8.508.377
(169.814)

 8.338.563
 

8.813.804

-
-

                -
-
-

                -

-
-

                  -

  504.403
-

 504.403
 

504.403

مطلوب من بنوك 
أخرى

ألف درهـم
قروض وسلفيات

ألف درهـم

إستثامر يف أوراق 
مالية

ألف درهـم
مخفضة القيمة

تستدعي اإلنتباه
مشكوك بها

خسائر

مخصص محدد لإلنخفاض يف القيمة

مبالغ مستحقة وغري مخفضة القيمة
مستحقة منذ أكرث من 60 يوم

مستحقة منذ أقل من 60 

غري مستحقة وال يوجد إنخفاض يف قيمتها
مخصص جامعي لإلنخفاض يف القيمة

القيمة الدفرتية
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-

-
-

 450.769
 

2.153.369
 14.979
 23.756

-
-

 2.642.873

 1.535.291

 128.678
 2.512.735
 5.278.397

 3.501.315
 2.435.630

 502.145
 915.824

 407
 16.810.422

-

-
 332

 696.387

 2.612.641
 4.864

 26.556
--

 407
 3.341.187

 1.535.291
 

128.678
 2.512.403
 4.609.990

 
888.560

 2.439.346
 938.506
 920.103

-
13.972.877

 1.535.291

 128.678
 2.512.735
 4.827.628

 1.347.946
 2.420.651

 478.390
 915.824

 407
 14.167.550

-

 99.207
 849.236

 4.827.628
 1.152.804
 2.420.651

 630.470
 783.206

 204
 10.763.406

10.763.406

املخاطر القامئة املصنفة وغري املصنفة

31 ديسمرب 2016

اإلجاميل القائم
ألف درهـم

مخففات مخاطر 
اإلئتامن

ألف درهـم

داخل امليزانية 
العمومية

املخاطر بعد معدل 
التحويل اإلئتامين

ألف درهـم

صايف املخاطر بعد 
مخففات مخاطر 

اإلئتامن
ألف درهـم

املوجودات املرجحة 
مبخاطر
اإلئتامن

ألف درهـم

املخاطر قبل مخففات 
مخاطر اإلئتامن

ألف درهـم

خارج امليزانية 
العمومية

مخففات مخاطر اإلئتامن

مطالبات عىل هيئات سيادية
مطالبات عىل الهيئات 

وقطاعات حكومية وغري حكومية
مطالبات عىل البنوك
مطالبات عىل رشكات
املطالبات املدرجة يف 

املحفظة التجارية
مطالبات مضمونة بعقارات تجارية

قروض مستحقة السداد
موجودات أخرى
مشتقات دائنة 

إجاميل املطالبات

إجاميل املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتامن

فئات األصول

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
32- مخاطر اإلئتامن “ تتمة “
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املخاطر القامئة املصنفة وغري املصنفة “ تتمة “

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
32- مخاطر اإلئتامن “ تتمة “

-

 25,035
 70,117

 483,516

 2,126,584
-

 11,003
 25,090

-
                 -
 2,741,345

 1,340,836

 203,669
 2,567,393
 5,599,656

 3,302,441
 8,314

 2,222,114
 451,952

 1,050,764
 693

 16,747,832

-

225
 81,049

 1,168,038

 2,209,601
-
-

 7,084
-

 693
 3,466,690

 1,340,836

 203,444
 2,486,344
 4,444,853

 1,092,094
 8,314

 2,222,114
 959,635

 1,055,042
                  -
 13,812,676

 1,340,836

 178,634
 2,497,276
 5,102,870

 1,175,857
 8,314

 2,211,111
 426,863

 1,050,764
 693

13,993,218

-

 138,837
 847,211

 5,112,385

 991,705
 7,903

 2,211,111
 525,364
 884,475

 346
 10,719,337

10,719,337

31 ديسمرب 2015

اإلجاميل القائم
ألف درهـم

مخففات مخاطر 
اإلئتامن

ألف درهـم

داخل امليزانية 
العمومية

املخاطر بعد معدل 
التحويل اإلئتامين

ألف درهـم

صايف املخاطر بعد 
مخففات مخاطر 

اإلئتامن
ألف درهـم

املوجودات املرجحة 
مبخاطر
اإلئتامن

ألف درهـم

املخاطر قبل مخففات 
مخاطر اإلئتامن

ألف درهـم

خارج امليزانية 
العمومية

مخففات مخاطر اإلئتامن

مطالبات عىل هيئات سيادية
مطالبات عىل الهيئات 

وقطاعات حكومية وغري حكومية
مطالبات عىل البنوك
مطالبات عىل رشكات
املطالبات املدرجة يف 

املحفظة التجارية
مطالبات مضمونة مبمتلكات

مطالبات مضمونة بعقارات تجارية
قروض مستحقة السداد

موجودات أخرى
مشتقات دائنة 

إجاميل املطالبات

إجاميل املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتامن

فئات األصول
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 408.461
-

 4.887.780
 356.021
 25.278

-
-

 5.677.540

419,578
-

4,722,418
381,387
24,063

-
                 -

5,547,446

 650.000
-

 1.205.628
 481.606
 99.397

-
-

 2.436.631

-
-

1,345,355
554,587
116,236

-
-

2,016,178

 50.000
 55.095

 239.424
-

 80.161
-
-

 424.680

-
-

382,754
-

108,113
-

                -                 
490,867

 534.444
 1.489.773

 413.075
 232.099
 55.557
 34.409

-
 2.759.357

 1,050,916
1,351,893

475,397
216,442
 47,130       
27,295

-
3,169,073

-
-
-
-
-      
-

 117.652
 117.652

-
-
-
-
-      
-

198,524
198,524

-
-

 2.062.987
 73.460

-
-
-

 2.136.447

-
-

1,887,880
73,460

-      
-
-

1,961,340

 1.642.905
 1.544.868
 8.808.894
 1.143.186

 260.393
 34.409

 117.652
 13.552.307

 1,470,494
1,351,893
8,813,804
1,225,876

295,542
27,295  

198,524
 13,383,428

33- مخاطر السيولة

قامئة اإلستحقاق 

املوجودات 

31 ديسمرب 2016

31 ديسمرب 2015

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 -
5 سنوات

ألف درهـم

1 سنة -
5 سنوات

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

أكرث من 
 5 سنوات

ألف درهـم

أكرث من 
 5 سنوات

ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

مطلوب من بنوك أخرى
قروض وسلفيات 

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

موجودات مالية أخرى
موجودات غري مالية

املجموع

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

مطلوب من بنوك أخرى
قروض وسلفيات 

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

موجودات مالية أخرى
موجودات غري مالية

املجموع

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

تم تحديد تاريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات عىل أساس تاريخ االستحقاق. يلخص الجدول التايل موجودات ومطلوبات وحقوق امللكية للبنك بالقيمة 
الدفرتية وقد تم تصنيفها بحسب األسعار التعاقدية أو تواريخ اإلستحقاق، أيهام أقرب.



٦1

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

التقرير السنوي ٢٠١٦

-
 5.069.646

 25.278
 25.123

-
-

 5.120.047
-
-

 150.000
 150.000

 5.270.047

-
5,294,335

24,063
30,567

-
-

5,348,965
-
-
-
-
-

5,348,965

-
 1.930.382

 99.397
 24.114

-
-

2.053.893
 7.638

 20.788
 591.447
 619.873

 2.673.766

-
1,382,414

116,236
47,172

-
-

1,545,822
27,513

-
21

512,793
540,327

2,086,149

-
 842.341
 80.161
 75.817

-
-

998.319
 13.571

-
 175.588
 189.159

 1.187.478

-
797,453
108,113
44,089

-
-

949,655
36,384

-
-

113,035
149,419

1,099,074

 70.000
 1.168.330

 55.557
 60.805

-
-

 1.354.692
 154.721

 6.929
 711.583
 873.233

 2.227.925

170,117
1,290,935

47,130
4,644

-
-

1,512,826
36,321
42,986

7
656,155
735,469

2,248,295

-
-
-
-

 30.384
 3.986.134
 4.016.518

-
-
-
-

 4.016.518

-
-
-
-

28,714
3,994,974
4,023,688

-
-
-
-
-

4,023,688

-
 2.260

-
 6.578

-
-

 8.838
-
-
-
-

 8.838

-
1,286

-
1,186

-
-

2,472
-
-
-
-
-

2,472

 70.000
 9.012.959

 260.393
 192.437
 30.384

 3.986.134
 13.552.307

 175.930
 27.717

 1.628.618
 1.832.265

 15.384.572

170,117
8,766,423

295,542
127,658
28,714

3,994,974
13,383,428

100,218
42,986

28
1,281,983
1,425,215

14,808,643

مطلوبات ، حقوق مساهمني وبنود خارج امليزانية العمومية

31 ديسمرب 2016

31 ديسمرب 2015

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 -
5 سنوات

ألف درهـم

1 سنة -
5 سنوات

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

بدون إستحقاق 
تعاقدي

ألف درهـم

أكرث من 
 5 سنوات

ألف درهـم

أكرث من 
 5 سنوات

ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم

مطلوب لبنوك أخرى 
ودائع عمالء

قبوالت عمالء
مطلوبات مالية أخرى
مطلوبات غري مالية 

حقوق املساهمني
)أ( مجموع بنود امليزانية العمومية

عقود بيع مستقبلية
ضامنات

إلتزامات مبنح إئتامن
)ب( مجموع البنود خارج امليزانية العمومية

املجموع الكيل )أ+ب( 

مطلوب لبنوك أخرى 
ودائع عمالء

قبوالت عمالء
مطلوبات مالية أخرى
مطلوبات غري مالية 

حقوق املساهمني
)أ( مجموع بنود امليزانية العمومية

عقود بيع مستقبلية
البيع بتاريخ محدد/مجزء

ضامنات
إلتزامات مبنح إئتامن

)ب( مجموع البنود خارج امليزانية العمومية
املجموع الكيل )أ+ب( 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
33- مخاطر السيولة “ تتمة “

قامئة اإلستحقاق “ تتمة “



التقرير السنوي ٦٢٢٠١٦

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

 3.497.278
 680.167

 2.817.111
-
 

2.817.111

 235.188
 901.008

(665.820)
-

(665.820)

 7.089.062
 1.280.847

 5.808.215
-
 

5.808.215

 2.363.376
 6.497.718

(4.134.342)
(1.281.472)

(5.415.814)

 13.184.904
 9.359.740

 3.825.164
(1.281.472)

 2.543.692

34- مخاطر أسعار الفائدة

يتعرض البنك ملخاطر متنوعة ترتبط بآثار التقلبات يف املستويات السائدة ألسعار الفائدة يف السوق، عىل مركزه املايل وتدفقاته النقدية. يبني الجدول أدناه 
املوجودات واملطلوبات املالية للبنك بقيمتها الدفرتية وقد تم تصنيفها بحسب األسعار التعاقدية أو تواريخ االستحقاق، أيهام أقرب. 

31 ديسمرب 2016

31 ديسمرب 2015

أقل من
3 شهور

ألف درهـم

من 3 شهور 
إىل سنة

ألف درهـم

أكرث من 
سنة

ألف درهـم
بدون فوائد
ألف درهـم

املجمـوع
ألف درهـم املوجودات املالية 

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي 
  لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

مطلوب من بنوك أخرى
قروض وسلفيات

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

موجودات مالية أخرى
املجموع

 
املطلوبات املالية 

مطلوب لبنوك أخرى
ودائع عمالء

قبوالت عمالء
مطلوبات مالية أخرى 

املجموع 

فرق حساسية أسعار الفائدة مدرجة ضمن بيان املركز املايل
فرق حساسية أسعار الفائدة غري مدرجة ضمن بيان املركز املايل

فرق حساسية أسعار الفائدة املرتاكمة
 

مجموع املوجودات املالية
مجموع املطلوبات املالية

فرق حساسية أسعار الفائدة مدرجة ضمن بيان املركز املايل
فرق حساسية أسعار الفائدة غري مدرجة ضمن بيان املركز املايل

فرق حساسية أسعار الفائدة املرتاكمة

-
-

 3.437.879
 429.481

-
-

 3.867.360

-
 380.123

-
-

 380.123

 3.487.237
-

 3.487.237

 650.000
-

 150.895
-
-
-

 800.895

-
 1.397.182

-
-

 1.397.182

(596.287)
-

(596.287)

 50.000
 1.491.612
 5.204.542

 25.696
-
-

 6.771.850

 70.000
 974.811

-
-

 1.044.811

 5.727.039
-
 

5.727.039

 942.905
 53.256
 15.578

 688.009
 260.393
 34.409

 1.994.550

-
 6.260.843

 260.393
 192.437

 6.713.673

(4.719.123)
(1.656.093)

(6.375.216)

 1.642.905
 1.544.868
 8.808.894
 1.143.186

 260.393
 34.409

 13.434.655

 70.000
 9.012.959

 260.393
 192.437

 9.535.789

 3.898.866
(1.656.093)

 2.242.773

تحليل معدل الحساسية

كام يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد، إن زيادة سعر الفائدة مبعدل 200 نقطة أساس يف ظل ثبات جميع املتغريات األخرى فإن:
صايف إيرادات البنك من الفوائد تزيد مببلغ 102/56 مليون درهم )2015 : 106/70 مليون درهم(.• 
إحتياطيات البنك األخرى املدرجة ضمن حقوق املساهمني تنقص مببلغ 431/03 مليون درهم بناء عىل تحليل القيمة اإلقتصادية            )2015 : • 

379/96 مليون درهم(. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 

)EVE(



٦3

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

التقرير السنوي ٢٠١٦

اإلفرتاضات وطرق تحليل الحساسية
مبا أن أسعار الفائدة يف الحد األدىن من دورات سعر الفائدة، وبالتايل يتم إجراء تحليل لحساسية الفائدة.• 
 •.)Basel( إذا ارتفعت أسعار الفائدة إىل معدل 200 نقطة أساس. تم إستخدام 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 إيراد الفائدة.• 
تم العمل عىل أساس األثر املرتتب عىل صايف إيرادات الفوائد ملدة سنة واحدة .• 
تغيري سعر الفائدة يحدث يف منتصف كل فرتة زمنية.• 
املعايري األخرى ثابتة دون أي تغري .• 
تحقيق األثر عىل صايف إيرادات الفوائد لسنة واحدة .• 
تم العمل عىل أساس عىل تحليل القيمة اإلقتصادية )EVE ( املعدل املرجح لحساسية املوجودات وحساسية املطلوبات لجميع املحافظ بهدف تحديد • 

األثر املرتتب عىل حقوق املساهمني ، حيث تم إحتساب صايف أثرها بناء عىل ذلك.

 7.030
 190.295
 712.676
 461.876

-
 4.936

 1.376.813

-
 24.157

-
 14

 24.171

 1.352.642

 207.948

 1.635.875
 1.330.000
 8.095.848

 629.413
 260.393
 29.473

 11.981.002

 70.000
 8.974.251

 260.393
 192.423

 9.497.067

 2.483.935

 7.686.030

-
 24.573

 370
 51.897

-
-

 76.840

-
 14.551

-
-

 14.551

 62.289

 65.628

 1.642.905
 1.544.868
 8.808.894
 1.143.186

 260.393
 34.409

 13.434.655

 70.000
 9.012.959

 260.393
 192.437

 9.535.789

 3.898.876

 7.959.606

35- مخاطر العمالت 

تركيز املوجودات واملطلوبات حسب العمالت األجنبية

درهــمكام يف 31 ديسمرب 2016
ألف درهـم

دوالر أمرييك
ألف درهـم

أخرى
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

املوجودات املالية
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

مطلوب من بنوك أخرى
قروض وسلفيات

إستثامرات يف أوراق مالية
قبوالت عمالء

موجودات مالية أخرى 
مجموع املوجودات املالية

املطلوبات املالية
مطلوب لبنوك أخرى 

ودائع عمالء
قبوالت عمالء

مطلوبات مالية أخرى

مجموع املطلوبات املالية

صايف بنود امليزانية العمومية

البنود خارج امليزانية العمومية

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
34- مخاطر أسعار الفائدة “ تتمة “



التقرير السنوي ٦4٢٠١٦

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

 
1.376.600

 32.369
 150
 206
 324

 14.677
 9.664

 11.434
 388

 1.209
 13
 5

 258
 342

 1.447.639

 33.498
-
-
-
8

-
 8.214
 6.118

 8
 65

-
-
-

 147
 48.058

(137.001)
-
-
-
-

-
(1.546)
(5.025)

(361)
(1.225)

-
-
-

(273)
(145.431)

 
1.206.101

 32.369
 150
 206
 316

 14.677
(96)
 291
 19

(81)
 13
 5

 258
(78)

(1.254.150)

(24.122)
(647)

(3)
(4)
(6)

(1.468)
 10

(29)
(2)
 8

(1)
(1)

(26)
 8

+/-26,283

تحليل حساسية أسعار رصف العمالت األجنبية

عام 2016
موجودات العمالت 

األجنبية 
ألف درهـم

مطلوبات العمالت 
األجنبية 

ألف درهـم

صايف عقود رشاء/
)بيع( مستقبلية

ألف درهـم

صايف املركز املايل 
طويل/)قصري( األجل

ألف درهـم

األثر عىل بيان الدخل 
وحقوق املساهمني

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
دوالر كندي

إجاميل أثر تقلبات أسعارالعمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلمارايت

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
35- مخاطر العمالت  “ تتمة “

تم تقسيم العمالت األجنبية إىل فئتني: أ( عمالت مربوطة كلياً بالدوالر األمرييك و ب( جميع العمالت األخرى كام بتاريخ بيان املركز املايل املوحد.• 
تم إستخدام نسبة 2% كمعدل للتغريات يف أسعار العمالت األجنبية املربوطة ونسبة 10% مقابل العمالت األجنبية األخرى إلعطاء تقييم واقعي ، وذلك • 

عىل إعتبار إن تلك النسب معقولة ومن املمكن حدوثها .
تم بناء عىل تلك التغريات تحديد األثر املرتتب عىل األرباح والخسائر وحقوق املساهمني.• 

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

 1.753.695

 81.963

 1.671.732

 206.035

 11.301.000

 9.256.102

 2.044.898

 7.324.406

 130.209

 21.675

 108.534

 128.137

 13.184.904

 9.359.740

 3.825.164

 7.658.578

كام يف 31 ديسمرب 2015

مجموع املوجودات املالية

مجموع املطلوبات املالية

صايف بنود امليزانية العمومية

البنود خارج امليزانية العمومية
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
35- مخاطر العمالت  “ تتمة “

تحليل حساسية أسعار رصف العمالت األجنبية “ تتمة “
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ألف درهـم
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روبية سريالنكية

دينار أردين
دوالر كندي

إجاميل أثر تقلبات أسعارالعمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلمارايت
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36- مخاطر تغري أسعار اإلستثامرات

37- إدارة رأس املال

تحليل الحساسية

كام بتاريخ بيان املركز املايل املوحد، إذا ما تغري سعر اإلستثامرات بنسبة 20% بالزيادة أو النقص كام هو مبني أدناه يف ظل ثبات جميع املتغريات األخرى 
فإن أثر ذلك يتمثل:

بيان الدخل الشامل املوحد سيزيد/ينقص مببلغ 132/98 مليون درهم )2015 : 137/03 مليون درهم( وبيان الدخل املوحد سيزيد/ينقص مببلغ 4/63 	 
مليون درهم )2015: 7/27 مليون درهم(.

اإلفرتاضات وطرق تحليل الحساسية

تم إعداد تحليل الحساسية بناء عىل مدى التعرض ملخاطر تغري أسعار اإلستثامرات كام بتاريخ بيان املركز املايل املوحد.• 
كام بتاريخ بيان املركز املايل املوحد، إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثامرات بنسبة 20% عن القيمة السوقية بشكل موحد لجميع اإلستثامرت وذلك • 

يف ظل ثبات جميع املتغريات األخرى، فإن أثر ذلك عىل أرباح وخسائر البنك وكذلك عىل حقوق املساهمني تم توضيحه أعاله.
تم إستخدام نسبة 10% كتغري يف أسعار اإلستثامرات لتعطي تقييم واقعي، حيث أن ذلك التغري من املمكن حدوثه.• 

يقوم البنك بإدارة رأس املال لضامن وتوفري قاعدة رأس مال قوية ، لدعم تطوير ومناء أنشطة البنك . يتم تحديد متطلبات رأس املال الحالية واملستقبلية 
عىل أساس النمو املتوقع يف محفظة القروض لكل وحدة من وحدات األعامل التجارية ، النمو املتوقع للتسهيالت خارج امليزانية العمومية وكذلك مصادر 
وإستخدامات أموال البنك وسياسة البنك املستقبلية فيام يتعلق بتوزيع األرباح . كام يعمل البنك عىل ضامن التوافق وتحقيق متطلبات وقواعد رأس املال 
املطلوبة ، وتحقيق جدارة إئتامنية قوية ونسب صحية لرأس املال من أجل دعم أنشطة األعامل الخاصة به وتعظيم العائد عىل املساهمني . خالل السنة 
الحالية قام البنك باإللتزام الكامل بجميع املتطلبات الخارجية املتعلقة برأس املال . حسب تعليامت البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، فإنه يجب 

املحافظة عىل نسبة لرأس املال النظامي مقابل املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتامن مبا ال يقل عن 12% كحد أدىن.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
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هيكل رأس املال

يوضح الجدول أدناه موارد رأس املال النظامي للبنك

2015
ألف درهـم

2015
ألف درهـم

2015
٪

2016
ألف درهـم

2016
ألف درهـم

2016
٪

الدرجة األوىل لرأس املال
رأس املال

إحتياطي قانوين
إحتياطي عام

أرباح مستبقاه
مجموع الدرجة األوىل 

الدرجة الثانية لرأس املال
إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامرات يف أوراق مالية متاحة للبيع

اإلحتياطي العام لقروض وسلفيات عمالء - غري مصنفة
مجموع الدرجة الثانية 

مجموع رأس املال القانوين

نسب كفاية رأس املال
املخاطر املرجحة للموجودات

مخاطر اإلئتامن – املوجودات املرجحة
مخاطر السوق – املوجودات املرجحة

املخاطر التشغيلية – املوجودات املرجحة 
مجموع املخاطر – املوجودات املرجحة

نسب كفاية رأس املال )نسبة مئوية(

نسبة الدرجة األوىل )الدرجة األوىل لرأس املال/ مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر(
نسبة الدرجة الثانية )الدرجة الثانية لرأس املال/ الدرجة األوىل لرأس املال(

مجموع نسب كفاية رأس املال )مجموع رأس املال النظامي/ مجموع 
  املوجودات املرجحة باملخاطر(

الحد األدىن لنسبة كفاية رأس املال حسب متطلبات البنك 
  املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “
37- إدارة رأس املال “ تتمة “
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38- إعتامد البيانات املالية املوحدة

متت املوافقة عىل إصدار البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 فرباير 2017.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 “ تتمة “ 


