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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ندفع عجلة النمو
واالزدهار في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

يشرفني باألصالة عن نفسي ونيابة
عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة
بنك أبوظبي األول ،أن أقدم لكم
أول تقرير سنوي للمجموعة للعام
 2017والذي يستعرض إنجازات
البنك خالل مرحلة انتقالية تكللت
بتحقيق أداء جيد وعوائد مرتفعة
للمساهمين الكرام.

أحرز البنك تقدماً ملموساً في مسيرة االندماج
خالل وقت وجيز وحقق النتائج المرجوة منه قبل
الموعد المحدد .ويمثل أداؤنا المالي المتميز خالل
عام  2017خير دليل على أن قرار االندماج ،الذي
تم االنتهاء من جوانبه القانونية في أبريل ،2017
هو خطوة استراتيجية نابعة من رؤية مستقبلية
ارتكزت بشكل رئيسي على خطوات مدروسة
ومعطيات واقعية .تلك الرؤية التي نتج عنها أكبر
بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي
سعى من خاللها كال الكيانين المصرفيين
المندمجين إلى المساهمة في دعم االقتصاد
الوطني من خالل توحيد إمكانياتهما ،واالستفادة
من نقاط القوة لدى كل منهما.
ونجح بنك أبوظبي األول في تحقيق صافي
أرباح بلغ  10.92مليار درهم في العام ،2017
المعدل للمجموعة
بينما بلغ صافي األرباح
ّ
 11.52مليار درهم  -والذي يماثل ما حققه
البنكان في عام  - 2016بعد احتساب تكاليف
االندماج واستهالك األصول غير الملموسة
المتعلقة باالندماج ،مما يعكس مرونة في
األداء خالل سنة أساسية للمجموعة.
وانعكاساً لسعيه المتواصل لتقديم أفضل العوائد
لمساهميه ،قام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة
 0.70درهم للسهم عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2017؛ وتشكل هذه التوزيعات البالغة
قيمتها  7.6مليار درهم إجمالي توزيعات األرباح
النقدية للعام األول لبنك أبوظبي األول ،بارتفاع
نسبته  %11مقارنة مع عام 2016؛ وهي أعلى
قيمة على اإلطالق للتوزيعات المقدمة من كال
البنكين المدمجين ،األمر الذي يؤكد على نجاح
استراتيجية االندماج.

 0.70درهم
أرباح للسهم الواحد

 7.6مليار درهم
أرباح نقدية؛ بزيادة  %11عن عام 2016
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وسيواصل البنك استثماراته لتوفير أفضل تجربة
مصرفية للعمالء ،ودعم طموحات النمو
للمساهمين ،ورواد األعمال واالقتصاد المحلي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة تماشياً مع التزامه
بوضع عمالئه على رأس قائمة أولوياته ودعمهم
لننمو معاً  ،مستنداً إلى ما يتمتع به من مقومات
متميزة تتمثل في ميزانيته العمومية القوية
والمتنوعة ،وكفاءته الرائدة وهيكليته الراسخة
للحوكمة .وكلنا ثقة بأننا نخطو تجاه الطريق
الصحيح الذي يدعم مسيرة نمونا ونتطلع إلى
اغتنام فرص النمو المستقبلي في كافة مجاالت
السوق المصرفية .ومثلما شكل عام 2017
بالنسبة لنا نقلة نوعية ،فإننا واثقون بأن "عام زايد"
سيمثل حافزاً إضافياً لمزيد من النجاحات التي
نحقق بها رؤية والدنا المؤسس المغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
وقيادتنا الرشيدة نحو المضي قدماً إلمارات
قوية ومزدهرة.
وختاماً  ،أود أن أتقدم بخالص التقدير واالمتنان
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
لصاحب
ّ
رئيس الدولة "حفظه اهلل" ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،وصاحب
ولي عهد
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ّ
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وكذلك إلى
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة
األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق

المالية والبنوك المراسلة وجميع شركائنا
خالللنا “وسيواصل البنك
عملية االندماج على ما قدموه من دعم كبير
عام شكل مرحلة مهمة في مسيرتنا؛
استثماراته لتوفير أفضل
خالل ٍ
والشكر موصول لجميع مساهمينا وعمالئنا
لثقتهم بالبنك ودعمهم المستمر له ،وأيضاً إلى تجربة مصرفية للعمالء،
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفينا
وتفانيهم ودعم طموحات النمو
الكرام على جهودهم الدائمة والتزامهم
في العمل.
للمساهمين ،ورواد
األعمال واالقتصاد
طحنون بن زايد آل نهيان
المحلي لدولة اإلمارات
رئيس مجلس اإلدارة
العربية المتحدة”.
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لمحة عامة

بنك جديد
بقوة مالية جيدة وخبرة واسعة وشبكة
فروع منتشرة حول العالم

من نحن وما هويتنا ومميزاتنا

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يقدم مجموعة واسعة من المنتجات
ً
ً
ودوليا
محليا
والخدمات من خالل شبكة فروعه المنتشرة
بنك أبوظبي األول ،أكبر بنك في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وأحد أكبر البنوك في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والذي نشأ
عن اندماج اثنين من أبرز المؤسسات المالية
في أبوظبي.

نقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
لعمالئنا من خالل مجموعة الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار ومجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد ،إلى جانب ما تقدمه
الشركات التابعة.

 669مليار درهم

%17.8

 112مليار درهم

%14.8

إجمالي األصول

القيمة السوقية

تضم شبكة فروع البنك المحلية ما يزيد عن 100
فرع منتشر في سبع إمارات ،وتتوزع شبكته
الدولية في  19دولة حول العالم إلى جانب دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

103

603

جهاز صراف آلي/جهاز
إيداع نقدي

معدل كفاية رأس المال بحسب
متطلبات بازل 3

فرع/مكتب نقدي
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

حقوق الملكية الملموسة

ً
ً
دوليا إلى جانب دولة
فرعا
اإلمارات العربية المتحدة

19

أقوى تصنيف للبنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وأحد أأمن المؤسسات المالية في العالم
يعد التصنيف االئتماني من قبل وكاالت موديز وستاندرد أند
بورز وفيتش خير دليل على األسس المتينة التي قام عليها
االندماج الذي تم في شهر أبريل  ،2017والذي يعزز مكانة
البنك ومحفظته االئتمانية.

Aa3
موديز

AA-

ستاندرد أند بورز

AAفيتش
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أبرز المؤشرات المالية لعام 2017
اإليرادات بحسب الموقع الجغرافي

اإليرادات بحسب األعمال

صافي األرباح بحسب األعمال

اإلمارات %88

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

دول أخرى %12

واالستثمار %48

واالستثمار %63

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد %35

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد %21

الشركات التابعة %7

الشركات التابعة %2

المكتب الرئيسي %10

المكتب الرئيسي %14

 19.5مليار درهم

 11.5مليار درهم

 10.9مليار درهم

 331مليار درهم

 396مليار درهم

 102مليار درهم

إجمالي اإليرادات

القروض والسلفيات

*

صافي األرباح المعدل*

ودائع العمالء

باستثناء تكاليف االندماج واستهالك األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج

.

صافي األرباح المعلنة

إجمالي حقوق المساهمين	 
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تواجدنا الدولي

سيواصل بنك أبوظبي األول تعزيز وتسهيل التدفقات
التجارية والمالية بين الشركاء التجاريين في الدولة
وخارجها من خالل شبكته الدولية في  19دولة حول
العام إلى جانب دولة اإلمارات العربية.

الشرق األوسط
وأفريقيا
اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين
مصر
األردن
الكويت

آسيا والمحيط
الهادئ
الصين/هونغ كونغ
الهند
ماليزيا
سنغافورة
كوريا الجنوبية

لبنان
ليبيا
ُعمان
قطر
السودان
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أوروبا واألمريكيتين
فرنسا
المملكة المتحدة
سويسرا
الواليات المتحدة األمريكية
البرازيل

9

10

نظرة عامة على السوق

بنـاء
اقتصاد مستدام

شهد عام  2017تغييرات كبيرة
في اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة واالقتصاديات
في كافة أنحاء العالم.

فعلى الصعيد العالمي ،رصد صندوق النقد
الدولي ارتفاعاً في النشاط االقتصادي مع
توقعات بتحقيق ارتفاع طفيف بنسبة %3.6
لعام 2017و %3.7لعام  .2018وتخطت بعض
االقتصادات الرئيسية ،مثل البرازيل واالتحاد
الروسي ،حالة الركود االقتصادي ،وسجلت معظم
السلع استقراراً في أسعارها بينما ارتفعت أسعار
البعض منها ،مع ظهور مؤشرات إيجابية تجاه
االستثمار خالل العام المقبل ،وذلك بعد فترة
طويلة من الضعف في األسواق .كما سجلت
االقتصادات الناشئة والنامية نمواً ملحوظاً بنسبة
فاقت  % 4.3عام  ،2017ما يعكس األرباح
مصدري السلع
المحققة من قبل كل من
ّ
األساسية والمستوردين.
وسجل الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ارتفاعاً بنسبة  %1.3في العام
 ،2017ومن المتوقع أن تصل إلى  %3.4في عام
 2018بحسب صندوق النقد الدولي ،نتيجة
الستقرار أسعار النفط ،كما سيحافظ الناتج المحلي
اإلجمالي على ارتفاعه بنسبة  %3.3في عام
 2019مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو 2020
دبي .وكان المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في
ميزانية الدولة عام  2017ما يقارب  %3.4من
الناتج المحلي اإلجمالي ،مقارنة مع  %4.3في
عام  ،2016مع تحقيق ميزانية الدولة فائضاً بحلول
عام  ،2019وستشهد الميزانيات في األسواق
األخرى في المنطقة ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لصندوق
النقد الدولي .والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً
طفيفاً في األسواق األخرى في المنطقة .ووفقاً
لصندوق النقد الدولي ،من المتوقع أن يسجل
الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي ارتفاعاً
ملحوظاً من  %0.3في عام 2017إلى  %3.2في
 ،2018نتيجة االنتعاش الذي حدث مؤخراً في

أسعار النفط والتنويع االقتصادي المستمر في
اإلمارة .ويسير اقتصاد أبوظبي في الطريق
الصحيح تماشياً مع الخطة االقتصادية 2030
لإلمارة ،ويواصل الناتج المحلي اإلجمالي غير
النفطي (الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي)
ارتفاعه من  %41في عام  2005و %51في عام
 2016ليصل إلى  %64بحلول عام .2030
وقد تم أخذ عدد من القرارات على مستوى
الحكومة اإلماراتية والشركات نتيجة للتطلعات
االقتصادية اإليجابية .ويمكن النظر إلى االندماج
الذي نشأ عنه بنك أبوظبي األول كجزء أساسي
يسهم في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة
المستدام في المستقبل ،مثله مثل التنويع في
الطاقة وتعزيز القطاع الخاص في الدولة .كما
اتخذت دولة اإلمارات خطوات نحو تنويع إيراداتها
لمواجهة التقلبات المستقبلية (كما فعلت
المملكة العربية السعودية) ،وذلك من خالل
اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها
اعتباراً من يناير عام  ،2018والتي من المتوقع أن
تسهم في تعزيز إيرادات الدولة بنحو  12مليار
درهم.
وحققت األسواق اإلقليمية عوائد جيدة على
الرغم من األحداث غير المتوقعة الناجمة عن
األوضاع في المنطقة .وساهم االستقرار في
أسعار النفط والتوجه مجدداً نحو االستثمار في
تحقيق نتائج متميزة بحلول نهاية العام ،على صعيد
قطاع البنوك بشكل خاص .وشهدت أسواق
األسهم المحلية اكتتاب عام نشط مع عدد من
عمليات طرح السندات التي تم تنفيذها بنجاح،
ومن المتوقع أن يتم طرح المزيد من السندات
خالل عام  .2018باإلضافة إلى ذلك ،سجل إصدار
السندات تزايداً في منطقة الشرق األوسط
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 12مليار درهم

زيادة في إيرادات الدولة من ضريبة
القيمة المضافة

%64

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لإلمارات
العربية المتحدة بحلول عام 2030

وشمال أفريقيا ،سواء أكانت سندات تقليدية أم
صكوك ،وارتفعت كذلك مبيعات الصكوك في
المنطقة في أول شهرين من عام  ،2018ليمثل
ذلك أفضل بداية تسجل على اإلطالق في
مطلع أي عام .ومن منظور تنظيمي ،شكل
تطبيق المعايير المحاسبية (المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية  )9اعتباراً من األول من
يناير  2018تطوراً هاماً في القطاع بالتزامن مع
االنتقال إلى إطار عمل بازل  3فيما يتعلق
بالسيولة ورأس المال وفقاً لمصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي .وقد ساهمت هذه
اإلجراءات في إيجاد قطاع قوي ويدار بالشكل
المناسب مع مستويات رأسمال قوية وسيولة
جيدة .من جهة أخرى ،حققت القروض تباطؤاً
في النمو نتيجة النخفاض الطلب ،ومن المتوقع
أن يتغير ذلك في عام  2018مع النمو
االئتماني في القطاع المصرفي نتيجة النمو
في االقتصاد وتحسن توقعات ونظرة
أصحاب األعمال.
سيكون لالرتفاعات المتوقعة لمعدل نظام
االحتياطي الفيدرالي في عام  2018تأثير
إيجابي على هوامش القطاع المصرفي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ككل ،ويتفاوت
هذا التأثر من بنك آلخر .وعلى الرغم من ذلك،
اليزال التضخم يشكل خطراً رئيسياً على األسواق
خالل عام  ،2018وذلك بعد مضي نحو 10
أعوام على السياسات النقدية المتساهلة
والتسهيل الكمي .إن حساسية سوق السندات
الحكومية تجاه أي ارتفاع مستدام في هيكل
العائد األساسي ستحدد سرعة ومدى أي
تصحيح في األصول المعرضة للمخاطر خالل
األشهر القادمة.
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رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة

تطوير عملياتنا
لدعم مسيرة نمونا

أعزائي المساهمين،
أشعر بالفخر وأنا أطلعكم من
خالل التقرير السنوي األول الذي
يصدره البنك على اإلنجازات
والنجاحات التي حققناها خالل
السنة األولى لالندماج ،باإلضافة
إلى التطرق إلى طموحاتنا
االستراتيجية والفرص المستقبلية
المتميزة المتاحة لنا كأحد أكبر
البنوك في المنطقة.

نشأ بنك أبوظبي األول عن عملية االندماج التي
تمت عام  ،2017وهي تمثل مرحلة انتقالية على
مستوى الدولة ،ومسيرة جديدة لبنك أكبر وأكثر
قوة من ذي قبل .ويتميز بنك أبوظبي األول
بالقوة المالية والخبرة الشاملة وشبكة فروعه
الدولية الواسعة ،األمر الذي يدعم النمو على
الصعيد المحلي والدولي .ويشكل هذا االندماج
جزءاً ال يتجزأ من مسيرة التطور والتحول التي
تشهدها أبوظبي والتي تواصل تقدمها الملحوظ
في عملية التنوع االقتصادي لتحقيق النمو
واالزدهار المستدام والطويل األجل.
كما يسعدني إبالغكم بأن بنك أبوظبي األول قد
تمكن من تحقيق تقدم ملموس في خطة
االندماج التي بدأت عام  2017وبوتيرة متسارعة؛
فبعد مضي أقل من تسعة أشهر على إعالن
االندماج ،نجحنا في تحقيق العديد من األهداف
التي تم وضعها مسبقاً ضمن جدول زمني محدد،
كما أحرزت المجموعة تحسناً في الميزانية
العمومية وطورنا أسس العمل استعداداً للنمو
ابتداء من عام
المتوقع خالل األعوام القادمة،
ً
 .2018وخالل سعينا لتحقيق قيمة مستدامة
لمساهمينا على المدى الطويل ،ساهمت كافة
قراراتنا في تحقيق نتائج متميزة عام  ،2017ما
مكننا في عامنا األول من توزيع أرباح تعتبر األعلى
في تاريخ البنكين المدمجين.

“خالل سعينا لتحقيق قيمة
مستدامة لمساهمينا على
المدى الطويل ،ساهمت
كافة قراراتنا في تحقيق
نتائج متميزة عام ”.2017

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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“وسيواصل البنك العمل على االستفادة من
النجاحات التي حققها كال البنكين المدمجين على
ً
عاما ،وذلك من خالل تحقيق
مدى أكثر من 50
مزيد من النمو ومواكبة التغيرات واالستفادة من
الفرص الجديدة لكي ننمو ً
معا”.

لقد قمنا ببناء أسس متينة خالل مرحلة مبكرة من
مسيرة االندماج ليقوم عليها بنك أبوظبي األول،
والتي تشمل تصميم نموذج تشغيلي وفقاً
لمعايير عالمية واستقطاب وتعيين أفضل
المواهب لقيادة عملياتنا وتحقيق أهداف أعمالنا
واستراتيجيتنا .كما شكل توحيد كل من سياسة
المجموعة وإطار المخاطر خطوة هامة بالنسبة
لعملية االندماج ،حيث تمت ضمن الوقت المحدد
وبالكفاءة المتوقعة .وعلى الرغم من الخطوات
الالزمة الستكمال عملية االندماج ،إال أننا حرصنا
على توفير الخدمات لعمالئنا بسالسة دون أن يطرأ
أي تغيير عليها.
وساهم إطالق هويتنا المؤسسية الجديدة في
شهر مايو من العام الماضي ،إلى جانب مسيرتنا
التي تحمل شعار "ننمو معاً " ،في تعزيز التزامنا
بإلهام مساهمينا وعمالئنا وموظفينا ودعم
طموحاتهم لتحقيق أهدافهم ،حيث تمكنا في
عام  2017من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة
في معظم نقاط االتصال بعمالئنا إقليمياً ودولياً ،
ومن المقرر االنتهاء من اعتمادها في كافة
فروعنا ومكاتبنا بحلول نهاية عام .2018
وكجزء من عملية االندماج؛ حرص البنك على
تعزيز الكفاءة واإلنتاجية في المجموعة من
خالل تقييم أنشطتنا وشبكة فروعنا على
الصعيدين المحلي والدولي ،وذلك بهدف
ضمان بنية تحتية مناسبة تدعم طموحات النمو
واستراتيجيتنا طويلة األجل .ونتيجة لذلك ،حقق
البنك انخفاضاً في تكاليف االندماج بحوالي
 500مليون درهم في عامنا األول ،ونحن نسعى
لخفض هذه تكاليف بقيمة سنوية تبلغ  1.5مليار
درهم بحلول عام .2020
كما سيشكل توحيد نظم تكنولوجيا المعلومات
في البنك نقلة نوعية أخرى؛ حيث من المقرر
إتمامها بحلول نهاية العام الحالي  2018بحسب
الخطة الموضوعة.

ً
قدما
نتطلع

انطالقاً من حصولنا على أعلى التصنيفات
االئتمانية من بين البنوك األخرى في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأقوى تصنيف
مجمع للبنوك في العالم ،وباالعتماد على شبكة
ّ
فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في  19دولة باإلضافة
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ فإننا نتميز
بمكانة مرموقة تمكننا من االستفادة من فرص
النمو المستقبلية ضمن مختلف عملياتنا ،بما في
ذلك مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
واالستثمار ومجموعة الخدمات المصرفية لألفراد،
وكافة مجاالت أعمالنا األخرى .ومن هنا،
فإن رؤيتنا تكمن في تحقيق أفضل قيمة
لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا والمجتمعات
التي نعمل ضمنها لكي ننمو معاً من خالل
التميز والمرونة واالبتكار.
ّ
ويشكل عام  2018مرحلة توحيد األعمال وتحقيق
النمو لبنك أبوظبي األول ،نظراً لنمو مجاالت
أعمالنا األساسية على الصعيد المحلي واإلقليمي
والدولي بما يزيد من كفاءاتنا التشغيلية ويمكنننا
من الوصول إلى أهدافنا.
وعلى المستوى اإلقليمي ،قام بنك أبوظبي
األول باتخاذ خطوات هامة لتوسيع شبكة فروعنا
من خالل تواجدنا في المملكة العربية السعودية،
حيث حصلنا على تراخيص مصرفية استثمارية
وتجارية من السلطات المعنية .ويعد هذا التطور
بمثابة عالمة فارقة بالنسبة لنا حيث سيعزز قدرتنا
على االستفادة من واحدة من أكبر االقتصادات
وأسواق رأس المال في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،إلى جانب توطيد العالقات
القائمة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية.
وانطالقاً من تركيزنا المتواصل على عمالئنا ،فإننا
ملتزمون بتعزيز مكانتنا كشريك مصرفي مفضل
لهم في الوقت الحالي وفي المستقبل .ومع

استمرارنا في تلبية احتياجات عمالئنا المتغيرة
والمتجددة ،سنواصل تطوير عملياتنا بما يواكب
أحدث التطورات في القطاع المالي والمصرفي
والرقمي ،مع سعينا الدائم لالستفادة من فرص
النمو ،وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا.
ويعد كل ما سبق إنجازات محورية بالنسبة لنا على
الصعيد المحلي ،خاصة مع احتفاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة بعام زايد تقديراً لإلنجازات الكبيرة
التي حققها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" .وسنواصل العمل مع جميع شركائنا
لدعم طموحات نمو مساهمينا وعمالئنا
وموظفينا وتحقيق رؤية الوالد المؤسس للمضي
قدماً نحو إمارات قوية ومزدهرة.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه  2017عام التغيير
والتحول بالنسبة لبنك أبوظبي األول ،فإن
المستقبل يحمل لنا الكثير من فرص النمو والتطور
وبما يتزامن مع مواصلتنا لعملية االندماج بنجاح
وتحقيق قيمة لعمالئنا وموظفينا ومساهمينا.
وسيواصل البنك العمل على االستفادة من
النجاحات التي حققها كال البنكين المدمجين على
مدى أكثر من  50عاماً  ،وذلك من خالل تحقيق
مزيد من النمو ومواكبة التغيرات واالستفادة من
الفرص الجديدة لكي ننمو معاً .
شكراً لكم على ثقتكم ببنك أبوظبي األول
ونتطلع لمزيد من النجاحات التي سنحققها معاً .

عبد الحميد سعيد
الرئيس التنفيذى
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أداء متميز للبنك
خالل العام األول
من االندماج

أداء قوياً عام 2017؛
حقق بنك أبوظبي األول ً
حيث بلغ صافي أرباح المجموعة  10.92مليار
درهم مقارنة مع  11.32مليار درهم في العام
المعدل للمجموعة
 .2016وبلغ صافي األرباح
ّ
باستثناء تكاليف االندماج واستهالك األصول غير
الملموسة المتعلقة باالندماج  11.52مليار درهم
إماراتي ،وبما يماثل ما تم تحقيقه عام ،2016
األمر الذي يعد نجاحاً ملحوظاً بالنظر إلى اإليرادات
المنخفضة المحققة لمرة واحدة فقط عام .2017
سجلت إيرادات المجموعة عام  2017انخفاضاً
بنسبة  %4مقارنة مع عام  2016نتيجة كل من
التحديات التي يواجهها السوق وتركيز البنك على
مراجعة محفظة القروض .وبلغت توزيعات األرباح
النقدية  7.6مليار درهم ،بقيمة  0.70درهم للسهم
عام  ،2017وهي أعلى قيمة للتوزيعات المقدمة
من كال البنكين المدمجين ،ما يدعم توقعاتنا
بتحقيق أرباح طويلة األجل ناتجة عن االندماج خالل
السنوات القادمة.

وحافظ البنك على ميزانية عمومية قوية
ومعدالت جيدة؛ حيث بلغت القروض والسلفيات
 330.5مليار درهم ،وبلغت ودائع العمالء
 395.8مليار درهم بارتفاع نسبته  %4مقارنة مع
عام  .2016وانخفضت القروض والسلفيات بشكل
طفيف مقارنة مع الربع األخير من عام 2016
نتيجة لتحسن الميزانية العمومية ،وتم تعويض هذا
االنخفاض بشكل جزئي بفضل زخم أعمال البنك
في النصف الثاني من عام  .2017وواصل البنك
تحقيق مستوى سيولة جيد؛ حيث بلغ معدل
القروض إلى الودائع بنسبة  ،%83.5وهي أفضل
بكثير من متوسط ما تم تسجيله في القطاع.
وانخفض معدل المصروفات إلى اإليرادات
(باستثناء تكاليف االندماج) ليصل إلى %27.7
( %27.0تكاليف سابقة لالندماج واستهالك
األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج) مقارنة
مع  %28.3عام  ،2016األمر الذي يجعلنا من بين
البنوك األكثر كفاءة في منطقة الشركة األوسط
وشمال أفريقيا وضمن األسواق الناشئة .وحققت
المجموعة مستوى جيداً في جودة األصول حيث
بلغ معدل القروض المتعثرة  %3.1وبلغت نسبة
تغطية المخصصات .%120

مجمع للبنوك في
ويحظى البنك بأقوى تصنيف
ّ
منطقة الشرق األوسط وشمال (حاصل على
التصنيف االئتماني  AA-أو ما يعادله) ،وهو
من بين قائمة البنوك األكثر أماناً في العالم،
ولديه مصادر تمويلية متنوعة من عدة دول في
العالم وبأسعار تنافسية .كما شهد عام 2017
إنجاز العديد من الصفقات الهامة في مجال
التمويل على المدى المتوسط والطويل؛ فقد
قام البنك في شهر مارس بإصدار سندات خضراء
للمرة األولى على اإلطالق في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،ما يعكس التزامه تجاه
األعمال المستدامة وسعيه إليجاد حلول مالية
مبتكرة .كما انتهى البنك في شهر يناير 2017
من طرح سندات "فورموزا" لمدة  30سنة بقيمة
تمويال
 885مليون دوالر أمريكي ،والتي حققت
ً
جيداً ومتوازناً .
بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول  669مليار
درهم في السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2017
ليصبح أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في
المنطقة .وحصل البنك على تصنيف البنك األكثر
أماناً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة
الشرق األوسط ،واحتل المرتبة الرابعة ضمن
قائمة األسواق الناشئة ،والمرتبة  17ضمن
البنوك التجارية على مستوى العالم ،في حين
احتل المركز  31من بين قائمة البنوك األكثر
أماناً في العالم ،وذلك بحسب تصنيف مجلة
غلوبال فاينانس.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
مليار درهم

اإليرادات

عام 2017

عام 2016

19,533

20,302

النفقات التشغيلية

()5,875

تكاليف األعمال (غير المتعلقة باالندماج)

()5,274

تكاليف األعمال المتعلقة باإلندماج
استهالك األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج
مخصص انخفاض القيمة
صافي األرباح المعلن

صافي األرباح المعدل

العائد على السهم األساسي (درهم)
األرباح على السهم

أداء األعمال

مجموعة الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار
حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
أداء متميزاً
واالستثمار لدى بنك أبوظبي األول ً
عام  2017على الرغم من الظروف التشغيلية
الصعبة للسوق الناجمة عن انكماش الهوامش
وضعف سوق اإلقراض وانخفاض النشاطات
التجارية .وعلى الرغم من انخفاض اإليرادات بنسبة
 %4.5مقارنة مع الربع األخير من عام 2016؛
سجلت اإليرادات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة %6
مقارنة مع الربع الثالث من عام  2017بفضل
األداء الجيد ألسواق رأس المال المقترض وأسواق
رأسمال الدين واألعمال االستشارية للشركات،
مستفيدة من أدائها الجيد خالل النصف الثاني من
عام  .2017وحققت أعمالنا في دولة اإلمارات
العربية المتحدة نتائج جيدة مقارنة مع الفترة
نفسها بفضل العوائد المرجحة للمخاطر ذات
العوائد األعلى.
حققت المجموعة تحسناً في مستوى السيولة؛
حيث سجلت ودائع العمالء ارتفاعاً بنسبة %7
وارتفعت القروض بنسبة  %2مقارنة مع الربع
الثالث من عام  .2017وبفضل اإلدارة المنضبطة
للتكاليف وتحقيق أهداف االندماج؛ انخفضت
النفقات التشغيلية بنسبة  %11لمجموعة
الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار مقارنة
مع عام  .2016وارتفعت مخصصات انخفاض
القيمة مقارنة مع الربع األخير لعام  ،2016ويعود
ذلك بشكل رئيسي إلى سياسة البنك المتحفظة
تجاه المخصصات.

()463
()138

()2,384
10,915
11,517
0.96
0.70

()5,922
()5,745
()178
()2,664
11,322
11,500
1.0
0.63

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
أداء
لألفراد
حققت مجموعة الخدمات المصرفية
ً
جيداً في عام  2017في ظل التباطؤ الملحوظ
في اإلنفاق ،كما واصلت المجموعة تحسين
وتنويع محفظة األصول.
وانخفضت اإليرادات بنسبة  %8مقارنة بعام
 ،2016ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الفوائد
نتيجة انكماش الهامش .وساهمت رسوم التأمين
والبطاقات االئتمانية في زيادة اإليرادات
التشغيلية بنسبة  %2مقارنة مع الربع الثالث من
عام .2017
وسجل صافي القروض والسلفيات انخفاضاً بنسبة
 %3مقارنة مع عام  2016ما يعكس اإلقراض
المنضبط ومراجعة محفظة القروض .وفي الوقت
نفسه ،سجل الرهن العقاري نمواً ملموساً بلغ ،%7
وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى
توجيه السيولة نحو األصول المرجحة للمخاطر ذات
العوائد األعلى.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة ،%13
ما يشير إلى التحكم المنضبط للتكاليف وتوحيد
األعمال .كما سجلت المخصصات انخفاضاً بنسبة
 %8مقارنة مع عام  2016مع تغطية مالئمة
للقروض المتعثرة.
وخالل عام  ،2017واصلت مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد تنفيذ مبادرات استراتيجية
صممت بهدف تعزيز تجربة العمالء من خالل
تزويدهم بمنتجات إضافية توفرها المجموعة
واالبتكار والتكنولوجيا ،والتي ينتج عنها ارتفاع
مستوى الكفاءة واإلنتاجية ضمن مختلف
مجاالت األعمال.

الشركات التابعة
حققت الشركات التابعة  %7من إجمالي إيرادات
المجموعة؛ حيث بلغت إيرادتها  103مليار درهم
في عام  ،2017بانخفاض نسبته  %21مقارنة مع
عام  2016نتيجة النخفاض اإليرادات المحققة من
بيع العقارات لمرة واحدة بالتزامن مع ارتفاع
إيرادات صافي الفوائد .وسجلت النفقات
التشغيلية ومخصصات انخفاض القيمة ارتفاعاً
مقارنة مع عام  ،2016ما يعكس الظروف
التشغيلية الصعبة.
األعمال الدولية
في حين يقوم بنك أبوظبي األول بمراجعة
عمـلياته الدولـية تماشـياً مع أهـدافه
االســتراتيجية طويلة األجل؛ حافظت األعمال
الدولية على موقعها كميزة تنافسية رئيسية للبنك
من خالل مساهمتها الكبيرة في تنويع مصادر
السيولة والمخاطر.
وبلغت إيرادات البنك  2.43مليار درهم في عام
 2017بانخفاض نسبته  %5مقارنة مع عام ،2016
ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض قيمة
العمالت األجنبية في مصر .كما ساهمت األعمال
الدولية للبنك بنسبة  %12من إيرادات المجموعة
حتى نهاية شهر ديسمبر .2017
ارتفعت القروض بنسبة  ،%3وارتفعت كذلك
الودائع األساسية في بنك أبوظبي األول بنسبة
 %15في اإليداعات الدولية ،ومثلت القروض
والودائع الدولية نسبة  %20و %27على التوالي
من إجمالي قروض وإيداعات المجموعة بنهاية
شهر ديسمبر .2017
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استراتيجيتنا

رؤيتنا
تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وعمالئنا
وموظفينا ومجتمعاتنا عبر التميز والمرونة واالبتكار.

العمالء

الموظفون

العمل على تمكين عمالئنا من النمو خلق بيئة عمل مالئمة لموظفينا
وتحفيز نقاط القوة لديهم
من خالل توفير خيارات متعددة من
ومساعدتهم على التفوق
المنتجات والخدمات المصممة
ً
في أدائهم.
خصيصا لتناسب احتياجاتهم.

المساهمون

المجتمع

تقديم عوائد أفضل ومستدامة
لمساهمينا.

ترسيخ مفهوم التغيير اإليجابي في
المجتمعات التي نعمل ضمنها.
.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار

البنك الرائد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
في تقديم الخدمات
المصرفية لألفراد

شريك مالي موثوق لقطاع
الشركات واالستثمار

•أن نصبح االختيار األمثل ألبرز القطاعات في
أبوظبي ،وتعزيز حصتنا السوقية في دبي
واإلمارات الشمالية
•نموذج التوزيع "الذكي" متعدد القنوات
الذي يعتمد على الحلول الرقمية
•مكانة رائدة ومرموقة في الخدمات
المصرفية اليومية المقدمة للعمالء والتي
تستند إلى حلول الدفع والبطاقات

المستشار المفضل
ألصحاب الثروات
•الوصول إلى شريحة جديدة من العمالء
من فئة أصحاب الثروات
•االستفادة من شبكة الفروع الدولية
لتوسيع مجموعة الخدمات والمنتجات
•توطيد العالقات مع العمالء من خالل
تزويدهم بمنتجات إضافية توفرها
المجموعة من أعمالنا األخرى

•االستفادة من إمكانياتنا وقاعدة عمالئنا
ضمن أعمالنا األخرى لتوطيد عالقاتنا معهم
وزيادة حصتنا السوقية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والخارج
•شريك مصرفي مفضل للجهات الحكومية
والجهات ذات العالقة
•البنك المفضل للشركات والمؤسسات
الكبرى والمتوسطة الحجم من خالل تقديم
خدمات شاملة

أعمال دولية تعتمد على
تواجدنا ومعرفتنا بدولة
اإلمارات العربية المتحدة
والعالقات االستراتيجية
•التركيز على الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار
•تواجد دولي انتقائي وتركيز بشكل أكثر
ً
وضوحا على األسواق المتنامية

خدمات تكميلية من خالل الشركات التابعة
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مسيرة االندماج

مسيرة
االندماج
ً
ً
ملحوظا ،وتسير بحسب الخطة
نجاحا
لقد حققت مسيرة اندماجنا
الموضوعة ،باإلضافة إلى تحقيق توفير في التكاليف وتحسين
الكفاءة التشغيلية.

2016

2017

 3يوليو :اإلعالن عن اندماج بنك الخليج األول وبنك
أبوظبي الوطني

 2أبريل :إتمام االندماج وبدء تداول األسهم الجديدة



تعيين رئيس االندماج ومستشارين
خارجيين
إنشاء لجنة عملية االندماج ومكتب إدارة
االندماج

تعيين فريق اإلدارة العليا
موافقة مساهمي البنك على االندماج خالل اجتماع
الجمعية العمومية
توفير فترة لالعتراض على عملية االندماج

موافقة المساهمين على اعتماد اسم بنك
أبوظبي األول خالل اجتماع الجمعية العمومية
تنسيق سياسات المجموعة وأطر المخاطر ،ووضع
الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي
وتعزيز شبكة فروع البنك
االنتهاء من تنسيق أسعار ومنتجات مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات واالستثمار
إطالق الهوية المؤسسية الجديدة واعتمادها
على مستوى شبكة فروع البنك المحلية
والدولية
الشركات التابعة :إتمام دمج أعمال إدارة العقارات،
ويتم حالياً استكمال عملية دمج الشركات التابعة
للتمويل اإلسالمي بحسب الخطة الموضوعة،
وتم اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة لشركة أبوظبي
األول لألوراق المالية الوساطة

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

"إن التزامنا بالخطة الموضوعة في عامنا األول يؤكد نجاح عملية
االندماج .ومثلما شكل عام  2017بالنسبة لنا نقلة نوعية ،فإننا واثقون
ً
ً
إضافيا لمزيد من النجاحات”.
حافزا
بأن عام  2018سيمثل
السيد عبدالحميد سعيد
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول

اإلنجازات المخططة
لعام 2018
تسير عملية دمج نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك
وفقاً للخطة الموضوعة ،والتي من المقرر إتمامها
بحلول نهاية عام 2018
تنسيق أسعار ومنتجات مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد
مراجعة وتطبيق استراتيجية شاملة لعمليات
البنك الدولية
تعزيز شبكة فروع البنك الدولية وفي اإلمارات
بشكل مستمر
مواصلة تحسين وتبسيط وأتمتة العمليات

مسيرة االندماج باألرقام

~  500مليون درهم
قيمة التوفير في التكاليف العامة لالندماج في عام 2017
التي قمنا بتحقيقها قبل الموعد المحدد

 1.5مليار درهم

ارتفاع التوقعات الخاصة بالتكاليف التي سيتم توفيرها بحلول
العام  2020عن التوقعات السابقة بما يقارب  1مليار درهم

 1.1مليار درهم
تكاليف االندماج التقديرية في 2019-2017

%27.7

ارتفاع معدل المصروفات إلى اإليرادات في عام 2017
(باستثناء تكاليف االندماج) ،مقارنة مع  %28.3في عام 2016
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نبذة عن أعمالنا

مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات
واالستثمار

%48

من إجمالي إيرادات المجموعة

%11.5 %12.5
دول مجلس التعاون
الخليجي

منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

تصنيف للجداول الدورية للقروض من الحصة السوقية
لعام 2017

جوائز
جوائز "يوروموني"

‘"أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية
المتحدة"
"أفضل بنك للتمويل في الشرق األوسط"
"أفضل بنك لألسواق في الشرق األوسط"

جوائز "ذا بانكر"

"أفضل بنك استثماري مبتكر" في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا

جوائز "جلوبال كابيتول"

"أفضل مدير لألصول في الشرق األوسط"

جوائز "جي تي آر"

"أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا"

جوائز "غلوبال فاينانس"

"أفضل بنك في مجال إدارة النقد في
الشرق األوسط"
"أفضل بنك لتسعير العمالت األجنبية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة"

يقدم بنك أبوظبي األول مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات
لمختلف شرائح العمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من
الدول عبر فريق عملنا المختص ،وأصبح لدى البنك تنافسية متميزة عقب
االندماج بفضل شبكة الفروع الدولية والخبرات الواسعة التي يتمتع بها
موظفينا ،األمر الذي يتيح لنا تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا ودعمهم
ً
معا.
لكي ننمو

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

وتضم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
واالستثمار محفظة متنوعة من المنتجات
والخدمات التي تشمل التسهيالت االئتمانية،
خدمات المعامالت العالمية ،تمويل الشركات،
التمويل اإلسالمي ،ومنتجات األسواق العالمية
للعمالء من دولة اإلمارات العربية المتحدة
وخارجها. .

إنجازات عام 2017

حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
أداء متميزاً
واالستثمار لدى بنك أبوظبي األول ً
عام  2017على الرغم من التحديات االقتصادية
التي نتج عنها ضعف في سوق اإلقراض
وانخفاض النشاطات التجارية .وحققت كذلك
أداء جيداً بالتزامن مع مضيها قدماً في مسيرة
ً
االندماج ،وبشكل خاص في النصف الثاني
من عام  ،2017لتسجل اإليرادات التشغيلية
ارتفاعاً بنسبة  %6في الربع األخير من عام
 2016مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
وساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
واالستثمار التي تشمل األعمال المالية والتجارية
والمؤسسات بنسبة  %48من إيرادات بنك
أبوظبي األول وبنسبة  %63من صافي
أرباح المجموعة.
نموذجنا لتقديم خدمة عمالء أفضل
انطالقاً من حرصنا على وضع عمالئنا على رأس
قائمة أولوياتنا ،فإننا نقدم خدمات ومنتجات
متنوعة لهم .يشار إلى تحقيق كل من تمويل
الشركات العالمية والعمليات المصرفية الدولية
ومبيعات األسواق العالمية نتائج متميزة خالل
المرحلة االنتقالية.
كما حقق فريق عمل مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات واالستثمار في أبوظبي
ودبي واإلمارات الشمالية ومجموعة المؤسسات
أداء متميزاً فاق األهداف الموضوعة
المالية ً
للعائدات التشغيلية.

الخدمات االستشارية التمويلية للشركات
العالمية
الخدمات االستشارية التمويلية للشركات العالمية
في قروض الشركات والسندات واألسهم ،ولدينا
خبرة واسعة في تنظيم وهيكلة وتوزيع منتجات
األسهم والدين.
أداء قوياً في عام  2017في
وشهد هذا القسم ً
مجال أسواق رأس المال المقترض وأسواق
رأسمال الدين واألعمال االستشارية للشركات.
وساهمت إمكانيات البنكين المدمجين وإمكانية
الوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في تمكيننا
من زيادة عمليات البيع وتوطيد عالقاتنا مع
العمالء ،باإلضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك
مصرفي مفضل للجهات الحكومية والجهات ذات
العالقة ،األمر الذي يدعم تنافسنا لالستفادة من
كافة الفرص الجديدة وتقديم أداء قوي ومتميز
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأبرز
األسواق العالمية.
ونتيجة لذلك؛ حصل بنك أبوظبي األول على أفضل
مكانة في تصنيف بلومبيرغ للجداول الدورية
للقروض من الحصة السوقية لدول مجلس التعاون
الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بنسبة  %12.5و %11.5على التوالي ،والتي
فاقت قيمتها  5مليار دوالر .وسجلت أسواق
رأسمال الدين نمواً كذلك؛ ما جعل بنك أبوظبي
األول من بين قائمة أفضل خمس "مدراء اكتتاب"
في جداول السندات والصكوك في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل عام ،2017
حيث بلغ التمويل حوالي  35مليار دوالر تم
جمعها من العمالء عبر أكثر من  40من معامالت
سوق رأس المال.
العمليات المصرفية الدولية
يقدم بنك أبوظبي األول مجموعة متكاملة من
خدمات العمليات المصرفية من خالل إدارة النقد
والتمويل التجاري .وقد ساهمت مجموعة
المنتجات التجارية المتميزة ،إلى جانب نظام
"النافذة الواحدة" الخاصة بمقاصة العملة إقليمياً ،
باإلضافة إلى حلول مبتكرة للموردين في دفع
أعمالنا قدماً خالل عام  .2017وحصلت المجموعة
على عدد من الجوائز التي شملت "أفضل بنك في
مجال إدارة النقد" و"أفضل بنك إلدارة السيولة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ضمن
جوائز مجلة غلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك
للتمويل التجاري في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا" ضمن جوائز "جلوبل ترايد ريفيو".
وحققت إدارة نقد أعمال بنك أبوظبي األول
التابعة للخدمات المصرفية للشركات واالستثمار
أداء متميزاً ؛ حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة %34
ً
مقارنة مع عام  ،2016نتيجة إلطالق عدد من
الصفقات الجديدة والمنتجات المبتكرة والحلول
المصممة خصيصاً لتناسب عمالئنا.
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األسواق العالمية
تعتمد عملياتنا في األسواق العالمية على مكانتنا
باعتبارنا أقوى بنك في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وإمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة من
السيولة ،كما لدينا القدرة على الوصول إلى
األسواق في منطقة الشرق األوسط وآسيا
وأفريقيا ،ويقوم فريقنا المختص بدراسة السوق
بتقديم أحدث المعلومات المتعلقة بتغيرات
السوق .وتوفر التجارة اإللكترونية منصة تتيح
لعمالئنا التحكم بتداوالتهم بشكل تام باستخدام
أحدث الوسائل التكنولوجية على مستوى العالم.
وخالل عام  ،2017تمكن بنك أبوظبي األول من
الحصول على مجموعة واسعة من التفويضات
والصفقات على المستوى المحلي والدولي.
ريادة إقليمية وقدرة تنافسية دولية
عقب االندماج ،أصبح بنك أبوظبي األول أكبر بنك
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأحد أكبر
البنوك في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،األمر الذي يدعم حصولنا على مزيد من
الفرص لتعزيز حضورنا في دبي واإلمارات
الشمالية ،وبما يعزز من ريادتنا المحلية باعتبارنا
البنك المفضل للشركات والمؤسسات الكبرى
فضال عن ذلك ،جمع االندماج
والمتوسطة الحجم.
ً
بين أفضل الخدمات التي تركز على العمالء
والمنتجات المتخصصة لينشأ كيان مصرفي
إقليمي لديه القدرة على منافسة البنوك الدولية
حول العالم.
وحافظت األعمال الدولية على ميزتها التنافسية
من خالل اعتمادها على عمق عالقاتها ومعرفتها
الواسعة باألعمال في المنطقة إلى جانب
تواجدها في  19دولة باإلضافة إلى دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وتركز استراتيجية البنك
الدولية على الشركات؛ حيث تساهم مجموعة
الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار بشكل
كبير في تنويع مصادر السيولة والمخاطر .وبلغ
صافي أرباح األعمال الدولية  1.0مليار درهم عام
 ،2017كما بلغت إيرادات العمليات التشغيلية 2.4
مليار درهم ،وساهمت األعمال الدولية للبنك
بنسبة  %12من إجمالي إيرادات المجموعة.
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وفي الوقت نفسه ،ارتفعت الودائع األساسية
الدولية بنسبة  %15مقارنة بالعام السابق .ومن
المرجح أن تنمو هذه الودائع خالل السنوات
المقبلة بالتزامن مع مراجعتنا لعروضنا الدولية من
خالل استخدام نموذجنا التشغيلي الهادف
لمواءمة مسؤوليات الربح والخسارة لمجموعة
الخدمات المصرفية للشركات مع أهدافنا
االستراتيجية الطويلة األمد ،وتوسيع نطاق عروضنا
المحلية واإلقليمية إلى أبعد من ذلك ،التركيز على
األسواق النامية؛ مثل منطقة آسيا والمحيط
الهادئ .وسيمكننا ذلك أيضاً من إطالق منصة
موحدة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات
واالستثمار ضمن جميع فروعنا الدولية .وفي حين
نواصل المحافظة على عالقات قوية في الدول
التي نعمل ضمنها ،فإننا نسعى لالستفادة من
مكانتنا الريادية على الصعيد المحلي لتعزيز
موقعنا الريادي على المستوى اإلقليمي ،مع
التركيز بشكل خاص على مصر والمملكة العربية
السعودية والهند ،وبناء الثقة واالستفادة من
قدراتنا لدعم التجارة الداخلية والخارجية وتدفقات
االستثمار مع دولة اإلمارات العربية المتحدة
باستخدام نموذج أعمالنا المترابط.

الجوائز

حصلنا في عام  2017على عدة جوائز مرموقة
تعكس التقدم الذي أحرزناه ،مثل جائزة "أفضل بنك
استثماري في دولة اإلمارات العربية المتحدة"
وجائزة "أفضل بنك للتمويل في الشرق األوسط"،
و"أفضل بنك بالنسبة لألسواق في الشرق
األوسط" ضمن جوائز يوروموني ،باإلضافة إلى
جائزة "أفضل بنك استثماري مبتكر في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" من مجلة
"ذا بانكر" ،وحصدنا كذلك جائزة "أفضل منسق
للقروض في الشرق األوسط" من غلوبال كابيتال،
وجائزة "أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ضمن جوائز
"جي تي آر " ،جائزة "أفضل بنك لتسعير العمالت
األجنبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة"
و"أفضل بنك في مجال إدارة النقد" ضمن جوائز
مجلة غلوبال فاينانس وغيرها من الجوائز.

“وحافظت األعمال الدولية على ميزتها التنافسية من
خالل اعتمادها على عمق عالقاتها ومعرفتها الواسعة
باألعمال في المنطقة إلى جانب تواجدها في 19
دولة باإلضافة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة”.

نظرة نحو المستقبل

وكما أشرنا سابقاً  ،أحرزت عملية الدمج ضمن
مجموعات الخدمات المصرفية للشركات
واالستثمار تقدماً ملموساً  ،حيث حقق التزامنا
بالتواصل مع عمالئنا مستويات تقدير عالية ضمن
استبيانات رضا العمالء التي أجريت في نهاية
العام .وبعد وضع البنك خطة زمنية تمتد لثالث
سنوات لتحقيق أهدافنا في خفض التكاليف؛
تمكنت مجموعات الخدمات المصرفية للشركات
من تحقيق األهداف المطلوبة للعام األول
لالندماج ،مع مواصلة تحسين عروضها وخدماتها
للعمالء .وسيتم االنتهاء من األنشطة المتعلقة
بالدمج من خالل استكمال منصة البنية التحتية
اإللكترونية الموحدة بحلول نهاية عام .2018

أندريه صايغ
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك أبوظبي األول ورئيس قطاع
الخدمات المصرفية للمؤسسات
واالستثمار للمجموعة

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد
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%35

من إجمالي إيرادات المجموعة

تجربة عمالء
أفضل

من خالل تزويد خدمات متميزة عبر مجاالت
أعمالنا المختلفة ،االبتكار واعتماد أحدث
التطورات التكنولوجية

جوائز
جوائز "جلوبال إنفستور"
"أفضل مدير أصول في دولة اإلمارات
العربية المتحدة لعام "2017
"أفضل تجربة حكومية سلسة"
"ريادة في الخدمات الرقمية"

جوائز "مينا فند مانيجر"
"أفضل أدوات دخل ثابت للعام "2017
"أفضل مدير لألصول في دولة اإلمارات
للعام "2017

أدى اندماج اثنين من أبرز البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى
تشكيل مجموعة خدمات مصرفية رائدة لألفراد ،والتي تتمتع بشبكة
فروع ومكاتب نقدية واسعة في إمارة أبوظبي وعلى صعيد الدولة.
وتمتاز المجموعة بمكانة مرموقة باعتبارنا المستشار المفضل ألصحاب
الثروات وبفضل منتجاتنا المبتكرة للعمالء باإلضافة إلى تطورنا في مجال
ً
معا.
الخدمات الرقمية ،حيث ندعم عمالئنا وطوحاتهم لننمو
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بالتركيز على تلبية االحتياجات المصرفية المتنوعة
لألفراد والثروات ،وباإلضافة إلى الخدمات
المصرفية الخاصة وعمالئنا من الشركات الصغيرة
والمتوسطة؛ يقدم البنك مجموعة واسعة من
المنتجات ضمن مجموعة الخدمات المصرفية
ابتداء من الحسابات الجارية ،الودائع،
لألفراد؛
ً
بطاقات االئتمان ،القروض ،الخدمات المصرفية
اليومية ،وحتى الحلول االستثمارية المتطورة
والمنتجات والخدمات المصرفية للمشاريع
الصغيرة.

إنجازات عام 2017

حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
أداء جيداً عام  2017في ظل التباطؤ في إنفاق
ً
األفراد ،كما واصلت تحسين وتنويع محفظة
األصول .وانخفضت اإليرادات بنسبة  %8مقارنة
مع عام  ،2016ويعزو ذلك إلى انخفاض إيرادات
الفوائد الناجم عن كل من التقليل من التنويع في
المخاطر وانخفاض النمو في القروض .وساهمت
رسوم التأمين والبطاقات االئتمانية في زيادة
اإليرادات التشغيلية بنسبة  %2وخاصة في الربع
األخير من عام  .2017كما ساهمت مجموعة
الخدمات المصرفة لألفراد عام  2017بنسبة %35
من إجمالي إيرادات المجموعة ،وبنسبة  %21من
صافي األرباح.
تجربة عمالء رائدة
خالل عام  ،2017واصلت مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد تنفيذ مبادرات استراتيجية
صممت بهدف تعزيز تجربة العمالء من خالل
االبتكار والتكنولوجيا وتزويدهم بمنتجات إضافية
توفرها المجموعة ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى
الكفاءة واإلنتاجية ضمن مختلف مجاالت
األعمال .إلى جانب ذلك ،تمت إعادة النظر في
شبكة الفروع المحلية لرفع مستوى كفاءة
العمليات التشغيلية بعد االندماج ،ما أدى إلى
انخفاض عدد الفروع ليصبح  103فروع في
ديسمبر  2017مقارنة مع  125فرعاً في
ديسمبر .2017

كما تم إعادة تنظيم الخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الثروات ضمن ثالث فئات مختلفة لضمان
تقديم أفضل تجربة مصرفية للعمالء على المدى
الطويل؛ حيث تم اعتماد نموذج تغطية للعمالء
بحسب الدولة وضمن فئات الخدمات المصرفية
للنخبة والثروات والخدمات المصرفية الخاصة،
بهدف تلبية احتياجات العمالء ودعمهم لكي
ننمو معاً  .كما لعب القسم كذلك دوراً محورياً
في االكتتاب العام لشركة أدنوك للتوزيع؛ حيث
قام البنك بدور مدير االكتتاب.

الجوائز
حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد عدة
جوائز خالل العام؛ حيث حصد قسم إدارة األصول
جائزة "أفضل أدوات دخل ثابت للعام" و"أفضل
مدير لألصول في دولة اإلمارات للعام" من قبل
مينا فند مانيجر  ،2017وجائزة "أفضل مدير أصول
في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام "2017
مقدمة من قبل مجموعة جلوبال إنفستور،
باإلضافة إلى جائزة "أفضل تجربة حكومية سلسة"
وجائزة "ريادة في الخدمات الرقمية".

إطالق عروض جديدة
وفيما يتعلق بالمنتجات؛ تم إطالق بطاقة إينفنيت
االئتمانية في شهر أكتوبر  2017والتي تستهدف
شريحة كبيرة من العمالء ،وهي أول بطاقة
ائتمانية تحمل شعار بنك أبوظبي األول يتم
إطالقها منذ االندماج ،والتي تقدم خدمات ومزايا
حصرية .وتم إطالق المحفظة الرقمية " "Payitفي
شهر فبراير .2018

وتم تحقيق هذه اإلنجازات من خالل دمج
موظفي مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد،
إلى جانب إتمام اعتماد الهوية المؤسسية
الجديدة في العديد من نقاط التواصل مع العمالء
خالل النصف الثاني من عام  .2017ويكمن
الهدف الرئيسي لمجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد في ضمان تجنب أي تعطيل الخدمات
المصرفية المقدمة لألفراد قدر اإلمكان ،والعمل
على أكمل وجه للمحافظة على العمالء .وسيتم
االنتهاء من توحيد أنظمة مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد بحلول نهاية عام .2018

وتحتل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد مكانة
ريادية في التجارة اإللكترونية ،حيث حققت
المبيعات والبضائع ارتفاعاً في الربع األخير مع عام
 .2017وتواصل مجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد اعتماد نموذج التوزيع "الذكي" لالستفادة
من الحلول الرقمية لزيادة المبيعات ورفع مستوى
الكفاءة التشغيلية .وازداد عدد عمالء الخدمات
المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنسبة  %25كما
ارتفعت المعامالت عبر الهاتف بنسبة .%40
ويتولى بنك أبوظبي األول حصراً مسؤولية إدارة
برنامج قروض اإلسكان للمواطنين التي ارتفعت
مبيعاته بنسبة  ،%67باإلضافة إلى ذلك ،ساهم
إطالق المعامالت المصرفية الخاصة بقروض
اإلسكان للمواطنين باستقطاب أكثر من 1,000
من عمالء الحساب الجاري.
وأطلقت الخدمات المصرفية لألعمال عدداً من
المنتجات الجديدة التي تشمل تمويل األعمال
المدعومة بالرهن العقاري ومنتجات التأمين في
القطاع المصرفي ،التي ساهمت في زيادة
المطلوبات بقيمة فاقت  2.6مليار درهم وأكثر من
 600مليون درهم لألصول الجديدة.

الرؤية المستقبلية

سنعمل في العام المقبل على تعزيز مكانة بنك
أبوظبي األول باعتباره من أبرز البنوك في دولة
اإلمارات العربية المتحدة الذي يقدم خدمات
مصرفية لألفراد ،وليكون المستشار المفضل
ألصحاب الثروات على مستوى المنطقة .ويركز
فريق عمل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
بشكل رئيسي على إطالق النموذج التشغيلي
المستهدف الجديد لعملياتنا التشغيلية الدولية
ويتماشى مع المسؤوليات المترتبة على األرباح
والخسائر المتعلقة بمجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد وأعمالها على المستوى الدولي ،األمر
الذي سيمكننا كذلك من إطالق منصة موحدة
لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد ضمن كافة
شبكة الفروع الدولية للمجموعة.
وتركز مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد على
تقديم أفضل التجارب المصرفية للعمالء ،وذلك
لضمان تلبية احتياجات العمالء المتغيرة من خالل
االبتكار واعتماد أحدث التقنيات الرقمية ،باإلضافة
إلى تقديم أفضل خدمة للعمالء والعمليات.

هناء الرستماني
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد
للمجموعة

“خالل عام  ،2017واصلت مجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد تنفيذ مبادرات استراتيجية صممت بهدف تعزيز
تجربة العمالء من خالل االبتكار والتكنولوجيا وتزويدهم
بمنتجات إضافية توفرها المجموعة ونتج عن ذلك ارتفاع
مستوى الكفاءة واإلنتاجية ضمن مختلف مجاالت
األعمال”.
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%8

شبكة الشركات التابعة
لبنك أبوظبي األول

حصة سوقية

جوائز
جوائز "بانكر ميدل إيست"
شركة أبوظبي األول لألوراق
المالية :أفضل شركة وساطة
دبي فيرست :أفضل شركة
تمويل لألفراد

تضم الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول كل من شركة أبوظبي األول العقارية،
مسماك العقارية ،أصيل للتمويل اإلسالمي وشركة أبوظبي الوطني للتمويل
اإلسالمي ،باإلضافة إلى شركة دبي فيرست ،ومصرف الخليج األول الليبي وأبوظبي
األول لألوراق المالية .وتقوم هذه الشركات بدعم استراتجية البنك من خالل تقديم
خدمات التمويل اإلسالمي وإدارة العقارات ،إلى جانب خدمات أخرى.
حققت إيرادات الشركات التابعة  1.3مليار درهم في عام  ،2017وساهمت بنسبة %7
من إجمالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة.
وتميز عام  2017بدمج أعمال إدارة العقارات إلنشاء شركة أبوظبي األول العقارية
واعتماد الهوية المؤسسية الجديدة لشركة أبوظبي األول لألوراق المالية ،ومن المقرر
استكمال عملية دمج شركات أصيل للتمويل اإلسالمي وشركة أبوظبي الوطني
للتمويل اإلسالمي خالل عام .2018
أداء قوياً عام  ،2017وحصلت على
وحققت شركة أبوظبي األول لألوراق المالية ً
المركز الرابع من بين شركات الوساطة في دولة اإلمارات بحصة سوقية بلغت
نسبتها .%8
وحصدت شركة أبوظبي األول لألوراق المالية جائزة "أفضل شركة وساطة" لعامين
متتاليين ضمن جوائز مجلة بانكر ميدل إيست  ،2017كما حصلت شركة دبي فيرست
عام  2017على جائزة "أفضل شركة تمويل لألفراد" للعام الثالث على التوالي.
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االستدامة

بنك واحد،
رؤية واحدة ،فريق واحد
وضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم
االستدامة على رأس برامجها الوطنية ،بما في
ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة.

“ويلتزم بنك أبوظبي األول بتضمين
مفهوم االستدامة في ثقافته
المؤسسية وبممارسة أعماله بطريقة
مسؤولة ،وأن يدرج ذلك على رأس
قائمة أولوياته”.
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10مبادىء

مؤشر ستاندرد
آند بورز/حوكمة

يلتزم بنك أبوظبي األول بموائمة استراتيجيته
وعملياته مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة

صنف بنك أبوظبي األول ضمن أول
 10مؤسسات في المؤشر للعام 2017

وباعتبارنا أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية
المتحدة؛ يتعين علينا دعم أهداف االستدامة في
الدولة تماشياً مع رؤية اإلمارات  ،2021األجندة
الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 ،2030-2015الرؤية االقتصادية  2030إلمارة
أبوظبي ،و"أهداف التنمية المستدامة" 2030
التي تم تطويرها من قبل األمم المتحدة.
ويلتزم بنك أبوظبي األول بتضمين مفهوم
االستدامة في ثقافته المؤسسية وبممارسة
أعماله بطريقة مسؤولة ،وأن يدرج ذلك على رأس
قائمة أولوياته .كما نولي أهمية كبيرة لألهداف
البيئية واالجتماعية والحوكمة ونحرص على أن
تتماشى ممارسات أعمالنا وأداء االستدامة لدينا
مع "أهداف التنمية المستدامة" العالمية والبالغة
 17هدفاً تم تطويرها من قبل األمم المتحدة،
والتي تحدد أهم األولويات والطموحات التي
يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام .2030
ونسعى من خالل إطالق حملة "ننمو معاً " إلى
إظهار التزاماتنا وعلى تطوير استراتيجية لضمان
تحقيق توازن ضمن األسس الثالثة الرئيسية
لالستدامة في البنك ،والمتمثلة في العنصر
البشري وكوكب األرض واألرباح ،باإلضافة إلى
األعمال المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

ولضمان التزامنا بأفضل الممارسات ،سيعتمد
بنك أبوظبي األول على عدة أطر عالمية إلعداد
التقارير الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة،
بما في ذلك المبادرة العالمية إلعداد التقارير
( ،)GRIمعيار آيزو  14064-3للتحقق من انبعاثات
الغازات الدفيئة ،مبادئ االتفاق العالمي لألمم
المتحدة ،مبادئ خط االستواء ،ومبادئ السندات
الخضراء المعتمدة من قبل االتحاد الدولي
لألسواق المالية.

إنجازات عام 2017

وخالل عام  ،2017قامت أكثر من  6,300شركة
تمثل ما يقارب  %55من القيمة السوقية العالمية
باإلفصاح عن بياناتها البيئية لمشروع الكشف عن
انبعاثات الكربون وذلك بهدف الحصول على
تقيم
تقييم مستقل حول منهجية التصنيف التي ّ
مستوى وعي ومعرفة الشركة بالقضايا البيئية،
والمنهجية التي تتبعها في إدارتها ،والتقدم الذي
تحققه في مجال اإلشراف البيئي .ونتج عن
استجابة بنك أبوظبي األول لقضية مواجهة التغير
المناخي حصوله على تصنيف  A-لعام  2017من
قبل منصة الكشف البيئي العالمية لينتقل من
مستوى اإلدارة إلى مستوى الريادة ،وذلك تقديراً
اللتزامنا بمواجهة هذا التغير والحد من آثاره.
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االستدامة (تتمة)

ساهم موظفونا عام 2017
في مبادرة "كان ياما كان"
للتبرع بالكتب.
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“حصل البنك على تصنيف " "A-من قبل مشروع
الكشف عن انبعاثات الكربون لينتقل من
مستوى اإلدارة إلى مستوى الريادة”.
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2,500

كتاب تبرع بها موظفو بنك أبوظبي
األول من جميع أنحاء اإلمارات

2018

عام زايد :سيقوم البنك بالتركيز على
اتمام المبادرات المتعلقة باالستدامة

كما أننا أصبحنا في عام  2017البنك اإلماراتي
الوحيد الذي قام بالتوقيع على مبادئ االتفاق
العالمي لألمم المتحدة ،والذي يعد أكبر مبادرة
استدامة اجتماعية للشركات على مستوى العالم،
والتي وقع عليها أكثر من  12,000شركة من
 170دولة .وبالتوقيع على هذه االتفاقية ،يلتزم
بنك أبوظبي األول بالعمل على مواءمة عملياته
واستراتيجياته مع المبادئ العشرة للميثاق
العالمي لألمم المتحدة ،والتي تشمل حقوق
اإلنسان وأنظمة العمل والبيئة ومكافحة الفساد،
وأن يتخذ البنك اإلجراءات التي من شأنها أن تعزز
األهداف المجتمعية.
وقد ُصنف بنك أبوظبي األول ضمن أفضل
عشر مؤسسات في مؤشر ستاندر أند بورز
للمعيار البيئي واالجتماعي والحوكمة للعالم
العربي والذي يوفر مقياساً لألداء التنظيمي
اإلجمالي من خالل ربط نجاح األسهم بمؤشرات
المعيار البيئي واالجتماعي والحوكمة.
كما يشارك بنك أبوظبي األول في عدد من
لجان االستدامة الوطنية وفرق العمل ،مثل
مجلس اإلمارات للتغير المناخي والبيئة ،واللجنة
االستشارية لبرامج مؤسسة اإلمارات حول
المشاركة المدنية ،واللجنة الفنية المعنية بالتنمية
الخضراء وتغير المناخ التابعة لوزارة التغير المناخي
والبيئة ،ولجنة التمويل المستدام كجزء من إعالن
دبي واللجنة الفنية للقمة العالمية لطاقة
المستقبل .2018

ونظراً للعالقات الوطيدة التي تجمعنا مع
الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة.
فإننا قادرين على تقديم المشورة حول تحويل
سياسات ومبادرات مجتمع األعمال اإلماراتي
إلى إنجازات.

المبادرات المجتمعية

ساهم موظفونا عام  2017في مبادرة
"كان ياما كان" للتبرع بالكتب ،والتي تهدف إلى
إنشاء مكتبات ثابتة ومتنقلة لألطفال القاطنين
في المناطق التي يصعب فيها الحصول على
الكتب نتيجة ظروف اجتماعية أو طبيعية أو بسبب
االضطرابات والحروب .وفاقت تبرعات الموظفين
التوقعات؛ حيث تجاوز إجمالي الكتب التي تم
التبرع بها من قبل فروع البنك المنتشرة في الدولة
 2,500كتاباً .
وشارك بنك أبوظبي األول مصر في مجموعة من
المبادرات المجتمعية خالل عام  ،2017بما في
ذلك جمع التبرعات للمدارس ،إلى جانب حمالت
التبرع بالمالبس الشتوية لصالح أربعة مالجئ
لأليتام خالل شهر رمضان المبارك .ويعمل فريق
رواد االستدامة في بنك أبوظبي األول مصر
باستمرار على تقديم إرشادات للموظفين حول
أفضل السبل لتخفيض استهالك الطاقة والمياه
وإنتاج النفايات ،باإلضافة إلى التشجيع على
ممارسات إعادة التدوير .كما تم تركيب مصابيح
استشعار الحركة في مباني البنك بهدف توفير
استهالك الطاقة.

رؤيتنا للعام القادم

ومع بداية عام  2018الذي يحمل شعار "عام زايد"؛
سنواصل التركيز على مبادرات االستدامة
األساسية ،والتي تشمل تحليل األهمية النسبية
(المادية) ،ورصد وإعداد التقارير حول أداء
االستدامة .كما سنقوم بإطالق برنامجاً للتواصل
مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا بهدف التعرف
على كيفية تلبية احتياجات وتوقعات عمالئنا
والمستثمرين وكوادرنا الوظيفية .باإلضافة إلى
ذلك ،سنقوم بمتابعة المبادرات جنباً إلى جنب
مع مؤسسة اإلمارات التي ستتولى تقديم
مساهمات ملموسة وإيجابية للمجتمع اإلماراتي.

“ويكمن هدف بنك أبوظبي
األول على المدى البعيد
في النمو بقوة في مسيرته
لتحقيق االستدامة ،وتطبيق
أفضل الممارسات في
هذا المجال”.
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موظفونا

موظفونا؛
ثروتنا
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“يعد موظفونا أهم عنصر في أعمالنا،
ً
دائما إلى إيجاد بيئة عمل
ونحن نسعى
تمكنهم من االستفادة من نقاط القوة
لديهم ومن التفوق في أدائهم”.

يعد موظفونا أهم عنصر في أعمالنا ،ونحن نسعى
دائماً إلى إيجاد بيئة عمل تمكنهم من االستفادة
من نقاط القوة لديهم ومن التفوق في أدائهم.
وباعتبارنا البنك الرائد في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،فإننا نسعى ألن يكون بنك أبوظبي
األول الخيار المفضل بالنسبة للكفاءات في
القطاع المالي والمصرفي ،والمكان الذي تتوفر
فيه فرص عمل متميزة تم تصميمها لتناسب ذوي
الكفاءات والخبرات.
ومنذ بداية مسيرتنا الجديدة عام  ،2017كان
من الضروري االعتماد على الدعم الذي يقدمه
موظفونا لتحقيق استراتيجية ورؤية البنك
وقيمه الجديدة.
وتمثلت أهم تحديات عملية االندماج في وضع
الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي والنموذج
التشغيلي لبنك أبوظبي األول ،مع الحفاظ على
تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا واالستجابة
الحتياجاتهم .وقد تم اجتياز ذلك بفضل الجهود
التي بذلها فريق اإلدارة العليا في المراحل
المبكرة لمسيرة االندماج .ومن خالل االعتماد
على الكفاءات من كال المؤسستين الماليتين
السابقتين ،قام البنك خالل وقت وجيز باإلعالن عن
فريق العمل الذي يتمتع بالخبرة والقدرة على
تنفيذ استراتيجية البنك ضمن جدول زمني محدد
مع تحقيق أفضل قيمة ممكنة للعمالء
والمساهمين ضمن مختلف األعمال.

وقد تم التعرف على األولويات بشكل سريع من
خالل تحديد الكفاءات الرئيسية والمحافظة عليها
للقيام باألدوار المناسبة ضمن أقسام البنك
المختلفة ،والتأكد من تماشي كافة الموظفين
بشكل تام مع األهداف االستراتيجية للبنك.
كما تم تنسيق السياسات واإلجراءات الخاصة
ببنك أبوظبي األول ،التي تشكل حجر أساس
لتحديد المستحقات المقترحة للموظف واعتماد
نهج "الدفع مقابل األداء" ،والذي تم دعمه من
خالل التأكيد على معاييرنا التنافسية مع البنوك
على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي
والمؤسسات المماثلة.
إلى جانب ذلك ،تم إطالق برنامج مكافآت شامل
لتكريم الموظفين ولتسليط الضوء على األفراد
الذين يعكسون قيم البنك ،وتقدير أدائهم المتميز
ومساهمتهم البناءة في إنجاح مسيرتنا.
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5,393
إجمالي عدد الموظفين

89

عدد جنسيات الموظفين

ويعد إطالق الهوية المؤسسية الجديدة نقلة
نوعية في مسيرة االندماج ،والتي صممت لدفع
عجلة نمو البنك قدماً  ،ومشاركة الموظفين،
والعمل على التزام البنك بقيمه األساسية ،والتي
أوال ،الثقة ،المعرفة واإللمام،
تشمل :العميل ً
التعاون ،والريادة.
أظهر استطالع رأي الموظفين الذي أجري مطلع
عام  2018أن أكثر من  %70من موظفينا لديهم
إدراكاً جيداً  .أي أن لديهم إدراكاً جيداً للمفاهيم
والقيم االستراتيجية للبنك ،ولديهم استعداد
للتوصية ببنك أبوظبي األول باعتباره المكان
األمثل للعمل .وارتفعت مشاركة الموظفين بنسبة
 %8مقارنة مع نتائج البنكين السابقين في عام
 .2016وسيواصل البنك تركيزه لضمان مشاركة
موظفيه بما يساهم في المضي قدماً في
مسيرة البنك.
وباعتباره أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية
المتحدة؛ يلتزم بنك أبوظبي األول بتطوير
الكفاءات اإلماراتية .حيث تشكل نسبة الموظفين
اإلماراتيين في البنك  %31من إجمالي
الموظفين ،وهي من أعلى النسب في القطاع
المصرفي اإلماراتي.
وإذا كان عام  2017قد تمحور حول إنشاء
مؤسسة جديدة وتنفيذ تصميمها التنظيمي
ونموذجها التشغيلي ،باإلضافة إلى تلبية حاجة
البنك من أفضل الكفاءات؛ فإن عام 2018
سيتمحور حول تحويل البنك الجديد إلى مؤسسة
تتمتع بالكفاءة العالية والطموح عالمي
المستوى والثقافة الراسخة .ومع اكتساب بنك
أبوظبي األول قوة كبيرة وباالستفادة من مكانته
المرموقة على األصعدة المحلية واإلقليمية
والدولية؛ فإننا نسعى إلى تنمية وتطوير مهارات
موظفينا بما يلبي الطموحات االستراتيجية للبنك.

موظفو بنك أبوظبي األول
العنصر

الطرف األول

إجمالي عدد الموظفين*

5,393

عدد الموظفين في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

4,116

عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم

1,277

نسبة الموظفات
عدد جنسيات الموظفين
نسبة اإلمارتيين العاملين في البنك
*

%34
89
%31

ال يتضمن هذا الرقم الموظفين الذين يعملون بعقود خارجية

برامج التطوير للموظفين

قدم البنك مجموعة من برامج التدريب للموظفين
عام  ،2017تتضمن برامج ترتبط بأعمالهم اليومية،
وشهادات مختلفة باإلضافة إلى برامج مقدمة
من قبل جهات أخرى ،كمعهد اإلمارات للدراسات
المصرفية والمالية .وفي عام  ،2018سنقوم
بالتركيز على تزويد برامج متميزة من خالل معهد
األعمال الخاص بالبنك.

برنامج الخير للموظفين

لدى بنك أبوظبي األول برنامجاً خاصاً إلسعاد
موظفيه ،وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهم
للتواصل مع مستشارين مختصين كل يوم على
مدار الساعة.

نادي بنك أبوظبي األول

أطلق بنك أبوظبي األول نادياً جديداً لموظفيه
يتيح من خالله لهم وألفراد أسرهم مجموعة
من فرص التواصل والمشاركة في عدد من
الفعاليات والنشاطات الترفيهية التي تشمل
األنشطة الرياضية ،أمسيات عرض األفالم ،أيام
المخصصة للعائلة ،الفعاليات الخيرية ،باإلضافة
إلى دروس اللياقة البدنية ،ومجموعة واسعة من
العروض والخصومات.

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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إدارة المخاطر

ضمان سالمة أعمالنا
وقوة مركزنا المالي

أهداف إدارة المخاطر

يتمثل الهدف األساسي إلدارة المخاطر في أي
مؤسسة مالية في ضمان سالمة مكانتها
وأصولها وأمنها المالي ومواصلة تحقيق أفضل
قيمة للمساهمين ،حيث تضع إدارة المخاطر
ضوابط أمنية وتوفر رقابة قادرة على تحديد
المخاطر المحتملة وقياس فعالية العمليات
والسياسات ذات الصلة.
وتهدف رؤية إدارة المخاطر لبنك أبوظبي األول
إلى إنشاء إطار عمل متكامل على مستوى
المؤسسة ُيعد األفضل في فئته إلدارة المخاطر
واالمتثال ،ويتماشى مع رؤية المجموعة لتحقيق
أفضل قيمة لجميع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا،
من خالل تحسين هيكلية المخاطر والمكفأت
المتعلقة بتحديدها والتعامل معها بشكل صحيح.
وشكل ضمان استمرار فعالية نظام إدارة المخاطر
الخاص ببنك أبوظبي األول هدفاً رئيسياً للبنك في
عام  2017خالل المرحلة االنتقالية لالندماج ،وقد
لعب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة دوراً محورياً
في لجنة عملية االندماج للبنك الجديد .ولتحقيق
ذلك خالل المرحلة االنتقالية ،قام فريق إدارة
المخاطر بوضع أساس سليمة وتعيين كفاءات
متميزة قادرة على مواجهة كافة المخاطر المالية
وغير المالية .وعمل فريق إدارة المخاطر أيضاً على
تحقيق مقاربة استراتيجية وشراكة دائمة مع
أعمال البنك المختلفة لتنفيذ استراتيجيات األعمال،
ودمج إطار أعمال البنك مع أحكام إدارة المخاطر
بهدف توفير رقابة فعالة على أداء األعمال
وضمان توفر بنية تحتية متينة إلدارة المخاطر
قادرة على إدارتها على نطاق المؤسسة وعلى
نحو شامل.
ومن خالل إطار العمل هذا ،ركز الفريق على
اعتماد ثقافة إدارة مخاطر موحدة في جميع
المواقع داخل البنك ،باإلضافة إلى مقاييس إدارة
أداء قائمة على إدارة المخاطر.

خطوط الدفاع
يتبع بنك أبوظبي األول نموذج "خطوط الدفاع
الثالثة" ،والذي يعتبر الركيزة التي يقوم عليها إطار
إدارة المخاطر الخاص بالبنك.
ويمثل الخط األول أقسام األعمال باإلضافة إلى
مهام التمكين ،والتي تحدد وتدير المخاطر في
أنشطتها اليومية من خالل التأكد من أن األنشطة
تندرج ضمن حدود المخاطرة المحددة من قبل
المجموعة ،وأنها تمتثل لجميع السياسات
والعمليات الداخلية ذات الصلة.
ويشتمل الخط الثاني على أقسام إدارة مخاطر
المجموعة (تتكون من وحدات إدارة المخاطر
الوظيفية مثل المخاطر المؤسسية ومخاطر
االئتمان ومخاطر السوق والسيولة والمخاطر
التشغيلية ومخاطر االحتيال وأمن المعلومات
واستمرارية األعمال) وكذلك قسم االمتثال
والقسم القانوني ،والتي تعتمد جميعها على
ضوابط إدارة المخاطر التي تضم السياسات وأطر
األعمال والعمليات واألدوات التحليلية ،مع توفير
رقابة مستقلة عن خط الدفاع األول.
أما خط الدفاع الثالث ،فيتم من خالل قسم
التدقيق الداخلي الذي يوفر ضماناً
مستقال لإلدارة
ً
العليا ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بتصميم وتشغيل
إدارة وأحكام وضوابط المخاطر الخاصة بمجموعة
بنك أبو ظبي األول.

هيكلية إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال
لمجلس اإلدارة
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة
باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة ،وهي
مسؤولة عن توصية ووضع استراتيجية إدارة
المخاطر للمجموعة وحدود المخاطرة ودليل
السياسة ،باإلضافة إلى مراقبة مدى التزامهم بها.
من المقرر أن تجتمع هذه اللجنة كل ثالثة أشهر أو

أكثر ،حسب حاجة البنك .ويعتبر رئيس إدارة المخاطر
للمجموعة عضواً دائماً في اجتماعات "لجنة إدارة
المخاطر واالمتثال" .تقدم اللجنة اإلشراف واإلرشاد
الالزمين إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمخاطر
الحالية والمستقبلية المحتملة لمجموعة بنك
أبوظبي األول ،كما تبحث استراتيجية المخاطر
المستقبلية ،بما في ذلك توضيح الحدود المسموح
بها للمخاطر والتحمل وتعزيز ثقافة التوعية إلدارة
المخاطر ضمن المجموعة.
لجنة إدارة المخاطر واالمتثال للمجموعة
تدعم لجنة إدارة المخاطر واالمتثال للمجموعة
عمليات لجنة إدارة المخاطر واالمتثال لمجلس
اإلدارة .وتقوم هذه اللجنة بتحديد وتطوير ومراقبة
المخاطر على مستوى المجموعة وذلك بااللتزام
باالستراتيجية والخطط التشغيلية الموضوعة من
قبل البنك .وتتضمن مهام اللجنة مناقشة ومراقبة
القوانين المحلية والعالمية وتطبيقها في أعمال
المجموعة المختلفة .وتقوم اللجنة أيضاً بإعالم
اللجنة العلية بجميع األمور المهمة والمعنية
بأعمالها .وإن لزم األمر ،تقوم اللجنة بمشاركة هذه
التحديثات مع لجنة إدارة المخاطر واالمتثال
لمجلس اإلدارة أيضاً  ،حيث تقوم بـ تقديم المشورة
والمعلومات حول حدود المخاطرة للمجموعة
والقضايا المهمة المتعلقة باالمتثال.
إدارة المخاطر التشغيلية
لجنة فرعية تقوم بمراقبة أعمال إدارة المخاطر
التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالتزوير أو عمليات
االحتيال على مستوى البنك.
تكنولوجيا المعلومات/إدارة مخاطر أمن
المعلومات
لجنة فرعية تتولى مسؤولية أمن المعلومات،
استمرارية األعمال وحماية معلومات البنك.
لجنة االمتثال
لجنة فرعية مسؤولة عن مهام البنك المتعلقة
باللوائح واالمتثال.
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الخطوط الدفاعية

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ�ﺍﻗﺒﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺿﻤﺎﻧﺎً
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ،
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﻣ�ﺍﻗﺒﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻼﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ
ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

لجنة إدارة األصول والمطلوبات للمجموعة
تدعم هذه اللجنة مجلس اإلدارة واللجنات التابعة
له لتمكينهم من إدارة األصول والمطلوبات
للمجموعة .تعمل هذه اللجنة مع لجنة إدارة
المخاطر واالمتثال لمجلس اإلدارة لضمان فعالية
عمليات وهيكلية إدارة المخاطر المتعلقة بأصول
ومطلوبات المجموعة .تعمل اللجنة على ضياغة
استراتجية الميزانية العمومية باإلضافة إلى مراقبة
مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة لضمان
عوائد إيجابية ومعدالت سيولة عالية ضمن إطار
مراقبة مخاطر فعال.

إنجازات إدارة المخاطر

تم إحراز تقدم كبير في عملية االندماج فيما يتعلق
بترسيخ استراتيجية إدارة المخاطر في بنك أبوظبي
األول ،كما تم وضع إطار عمل وهيكلية إدارة
المخاطر واالمتثال ،وتم إصدار النظام التشغيلي
ونظام الحوكمة الجديد عقب االندماج .وتمت
مواءمة سياسات إدارة المخاطر المؤسسية
واالنتهاء من بيان حدود المخاطرة للبنك المدمج
ونشره مع المقاييس المناسبة.

وباإلضافة إلى ذلك ،تم تنسيق منهجيات إدارة
المخاطر ونماذجها وأدواتها ،مع إدراج أنظمة
للمخاطر التي لم يتم دمجها بعد في خارطة طريق
.
التكامل الشاملة.

مقتطفات رئيسية

ويفخر بنك أبوظبي األول بتصنيفه كالبنك
األكثر أماناً في الشرق األوسط ،وحصوله على
التصنيف االئتماني  AA-أو ما يعادله (من قبل أبرز
وكاالت التصنيف العالمية) ،ما يجعله يتمتع
بمكانة مرموقة ضمن أفضل البنوك في العالم،
ويعكس ذلك إلى حد كبير الجهود التي بذلتها
إدارة المخاطر المؤسسية ،والتي تشمل االتفاق
على مخاطر األعمال الجديدة ،وكيفية اإلعالن
عنها ومتابعتها وإدارتها ،وكيفية تطبيقها على
كافة أقسام البنك .سيتم دعم سمعة بنك الخليج
األول وتصنيفاته الدولية خالل العام القادم من
خالل مواصلة وتعزيز استراتيجيته الفعالة في
إدارة المخاطر.

المخاطر الرئيسية
•مخاطر االندماج
•مخاطر االمتثال
•مخاطر المعلومات/نظم التكنولوجيا
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السوق
•مخاطر السيولة
•مخاطر تشغيلية
•مخاطر جغراقية/سياسية
•مخاطر استراتيجية
•مخاطر مرتبطة بسمعة البنك
مالحظة :لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على البيانات المالية
للفترة المنتهية في ديسمبر 2017 ،31
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مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

معالي ناصر أحمد السويدي

معالي خلدون خليفة المبارك

مستشار األمن الوطني
رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال جروب

رئيس "ايتك" إلدارة المشاريع

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
لمجموعة مبادلة لالستثمار
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في
حكومة أبوظبي

سعادة خليفة سلطان السويدي

معالي الشيخ محمد بن سيف
بن محمد آل نهيان

سعادة الشيخ أحمد محمد
سلطان الظاهري

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
رئيس لجنة المخاطر في شركة أبوظبي
الوطنية للتأمين

رئيس مجلس إدارة شركة بن سرور للهندسة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي
الوطنية للفنادق

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

المدير التنفيذي لدائرة االستثمار المباشر في
مجلس أبوظبي لالستثمار
عضو مجلس إدارة في بنك االتحاد الوطني
ومجلس أبوظبي لالستثمار وشركة براكة األولى

نائب رئيس مجلس اإلدراة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
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سعادة محمد ثاني الرميثي

سعادة محمد سيف السويدي

سعادة جاسم محمد الصديقي

رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة مكتب االتحاد
للمعلومات االئتمانية

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
عضو مجلس إدارة في موانئ دبي العالمية
وشركة أغذية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة
أبوظبي المالية
رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال وشركة
إشراق العقارية

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

اإلدارة العليا
أندريه صايغ

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك أبوظبي األول ورئيس
قطاع الخدمات المصرفية
للمؤسسات واالستثمار
للمجموعة

ذو الفقار علي سليمان

السيد عبدالحميد سعيد

الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك أبوظبي األول

جيمس بورديت

رئيس الشؤون المالية
للمجموعة

فاضل العلي

رئيس قطاع تجربة العمالء
والخدمات المصرفية الرقمية
للمجموعة

رئيس الخدمات المصرفية
الدولية ورئيس العمليات
واالندماج للمجموعة

رئيس االئتمان للمجموعة

شيريش بهيد

عارف شيخ

بي كيه ميدابا

رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

رئيس إدارة شؤون الموظفين
للمجموعة

رئيس الشركات التابعة وقطاع
والتحول للمجموعة
االستراتيجية
ّ

نورندرا بريرا

كريم القروي

هناء الرستماني

رئيس الخدمات المصرفية
لألفراد للمجموعة

رئيس التدقيق للمجموعة
باإلنابة
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تقرير الحوكمة

مقدمة

بنك أبوظبي األول ش.م.ع ("البنك") هو شركة
مساهمة عامة وهو ناتج عن اندماج ("االندماج")
بنك الخليج األول ش.م.ع وبنك أبوظبي الوطني
ش.م.ع اعتباراً من  30مارس .2017
ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت في 24
أبريل  2017على القرارات الالزمة العتماد االسم
المسجل للبنك المدمج ليصبح "بنك أبوظبي األول"
ش.م.ع وذلك اعتباراً من  24أبريل .2017

حوكمة البنك

يدرك بنك أبوظبي األول بأن اعتماد هيكل محكم
ومدروس لحوكمة الشركات يساعد في تحسين
عملية صنع القرار ،ويساهم كذلك في توطيد
العالقات مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا من
خالل تعزيز الشفافية وجودتها .ويلتزم بنك أبوظبي
األول بإعتماد أعلى المعايير فيما يتعلق بحوكمة
الشركات والنزاهة والمهنية ،ويتماشى تطوير
البنك إلطار عمل حوكمة مع أهدافه االستراتيجية،
وتعكس أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية
المعمول بها ،بما في ذلك توجيهات مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي والهيئات
التنظيمية األخرى.

يتم تحديد بروتوكوالت حوكمة الشركات الشاملة
للبنك من قبل مجلس اإلدارة لتوجيه شؤون
المجموعة وتحديد أهدافها .ويتولى بنك أبوظبي
األول اختيار االستراتيجيات اإلنتاجية وإدارة
المخاطر ،التفويض المناسب والمراقبة والمساءلة
(لإلدارة) من خالل العمل كمجلس استشاري
ومستشار للرئيس التنفيذي للمجموعة ،وذلك
لتلبية احتياجات المساهمين والعمالء والموظفين
باالعتماد على الشفافية واإلفصاحات المادية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمتثل البنك بشكل تام بكافة
االلتزامات التنظيمية ويتمتع باإليجابية والشفافية
تجاه المجتمع وعمالئه.

لمحة عامة عن الهيكل التنظيمي
للحوكمة في بنك أبوظبي األول

يخضع البنك إلطار عمل مجالس اإلدارة واللجان،
ويضع إطار حوكمة الشركات هيكل مسؤولية
واضح والمنوط برؤساء مجلس اإلدارة؛ اللجنة
التنفيذية ولجان اإلدارة الداعمة لها ،ووظائف
الدعم والتحكم في المجموعة.

يعتمد مجلس إدارة البنك في تركيبته على ما يلزم
لتطبيق ممارسة حوكمة الشركات بشكل عام،
حيث يعمل الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة
وغالبية أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بشكل
منفصل .ويعتبر مجلس اإلدارة أن المدير يعمل
بشكل مستقل في حال لم يكن هو أو أي من
أقارب الدرجة األولى عضواً من أعضاء اإلدارة
العليا لبنك أبوظبي األول خالل العامين الماضيين،
أو في حال كانت له أي عالقة ينشأ عنها أي
معامالت مالية أو صفقات مع بنك أبوظبي األول
أو أي من شركاته التابعة بقيمة إجمالية نسبتها
 %5من رأس المال المدفوع لبنك أبوظبي األول،
أو ما يتجاوز قيمة  5ماليين درهم (أو ما يعادل
هذه القيمة بالعملة األجنبية ،أيهما أقل)
يتولى مجلس إدارة بنك أبوظبي األول مسؤولية
إدارة شؤون المجموعة لتحقيق القيمة والحفاظ
عليها من خالل العمليات التشغيلية للمجموعة،
مع األخذ بعين االعتبار مصالح المساهمين
والعمالء والموظفين .وقد تم توثيق الدور
والمسؤوليات التي يقوم بها مجلس اإلدارة في
ميثاق مجلس اإلدارة والسياسات المرتبطة به.
ويتولى المجلس مسؤولية تحديد مستوى
ومسؤوليات أعضاء اإلدارة العليا.

إطار بنك أبوظبي األول للحوكمة
مجلس إدارة بنك أبوظبي األول
اللجان الفرعية لمجلس إدارة
بنك أبوظبي األول

الشركات التابعة

مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة البنك من تسعة أعضاء ،وذلك
عقب تحديد النظام األساسي لمجموعة بنك
أبوظبي األول ووفقاً للقانون االتحادي رقم ()2
لسنة  2015بشأن الشركات التجارية.

لجنة اإلدارة التنفيذية

اللجان اإلدارية ومجلس إدارة الشركات التابعة واللجان اإلدارية

* تشير إلى تدفق المعلومات وليس الجهات التي تتولى إدارتها واإلشراف عليها
** يتولى البنك العمليات التشغيلية لهيئة الرقابة الشرعية والتي تقدم المشورة لكافة األطراف ذات الصلة بأعمال بنك أبوظبي األول
والمتعلقة بالجوانب الرئيسية ألنشطة البنك اإلسالمية

وإلى جانب بعض الصالحيات التي يحتفظ بها
مجلس اإلدارة التخاذ القرارات الخاصة به؛ تم
تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة لتولي
مسؤولية اإلدارة والعمليات التشغيلية واالمتثال
لبنك أبوظبي األول .والستيفاء الدور الرقابي ،قام
مجلس اإلدارة بتحديد هيكل واضح للمراقبة،
والذي يراقب أنشطة اإلدارة ،باإلضافة إلى إيجاد
ضوابط داعمة وهياكل على الصعيدين الداخلي
والخارجي للشركة .ويخضع هيكل المراقبة
والتفويض كذلك إلى االمتثال والمراقبة من قبل
الجهات التنظيمية واألطراف الخارجية ،بما في
ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
وهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والهيئات التنظيمية القضائية في
الدول التي يعمل بنك أبوظبي األول ضمنها.
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اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة

لتمكين مجلس اإلدارة من تحقيق أهدافه؛ سيتم
المعينة من قبل مجلس
تفويض الصالحيات للجان
ّ
اإلدارة بحسب المطلوب .وقد قام المجلس
بتشكيل أربع لجان فرعية تابعة له كما يلي-:
1
2
3
4

اللجنة اإلدارية
لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر ولجنة االمتثال
لجنة المكافآت والترشيحات

تعد كل من هذه اللجان جزء ال تجزأ من مجلس
اإلدارة ،وأعضاؤه هم ذاتهم أعضاء مجلس اإلدارة.
وتتمثل مهمة هذه اللجان في النظر في
الموضوعات بشكل مفصل لتتمكن من إدارة
المصالح في حال تضاربها واستيفاء المتطلبات
التنظيمية ،واإلدارة ،تحقيق مصالح المساهمين
والقيام بالرقابة اإلدارية لضمان حوكمة مناسبة
للمجموعة .وتتم مراجعة االختصاصات
والتفويضات والمواثيق الخاصة بهذه اللجان
على أساس سنوي لتتماشى أكثر مع هيكل
المجموعة المتغير.

هيئة الرقابة الشرعية

تتولى هيئة الرقابة الشرعية اإلشراف على
بنك أبوظبي األول من الناحية الشرعية والتي
يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة البنك .وتتألف
الهيئة من علماء مؤهلين ومتخصصين بالشريعة
اإلسالمية ،والذين يتولون مسؤولية مراجعة
والتأكد من أن كافة منتجات وخدمات
والعمليات المصرفية اإلسالمية تتماشى
مع الشريعة اإلسالمية.
وعلى الصعيد الداخلي ،وبالمصادقة من هيئة
الرقابة الشرعية ،قام بنك أبوظبي األول بتأسيس
وحدة الشريعة الداخلية والتي يعمل فيها
موظفين مؤهلين في مجال الشريعة والخدمات
المصرفية اإلسالمية .وتتولى هيئة الرقابة الشرعية
مسؤولية إدارة وتنفيذ كافة الوظائف المتعلقة
بالشريعة اإلسالمية ،بما في ذلك المراجعة
الشرعية ،االستشارة والهيكلية ،األمين الشرعي
لدى هيئة الرقابة الشرعية ،التدريب والبحوث
الخاصة بالشريعة ،التدقيق الشرعي ،وإدارة
المخاطر الشرعية.

اللجنة اإلدارية

لدى بنك أبوظبي األول عدد من اللجان اإلدارية،
بما في ذلك لجنة اإلدارة التنفيذية .وتساعد
هيكلة اللجان اإلدارية اإلدارة العليا في اتخاذ
القرارات المتعلقة بمجموعة من المسائل ،بما في
ذلك اإلدارة االستراتيحية ،المالية ،رأس المال،
المخاطر ،التشغيلية وتلك المتعلقة بالموظفين
والتي تؤثر على بنك أبوظبي األول .ويتم تحديد
التركيبة والمبادئ التوجيهية واألدوار
والمسؤوليات المفصلة لكافة اللجان اإلدارية
لبنك أبوظبي األول عبر المواثيق الخاصة به.

حوكمة الشركات التابعة

دبي فيرست ،أصيل للتمويل ،أبوظبي الوطني
للتمويل اإلسالمي ( ،)ADNIFشركة أبوظبي
الوطني للعقارات ( ،)ADNPوأبوظبي األول
لألوراق المالية ،هي شركات تابعة لبنك أبوظبي
األول ،ويعمل كل منها ضمن إطار عمل حوكمة
الشركات الشامل ،وتقوم بتطبيق ترتبيات حوكمة
الشركات التابعة بما يتناسب مع أعمالها ،ولكل
منها مجلس إدارة ولجان مجلس خاصة بها.
يتألف مجلس اإلدارة من من أعضاء يتميزون
بخبرات واسعة في القطاع المصرفي والمالي
وإدارة المخاطر ،ويقومون من جهتهم بدعم
وتوجيه ومساءلة اإلدارة العليا للشركات التابعة
لبنك أبوظبي األول .ومعظم رؤساء مجلس إدارة
الشركات التابعة هم من المواطنين اإلماراتيين،
وذلك تطبيقاً ألحكام قانون الشركات التجارية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتماشياً مع
التزام البنك بتنمية المهارات القيادية لدى
الكفاءات من المواطنين.

االمتثال للوائح التنظيمية

يتبع بنك أبوظبي األول تشريعات وقوانين الصادرة
من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،ويلتزم بموجبها باالمتثال للوائح المصرف
وإشعاراته .إلى جانب ذلك ،يتعين على بنك
أبوظبي األول االلتزامة بكافة القوانين واللوائح
المعمول بها في الدولة ،بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،قانون الشركات التجارية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،القواعد والمعايير التي
وضعتها هيئة األوراق المالية والسلع ،والنظام
األساسي للبنك .كما يلتزم البنك باالمتثال لكافة
القوانين الدولية في الدول التي يعمل ضمنها.
وتتولى اإلدارة العليا للبنك مسؤولية ضمان
االمتثال بالقوانين واللوائح المعمول بها ،وإعداد
تقارير حولها وتقديمها للمجلس.
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ويتولى مجلس اإلدارة التوجيه واإلشراف فيما
يتعلق باستراتيجيات المخاطر واالمتثال ونتائجها.

قواعد السلوك

وضع مجلس اإلدارة قواعد السلوك التي تنطبق
على أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي األول
وموظفيه والشركات التابعة له .وتحدد هذه
القواعد السلوك المناسب وغير المناسب وكيفيه
تحديده واإلبالغ عنه .وتماشياً مع النهج الذي
يعتمده البنك فيما يتعلق باستخدام أقصى معايير
الشفافية واإلفصاح للمساهمين والعمالء
والموظفين؛ يقوم بنك أبوظبي األول بنشر
مجموعة واسعة من التقارير التي تشمل البيانات
المالية وغير المالية ،وذلك من خالل عالقات
المستثمرين ،إلى جانب اإلفصاحات الالزمة
لألغراض التنظيمية.
أوجد بنك أبوظبي األول مجموعة من وسائل
التواصل مع المساهمين والعمالء على الصعيد
الخارجي ،والتي تشمل عالقات المستثمرين،
االستدامة ،وحوكمة الشركات .باإلضافة إلى
ذلك ،يحرص البنك على انتهاج الشفافية واإلفصاح
على الصعيد الداخلي من منظور تشغيلي
وأخالقي وتنظيمي ،وذلك لضمان أن يكون
الموظفين على دراية كافية بالتطورات
واالستراتيجيات والمخاطر والمسؤوليات المترتبة
عليهم ،والعمل في الوقت نفسه على حماية
سرية البيانات والمعلومات الشخصية للعمالء،
باإلضافة إلى البيانات التجارية السرية .وتشمل
حقوق المساهمين الصالحيات الممنوحة لهم
بموجب قانون الشركات التجارية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،والمدعومة من قبل
مجلس اإلدارة مع إمكانية التصرف بما ينصب
لصالح البنك .ويؤكد بنك أبوظبي األول من جانبه
على تنوع المصالح ضمن قاعدة المساهمين،
وأن مجلس إدارة البنك يأخذ هذه المصالح
بعين االعتبار عند القيام بتحديد أهداف
واستراتيجيات المجموعة.

الجوائز واإلنجازات

تربع البنك ضمن المراكز العشر األولى لمؤشر
"حوكمة العربي للبيئة والمجتمع والحوكمة" من
بين أكثر من مئة شركة من مختلف القطاعات
في منطقة الشرق األسط وأفريقيا ،وذلك تقديراً
لما تم إحرازه في مجال الممارسات البيئية
والمجتمعية وحوكمة الشركات .كما يسعى بنك
أبوظبي األول إلى المساهمة في تنظيم
حوكمة الشركات لمصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،وذلك بالتعاون مع اتحاد
مصارف اإلمارات.

40

معلومات عن المساهمين

عوائد المساهمين ومعلومات حول سعر السهم

أهم المستجدات المالية 2018/2017
التاريخ

الحدث

2017/04/02

االندماج القانوني واليوم األول من تداول
األسهم الجديدة

2017/04/19

إعالن نتائج الربع األول لعام 2017

2017/04/24

موافقة الجمعية العمومية على تغيير اسم البنك
إلى بنك أبوظبي األول

2017/07/26

إعالن نتائج الربع الثاني/النصف األول من عام 2017

2017/10/25

إعالن نتائج الربع الثالث/األشهر التسعة األولى من
عام 2017

2018/01/29

إعالن نتائج السنة المالية 2017

2018/02/25

اجتماع الجمعية العمومية

2018/03/06

تاريخ استحقاق األرباح

تاريخ اإلدراج
السوق

سوق أبوظبي لألوراق المالية

الرمز

 NBAD( FABسابقاً )

الوصف

العوائد على المساهمين:¹
2
مكاسب رأس المال
عائد أرباح نقدية
3
توزيعات أسهم (أسهم منحة)
توزيعات نقدية (سهم/درهم)
إجمالي توزيعات األرباح النقدية (مليار درهم)
نسبة التوزيعات النقدية

%2.6
%6.8
–
0.70
7.6
%70
111,700
10,898
x10.3
x1.6

القيمة السوقية (مليون درهم)
عدد األسهم المصدرة (مليون درهم)
مكرر الربحية (بناء على العائد على السهم األساسي)
مضاعف القيمة الدفترية
سعر السهم (سهم/درهم):
مرتفع
منخفض
اإلغالق
معدل حجم التداول اليومي (أسهم)

معلومات حول سهم بنك أبوظبي األول
عام *2000

بنك أبوظبي األول
( 2017البيانات المالية
المرحلية الموجزة)

11.55
9.72
10.25
2,864,449

اإليرادات النسبية (أرباح رأس المال):
إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع سوق أبوظبي لألوراق المالية
إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع بنوك مدرجة في سوق أبوظبي
لألوراق المالية

كود الترقيم الدولي

AEN000101016

عدد األسهم المستحقة

10,897,545,318

سعر اإلغالق في  31ديسمبر 2017

 10.25درهم

القيمة السوقية
كما في  31ديسمبر 2017

بناء على إجمالي عدد األسهم المستحقة (الصادرة من دون أسهم خزينة)
ً 1
 2النسبة المئوية للتغير في السعر خالل السنة ( 31ديسمبر  31 - 2016ديسمبر )2017
 3كما هو مبين كنسبة مئوية من القيمة اإلسمية

 111.7مليار درهم ( 30.4مليار دوالر أمريكي)

المصدر :بلومبيرغ ،البيانات المالية المرحلية الموجزة لبنك أبوظبي األول

حد الملكية األجنبية

%25

*

%5.9
%3.3

تاريج إدراج سهم بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي لألوراق المالية

هيكل الملكية كما في نهاية ديسمبر 2017

1

بلغت قيمة أسهم رأسمال بنك أبوظبي األول  10,897,545,318درهم موزعة على  10,897,545,318سهماً بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم
الواحد ،كما في  31ديسمبر .2017

نسبة المساهمة ¹في بنك أبوظبي األول حسب الجنسية
مجلس أبوظبي لالستثمار %33.5

مجلس أبوظبي لالستثمار %33.5

مبادلة %3.7

مبادلة %3.7

شركات وأفراد إمارتيون آخرون %52.1

جهات حكومية أخرى %1.8

دول مجلس التعاون الخليجي
(باستثناء اإلمارات) %1.4

شركات %35.4

األجانب (باستثناء دول مجلس التعاون
الخليجي) %9.3

1

نسبة المساهمة ¹في بنك أبوظبي األول حسب القطاع

بناء على إجمالي عدد األسهم المستحقة (الصادرة من دون أسهم الخزينة )42,433,737
ً

الملكية األجنبية محددة بنسبة  %25فقط من إجمالي األسهم المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية

أفراد %25.6

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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أداء سعر السهم قبل وبعد االندماج بحسب مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
ﺃﺑﻞ 2018 ،2
ﺑﺪﺀ ﺇ ﻤﺎﻡ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺳﻌﺮ )ﺩﺭﻫﻢ(

12.0

11.0

FAB
+3%

10.0

ADX
–3%
DFM
–5%

9.0
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2017

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2017

ﻮﻧﻴﻮ
2017
DFM

ADX

ﻣﺎﺭﺱ
2017

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2016

FAB

حسب سعر سهم بنك أبوظبي األول بتاريخ  31ديسمبر .2016

المصدر :بلومبيرغ.

نبذة عن االندماج

في  7ديسمبر  ، 2016وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی دمج البنكين .تم تنفيذ عملية الدمج من خالل معاملة
مقايضة أسھم بمعدل تبادل بواقع  1.254سھم من أسھم بنك أبوظبي الوطني لكل سھم من أسھم بنك الخليج األول.
تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار  5,643مليون سھم جديد لمساھمي بنك الخليج
األول يوم  2أبريل  .2017بعد إتمام عملية الدمج،إمتلك مساھمي بنك الخليج األول  %52تقريباً من أسھم البنك المدمج ،بينما إمتلك مساھمي بنك أبوظبي
الوطني  %48تقريباً .
تم تحويل األصول والمطلوبات التابعة لبنك الخليج األول إلى بنك أبوظبي الوطني ليتم إصدار أسهم من البنك المدمج الجديد الذي عرف ببك أبوظبي
الوطني حينها إلى مسامي بنك الخليج األول .وقد وافق المساهمون يوم  24أبريل  2017على تغيير إسم البنك إلى بنك أبوظبي األول.
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البيانات المالية الموجزة

بيان الدخل الموحد  -موجز (مليون درهم)
مالحظة

a

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات الرسوم والعموالت
صافي أرباح الصرف األجنبي وصافي أرباح االستثمارات والمشتقات
إيرادات تشغيلية أخرى
اإليرادات التشغيلية

a

مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف تشغيلية أخرى
– شاملة :تكاليف االندماج/تكاليف معامالت متعلقة باالندماج
– استهالك الديون غير الملموسة (متعلقة باالندماج)

b

صافي خسائر انخفاض القيمة
مصروف ضريبة الدخل الخارجية
الحصص غير المسيطرة
األرباح منسوبة إلى :مساهمي المجموعة
العائد على السهم  -سنوي (درهم)

c

السنة المالية
2017

السنة المالية
2016

13,106
3,362
2,586
479
19,533

13,550
3,886
2,023
844
20,302

()5,875
()463
()138

()5,922
()178
–

()2,384
()324
()35

()2,664
()351
()44

10,915

11,322

0.96

1.00

السنة المالية
2017

السنة المالية
2016

138.1
107.8
35.2
330.5
37.5
19.9
669.0

123.4
104.2
31.6
334.4
41.1
14.3
649.1

68.3
24.1
395.8
42.6
36.0
566.8

78.0
13.7
379.2
47.2
33.6
551.7

101.7
0.5
669.0

97.0
0.4
649.1

الميزانية العمومية  -موجز (مليار درهم)
مالحظة

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
االستثمارات
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية واتفاقيات إعادة شراء عكسي
قروض وسلفيات
موجودات أخرى
موجودات غير ملموسة
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية واتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي المجموعة
حقوق غير مسيطرة
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

d

d

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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معلومات القطاعات  -قطاع األعمال
السنة المالية
2017

السنة المالية
2016

قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار (مليون درهم)
اإليرادات التشغيلية
األرباح بعد الضريبة

9,375
6,876

9,817
7,201

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد (مليون درهم)
اإليرادات التشغيلية
األرباح بعد الضريبة

6,862
2,335

7,460
2,401

الشركات التابعة (مليون درهم)
اإليرادات التشغيلية
األرباح بعد الضريبة

1,309
220

1,662
731

المركز الرئيسي (مليون درهم)
اإليرادات التشغيلية
األرباح بعد الضريبة

1,988
1,519

1,363
1,033

معلومات القطاعات  -القطاع الجغرافي

اإلمارات العربية المتحدة (مليون درهم)
اإليرادات التشغيلية
األرباح بعد الضريبة
دولي (مليون درهم)
اإليرادات التشغيلية
األرباح بعد الضريبة

السنة المالية
2017

السنة المالية
2016

17,101
9,768

17,734
9,781

2,432
1,182

2,569
1,585

المؤشرات الرئيسية ()%
مالحظة

هامش صافي الفوائد
معدل المصروفات إلى اإليرادات (باستثناء تكاليف االندماج)
تكلفة المخاطر (نقطة أساس)
معدل القروض المتعثرة
تغطية المخصصات
معدل القروض إلى الودائع
العائد على حقوق الملكية الملموسة
العائد على األصول المرجحة للمخاطر
معدل حقوق الملكية  -الشق األول
معدل كفاية رأس المال

a
h
i
i
d
f
g
g

السنة المالية
2017

السنة المالية
2016

2.49
27.7
69
3.1
120.1
83.5
14.8
2.3
14.5
17.8

2.55
28.3
76
2.7
124.6
88.2
15.7
2.3
14.8
18.2

مالحظات:
 )aتم إعادة تصنيف بعض إيرادات الفوائد السلبية كصافي إبرادات للعمالت األجنبية ،وبناء عليها تم تعديل هامش صافي الفوائد
 )bتعكس تكاليف االندماج قبل العام  2017التكاليف المرتبطة بمرحلة ما قبل االندماج
 )cالعائد على السهم األساسي بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق األول من رأس المال وأسهم مستحقة الدفع
 )dتعديل صافي قروض وودائع برنامج قروض اإلسكان المواطنين
 )eحقوق الملكية الملموسة هي صافي حقوق ملكية المساهمين من الشق األول من السندات الدائمة الشهرية وحقوق المساهمين غير الملموسة
 )fالعائد السنوي على حقوق الملكية :بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق األول من رأس المال ( 465مليون درهم  -عام  )2017واستهالك الديون غير الملموسة ( 159مليون
درهم  -عام )2017
 )gبناء على إطار مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التفاقية بازل 3؛ تعود األرقام قبل ديسمبر  2017إلى اتفاقية بازل 2؛ معدل حقوق الملكية – الشق األول :الشق األول من صافي رأس المال من السندات
الدائمة كنسبة مئوية من األصول المرجحة للمخاطر
 )hمخصص انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض كنسبة مئوية من معدل إجمالي القروض والسلفيات (صافي الفوائد المعلقة)
 )iإجمالي القروض والسلفيات (صافي الفوائد المعلقة)
مالجظة :قد تظهر اختالفات تقريبية في الجدول أعاله
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مالحظات

البيانات المالية المبدئية
التقديرية الموحدة
للسنة المنتھيةفي  31ديسمبر 2017

البيانات المالية المبدئية التقديرية الموحدة

إن البيانات المالية الموجزة الموحدة )"القوائم المالية األولية"( توضح التأثير على بيان المركز المالي واألداء المالي للجمع
بين بنك أبوظبي الوطني وشركاته التابعة )يشار إليھم جميعا ب "بنك أبوظبي الوطني"( وبنك الخليج األول وشركاته
التابعة )يشار إليھم جميعا ب" بنك الخليج األول "(.
تتكون البيانات المالية المبدئية من بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول
)يشار إليھما معا ب "المجموعة"( كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٧و بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع من األرباح
أو الخسائر المجمع الموجز السنة المنتھية بذلك التاريخ .يتم إعداد ھذه البيانات كما لو أن عملية الدمج قد تمت في  ١يناير
٢٠١٦
إن الغرض من البيانات المالية المبدئية ھو إظھار التأثيرات الجوھرية التي كان سيحدثھا دمج بنك أبوظبي الوطني وبنك
الخليج األول على بيان المركز المالي الموحد السابق إذا كانت المجموعة موجودة بالفعل في الھيكل المنشأ من قبل عملية
الدمج كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧وعلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع التاريخي للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر
 .٢٠١٧وھي ال تمثل الوضع المالي واألداء الذي كان من الممكن مالحظته إذا تم دمج األعمال المشار إليه في تاريخ
مبكر.
إن عرض البيانات المالية المبدئية للمجموعة يستند إلى افتراضات شكلية معينة وتم إعدادھا ألغراض التوضيح فقط،
وبسبب طبيعتھا ،يعالج بيان المركز المالي الموحد واألداء المالي حالة افتراضية ،وبالتالي ،ال تمثل و قد ال تعطي صورة
حقيقية عن المركز المالي واألداء المالي للمجموعة .وعالوة على ذلك ،فإن البيانات المالية المبدئية ال تكون ذات معنى إال
باالقتران مع البيانات المالية الموحدة السابقة لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول كما في وللسنة المالية المنتھية في
 ٣١ديسمبر .٢٠١٦
تم تجميع البيانات المالية المبدئية بناء على السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد البيانات المالية للسنة
المنتھية في  ٣١ديسمبر  .٢٠١٧إن أي أثر ناتج عن التغيير في السياسة المحاسبية والتعديل قد انعكس في فترات المقارنة
السابقة .وال تأخذ البيانات المالية األولية في االعتبار آثار أوجه التآزر المتوقعة أو التكاليف المتكبدة لتحقيق ھذه التآزر
نتيجة لعملية الدمج .ال تعطي البيانات المالية النموذجية أي مؤشرا عن النتائج واألوضاع المالية المستقبلية ألنشطة
المجموعة

١

بيان المركز المالي المبدئي التقديري الموحد
كما في  ٣١ديسمبر

الموجودات

 ٣١ديسمبر ٢٠١٧
ألف درھم

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
ألف درھم

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

١٣٨٫١١١٫٠٥٤
١٩٫٣٢٠٫٧٦٤
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤
١١٫٣٩٩٫٤٣٢
٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
٨٨٫٤٥٧٫٧١٠
٦٫٩٢٧٫٦٩٢
٣٫٥٣٥٫٥٠١
١٩٫٩٠١٫٣٧٤
١٥٫٦٧٢٫٤١٦
---------------------------------------

١٢٣٫٤٤١٫٣١٦
١١٫٣٨١٫٨٥١
١٧٫٣٠٨٫٢٥٧
١٤٫٢٧٨٫٨٤٢
١٣٫٧٩٦٫٧٣٩
٣٣٤٫٤٣٠٫٠٣٥
٩٢٫٨٥٥٫٤٢٣
٦٫٤٦٨٫١٠٦
٤٫٥٩٤٫٢٣٠
١٤٫٣٠٤٫١٨٩
١٦٫٢٦١٫٦٣٥
-------------------------------------

إجمالي الموجودات
المطلوبات
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
سندات ثانوية
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
أسھم خزينة
احتياطيات قانونية وخاصة
احتياطيات أخرى
سندات الشق األول من الرأسمالية
برنامج خيارات األسھم
سندات قابلة للتحويل  -بند حقوق الملكية
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة الى مساھمي المجموعة
حقوق غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥

٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣

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

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

٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
٣٧٫٦٧٤٫٠١٦
٢٤٫١٢٤٫٠٩٧
١٤٫٩٤١٫٣٣١
٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
٤٢٫١٤٥٫٧١٨
٤٢٠٫٣٨١
٢١٫٠٣٣٫٣٣٩
---------------------------------------

٤٨٫٤٠١٫٩٥٠
٢٩٫٥٩٤٫٥٣٥
١٣٫٧٢٥٫٨٩٧
١٦٫٠٤٠٫٠٥٩
٣٧٩٫١٦٥٫٢٩٠
٤٦٫٨٣٠٫٩٤٥
٣٥٥٫٩٨٧
١٧٫٥٧١٫٩٨٣
-------------------------------------

٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢

٥٥١٫٦٨٦٫٦٤٦

١٠٫٨٩٧٫٥٤٥
٥٣٫٠٢٦٫٦٤٤
)(٤٢٫٤٣٣
٧٫٠٨١٫٠٧٤
٩٦٢٫٧٣٦
١٠٫٧٥٤٫٧٥٠
٢٥٦٫٢٦٥
١٠٨٫٢٦٥
١٨٫٦٧٧٫٥٥٢
---------------------------------------

١٠٫٨٩٧٫٥٤٥
٥٢٫٧٧١٫٦٨٤
)(٤٨٫٧٤٦
٥٫٢٥٤٫٥٤٥
٧٢٥٫٠٦٧
١٠٫٧٥٤٫٧٥٠
٢٢٨٫٣٤٩
١٠٨٫٢٦٥
١٦٫٣٠٩٫٧٣٦
-------------------------------------

١٠١٫٧٢٢٫٣٩٨

٩٧٫٠٠١٫١٩٥

٤٨٧٫٠١٥
---------------------------------------

٤٣٢٫٧٨٢
-------------------------------------

١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣

٩٧٫٤٣٣٫٩٧٧

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

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

٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥

٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣

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

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

بيان األرباح أو الخسائر المبدئي التقديري الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

١٨٫٨٤٦٫٩١٨
)(٥٫٧٤٠٫٨٦٧
--------------------------------------١٣٫١٠٦٫٠٥١

١٨٫٦٨٧٫٤٥٠
)(٥٫١٣٧٫٦٧٩
------------------------------------١٣٫٥٤٩٫٧٧١

٤٫٧٦٥٫٢٦١
)(١٫٤٠٣٫٣٩٧
--------------------------------------٣٫٣٦١٫٨٦٤

٥٫٢٨٧٫٩١٤
)(١٫٤٠١٫٩٧٨
------------------------------------٣٫٨٨٥٫٩٣٦

١٫٠٠٣٫٢٨٤
١٫٥٨٢٫٤٤٢
٤٧٩٫٣٤٤
--------------------------------------١٩٫٥٣٢٫٩٨٥

١٫٠٥٣٫٣٦٨
٩٦٩٫٧٩٢
٨٤٣٫٥١٧
------------------------------------٢٠٫٣٠٢٫٣٨٤

)(٥٫٨٧٥٫٣٤٩
------------------------------------

)(٥٫٩٢٢٫٢٩٩
------------------------------------

١٣٫٦٥٧٫٦٣٦

١٤٫٣٨٠٫٠٨٥

صافي خسائر انخفاض القيمة

)(٢٫٣٨٤٫٣٣٤
-----------------------------------١١٫٢٧٣٫٣٠٢

)(٢٫٦٦٣٫٦٩١
-----------------------------------١١٫٧١٦٫٣٩٤

مصروف ضريبة الدخل الخارجية

)(٣٢٣٫٥٣٨
-----------------------------------١٠٫٩٤٩٫٧٦٤
============

)(٣٥٠٫٥٥٢
-----------------------------------١١٫٣٦٥٫٨٤٢
=============

١٠٫٩١٥٫١٥٧
٣٤٫٦٠٧
-----------------------------------١٠٫٩٤٩٫٧٦٤
============

١١٫٣٢٢٫٢٦٨
٤٣٫٥٧٤
-----------------------------------١١٫٣٦٥٫٨٤٢
=============

إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات الرسوم والعموالت
مصاريف الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت
صافي أرباح الصرف األجنبي
صافي أرباح االستثمارات والمشتقات
إيرادات تشغيلية أخرى
اإليرادات التشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
ومصاريف تشغيلية أخرى
األرباح قبل صافي
مخصص انخفاض القيمة والضريبة

األرباح قبل الضريبة

صافي أرباح الفترة
األرباح منسوبة إلى:
مساھمي المجموعة
الحصص غير المسيطرة

معلومات القطاعات
قطاع األعمال

القطاع الجغرافي

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

قطاع الخدمات
المصرفية للمؤسسات
والشركات وقطاع
االستثمار
ألف درھم

مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد
ألف درھم

الشركات التابعة
ألف درھم

المركز الرئيسي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درھم

الشرق األوسط وأفريقيا
ألف درھم

أوروبا واألمريكيتان
ألف درھم

آسيا والمحيط الھادئ
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
صافي إيرادات الفوائد
صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

٥٫٨٥٣٫٩٤٢
٣٫٥٢٠٫٧٨١

٥٫٠٩٤٫٨١٧
١٫٧٦٦٫٩٣٥

٥٦٦٫٥٦٧
٧٤٢٫٠٢٠

١٫٥٩٠٫٧٢٥
٣٩٧٫١٩٨

١٣٫١٠٦٫٠٥١
٦٫٤٢٦٫٩٣٤

١١٫٥٠٣٫٤٠٧
٥٫٥٩٧٫١٩٤

٦١١٫٨٠٦
٣٤٥٫٧٣٠

٧١٦٫٧٦٨
٢٩٧٫٤٣٤

٢٧٤٫٠٧٠
١٨٦٫٥٧٦

١٣٫١٠٦٫٠٥١
٦٫٤٢٦٫٩٣٤

اإليرادات التشغيلية

٩٫٣٧٤٫٧٢٣
================

٦٫٨٦١٫٧٥٢
===============

١٫٣٠٨٫٥٨٧
===============

١٫٩٨٧٫٩٢٣
==============

١٩٫٥٣٢٫٩٨٥

١٧٫١٠٠٫٦٠١
================

٩٥٧٫٥٣٦
===============

١٫٠١٤٫٢٠٢
===============

٤٦٠٫٦٤٦
================

١٩٫٥٣٢٫٩٨٥

٢٫٠١٤٫٧٤١

٢٫٦٤٢٫١١١

٥٤٥٫٠٠٩

٦٧٣٫٤٨٨

٥٫٨٧٥٫٣٤٩

٥٫٠٢٢٫٨٥٧

٣٤٤٫٧٦٨

٣٢٨٫٠١٧

١٧٩٫٧٠٧

٥٫٨٧٥٫٣٤٩

٢٩٩٫٦٧٨
================
٧٫٠٦٠٫٣٠٤
================
١٨٤٫٦٤٧
================
٦٫٨٧٥٫٦٥٧
================

١٫٧٧٠٫٤٦٥
===============
٢٫٤٤٩٫١٧٦
===============
١١٤٫٤٠٨
===============
٢٫٣٣٤٫٧٦٨
===============

٥٢١٫١٩٥
===============
٢٤٢٫٣٨٣
===============
٢١٫٩٧٣
===============
٢٢٠٫٤١٠
===============

)(٢٠٧٫٠٠٤
==============
١٫٥٢١٫٤٣٩
==============
٢٫٥١٠
==============
١٫٥١٨٫٩٢٩
==============

٢٫٣٨٤٫٣٣٤

٢٫٣٠٤٫٧٩٠
================
٩٫٧٧٢٫٩٥٤
================
٥٫٢٦٣
================
٩٫٧٦٧٫٦٩١
================

٨٥٫١٨٥
===============
٥٢٧٫٥٨٣
===============
١١٦٫٨١٨
===============
٤١٠٫٧٦٥
===============

)(٤٫٤٨١
===============
٦٩٠٫٦٦٦
===============
١٧٠٫٤٥٢
===============
٥٢٠٫٢١٤
===============

)(١٫١٦٠
================
٢٨٢٫٠٩٩
================
٣١٫٠٠٥
================
٢٥١٫٠٩٤
================

٢٫٣٨٤٫٣٣٤

٤٥٠٫٤٣٠٫٩٠٧
================

٩٧٫٩٨٠٫٦٥٢
===============

٢١٫٧٨٢٫٦٣٦
===============

١٢٦٫٤٣١٫٥٩٨
==============

٥٤٤٫٢٩٩٫٧٦٣
================

٢١٫٢٤٠٫٦٧١
===============

١٢٩٫٤٤١٫٠٦٦
===============

٢٣٫٤٠٦٫٦٢٦
================

مصاريف عمومية وإدارية ومصارف
تشغيلية أخرى
صافي مخصص انخفاض القيمة
األرباح قبل الضريبة
ضريبة خارجية
صافي أرباح الفترة

١١٫٢٧٣٫٣٠٢
٣٢٣٫٥٣٨
١٠٫٩٤٩٫٧٦٤

١١٫٢٧٣٫٣٠٢
٣٢٣٫٥٣٨
١٠٫٩٤٩٫٧٦٤

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
إجمالي موجودات القطاع
أرصدة بين القطاعات
إجمالي الموجودات
إجمالي مطلوبات القطاع
أرصدة بين القطاعات
إجمالي المطلوبات

٤٣٨٫٢٢٠٫٨٣٣
================

٩٥٫٠٠١٫٨٧٠
===============

١١٫٤٣٠٫٧٧٦
===============

٤٩٫٦٤٣٫٨٦٨
==============

٦٩٦٫٦٢٥٫٧٩٣
)(٢٧٫٦٥٧٫٤٩٨
------------------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥
===============
٥٩٤٫٢٩٧٫٣٤٧
)(٢٧٫٥٣٨٫٤٧٥
------------------------------------------٥٦٦٫٧٥٨٫٨٧٢
===============

٤٥٦٫٦٤٢٫٢١٩
==============

١٣٫٨٠٨٫٦٧٣
=============

١٢٦٫٠٣٣٫٦٦١
=============

١٩٫٦٩٤٫٢٧٠
===============

٧١٨٫٣٨٨٫١٢٦
)(٤٩٫٤١٩٫٨٣١
------------------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥
================
٦١٦٫١٧٨٫٨٢٣
)(٤٩٫٤١٩٫٩٥١
------------------------------------------٥٦٦٫٧٥٨٫٨٧٢
================

معلومات القطاعات
قطاع األعمال

القطاع الجغرافي

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

قطاع الخدمات
المصرفية للمؤسسات
والشركات وقطاع
االستثمار
ألف درھم

مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد
ألف درھم

الشركات التابعة
ألف درھم

اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درھم

الشرق األوسط وأفريقيا
ألف درھم

أوروبا واألمريكيتان
ألف درھم

آسيا والمحيط الھادئ
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

صافي إيرادات الفوائد
صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

٦٫٠٤٠٫٣٤٦
٣٫٧٧٦٫٥٠٩

٥٫٧٠٨٫٧٨٣
١٫٧٥١٫٥٢٤

٥١٤٫٥٥٨
١٫١٤٧٫٦٥٤

١٫٢٨٦٫٠٨٤
٧٦٫٩٢٦

١٣٫٥٤٩٫٧٧١
٦٫٧٥٢٫٦١٣

١١٫٩٥٠٫٨٢٨
٥٫٧٨٢٫٩٨٥

٨٠٣٫٤٤٩
٣١٦٫١٤٦

٥٥١٫٣٤٥
٤٣٦٫٧٦٨

٢٤٤٫١٤٩
٢١٦٫٧١٤

١٣٫٥٤٩٫٧٧١
٦٫٧٥٢٫٦١٣

اإليرادات التشغيلية

٩٫٨١٦٫٨٥٥
================

٧٫٤٦٠٫٣٠٧
===============

١٫٦٦٢٫٢١٢
===============

١٫٣٦٣٫٠١٠
==============

٢٠٫٣٠٢٫٣٨٤

١٧٫٧٣٣٫٨١٣
================

١٫١١٩٫٥٩٥
===============

٩٨٨٫١١٣
===============

٤٦٠٫٨٦٣
================

٢٠٫٣٠٢٫٣٨٤

٢٫٢٦٥٫٢٣٦

٣٫٠٢٤٫١٠٧

٤٥٢٫٠٠٢

١٨٠٫٩٥٤

٥٫٩٢٢٫٢٩٩

٥٫٠٤٣٫٥٢٩

٣٩٣٫٧٢٩

٣٠٠٫٣٩٥

١٨٤٫٦٤٦

٥٫٩٢٢٫٢٩٩

١٣٤٫٨٧٧
================
٧٫٤١٦٫٧٤٢
================
٢١٥٫٧٧١
================
٧٫٢٠٠٫٩٧١
================

١٫٩٢٦٫٩٣٦
===============
٢٫٥٠٩٫٢٦٤
===============
١٠٨٫٠٥٧
===============
٢٫٤٠١٫٢٠٧
===============

٤٥٢٫٥٤٦
===============
٧٥٧٫٦٦٤
===============
٢٦٫٨٠٥
===============
٧٣٠٫٨٥٩
===============

١٤٩٫٣٣٢
==============
١٫٠٣٢٫٧٢٤
==============
)(٨١
==============
١٫٠٣٢٫٨٠٥
==============

٢٫٦٦٣٫٦٩١

٢٫٩١١٫٠٣٦
================
٩٫٧٧٩٫٢٤٨
================
)(١٫٦٤٧
================
٩٫٧٨٠٫٨٩٥
================

١٥٫١٦٥
===============
٧١٠٫٧٠١
===============
١٦٧٫٢١٨
===============
٥٤٣٫٤٨٣
===============

٦٣٫٥٩٦
===============
٦٢٤٫١٢٢
===============
١٧٣٫٩٢٠
===============
٤٥٠٫٢٠٢
===============

)(٣٢٦٫١٠٦
================
٦٠٢٫٣٢٣
================
١١٫٠٦١
================
٥٩١٫٢٦٢
================

٢٫٦٦٣٫٦٩١

المركز الرئيسي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

مصاريف عمومية وإدارية ومصارف
تشغيلية أخرى
صافي مخصص انخفاض القيمة
األرباح قبل الضريبة
ضريبة خارجية
صافي أرباح الفترة

١١٫٧١٦٫٣٩٤
٣٥٠٫٥٥٢
١١٫٣٦٥٫٨٤٢

١١٫٧١٦٫٣٩٤
٣٥٠٫٥٥٢
١١٫٣٦٥٫٨٤٢

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
إجمالي موجودات القطاع
أرصدة بين القطاعات

٤٢٢٫٠١٣٫٩١٢
================

١٠١٫٣٤٩٫٨٨٠
===============

٢٤٫٩١٩٫٤٧٤
===============

١٥٨٫٨٧٤٫٧٣٦
================

إجمالي الموجودات
إجمالي مطلوبات القطاع
أرصدة بين القطاعات
إجمالي المطلوبات

٤١١٫١٦٧٫١٢٠
================

٩٨٫٥٢٠٫٠٣٨
===============

١٤٫٣١٠٫٨٦٧
===============

٨٥٫٧٢٦٫٠٠٠
===============

٧٠٧٫١٥٨٫٠٠٢
)(٥٨٫٠٣٧٫٣٧٩
------------------------------------------٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣
===============
٦٠٩٫٧٢٤٫٠٢٥
)(٥٨٫٠٣٧٫٣٧٩
------------------------------------------٥٥١٫٦٨٦٫٦٤٦
================

٥٣٠٫٩١٦٫٦٩٢
================

٤٤٦٫٨٣٠٫٤٩٥
==============

٢٢٫٢٥١٫٨٩٥
===============

١٦٫١٦٠٫٤٧٦
=============

١١١٫٣٥٧٫٢٦٦
===============

١٠٩٫٢١٤٫٧٥٥
=============

٢٦٫٨٠٨٫٣٨٦
================

٢١٫٦٩٤٫٥٣٦
===============

٦٩١٫٣٣٤٫٢٣٩
)(٤٢٫٢١٣٫٦١٦
------------------------------------------٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣
================
٥٩٣٫٩٠٠٫٢٦٢
)(٤٢٫٢١٣٫٦١٦
------------------------------------------٥٥١٫٦٨٦٫٦٤٦
================

المالحظات للبيان المركز المالي المبدئي التقديري الموحد
١

إيرادات الفائدة

فوائد من:
مصارف مركزية
بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات غير تجارية
قروض وسلفيات

٢

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٣٩٣٫٦٣٣

٢٣٤٫٦٠٠

٥٣٤٫٢٥٥

٤٧٦٫٣٥١

٢٩٧٫٦٧١

١٦٥٫٧٦٧

٤٢٥٫٧٣٥

٤٠٥٫٠٩٩

٢٫١٢٩٫٩٦٧

٢٫٤٨٧٫٧١٩

١٥٫٠٦٥٫٦٥٧

١٤٫٩١٧٫٩١٤

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

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

١٨٫٨٤٦٫٩١٨

١٨٫٦٨٧٫٤٥٠

===========

===========

مصروفات الفائدة

فوائد إلى:
بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
سندات ثانوية

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٦٩٨٫٠٧٤

٩٨٢٫٥٢٨

٤٠٩٫٠١٤

٣١٦٫٢٣٦

١٧٨٫٩٩٢

٦٣٫٦١٧

٣٫٠٢٩٫٧٣٤

٢٫٦١٧٫٦٩٣

١٫٤٠٤٫٦٥١

١٫١٣٣٫٧٦٢

٢٠٫٤٠٢

٢٣٫٨٤٣

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

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

٥٫٧٤٠٫٨٦٧

٥٫١٣٧٫٦٧٩

===========

===========

المالحظات للبيان المركز المالي المبدئي التقديري الموحد
٣

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

إيرادات الرسوم والعموالت
التمويل التجاري
خدمات التحصيل
إيرادات الوساطة
إدارة األصول وخدمات االستثمار
االستثمارات والمشتقات ومشاركة المخاطر
قروض األفراد والشركات
البطاقات والخدمات اإللكترونية
الخدمات المتعلقة بالحسابات
العموالت على التحويالت
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
مصروفات الرسوم والعموالت
عموالت الوساطة
رسوم تشغيلية
رسوم بطاقات االئتمان
قروض األفراد والشركات
مصروفات أخرى
إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت

٤

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٩٩٨٫٤٤٥

١٫١١٣٫٥٨٢

٤٣٫٢٤١

٥٤٫٦٤٠

٤٩٫٢٤٥

٥٣٫٧١٨

١١٦٫٣٣١

١٢٧٫٠٨٥

٨٫١١٥

١٧٫٧٢٥

١٫١٧١٫٢٤٨

١٫٥٨٠٫٤٢٢

١٫٨٩٦٫٣٥٥

١٫٨٦٦٫٦٧١

٥٩٫٣٩٧

٥١٫٠٣٨

١١٦٫٥٧١

١١٧٫٦٤٩

٣٠٦٫٣١٣

٣٠٥٫٣٨٤

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

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

٤٫٧٦٥٫٢٦١

٥٫٢٨٧٫٩١٤

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

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

٣٥٫٥٥٣

٢٨٫٢٠٤

٣٠٫٦١٨

٢٩٫٧٢١

١٫٠٢٥٫٦٩٧

٩٨٠٫٣٦٩

٢٦٢٫٨٤٠

٣٣٨٫٤٢٣

٤٨٫٦٨٩

٢٥٫٢٦١

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

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

١٫٤٠٣٫٣٩٧

١٫٤٠١٫٩٧٨

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

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

٣٫٣٦١٫٨٦٤

٣٫٨٨٥٫٩٣٦

===========

==========

صافي أرباح صرف العمالت األجنبية

أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية والمشتقات ذات الصلة
تعامالت مع العمالء

١

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٦٢٦٫٦٦٤

٦٥٧٫١٤٦

٣٧٦٫٦٢٠

٣٩٦٫٢٢٢

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

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

١٫٠٠٣٫٢٨٤

١٫٠٥٣٫٣٦٨

===========

==========

المالحظات للبيان المركز المالي المبدئي التقديري الموحد
٥

صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

صافي األرباح المحققة وغير المحققة من االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات
صافي األرباح من بيع استثمارات غير تجارية
إيرادات توزيعات األرباح

٦

٦٣٠٫٧٩٧

١٣٣٫٦٧٨

٩١٣٫٠٦٤

٨١٦٫٣٢٦

٣٨٫٥٨١

١٩٫٧٨٨

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

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

١٫٥٨٢٫٤٤٢

٩٦٩٫٧٩٢

==========

==========

اإليرادات التشغيلية األخرى

إيرادات االستثمارات العقارية
إيرادات مرتبطة بالتأجير
أخرى

٧

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢١٥٫٦٣١

٥٥٠٫٦٨٢

١٠٣٫٥٩٠

١٨٤٫٤٨٣

١٦٠٫١٢٣

١٠٨٫٣٥٢

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

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

٤٧٩٫٣٤٤
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كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
الطابق  ،19نيشن تاور 2
كورنيش أبوظبي ،أبوظبي
هاتف ،+971 )2( 4014800 :فاكس+971 )2( 6327612 :

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة مساهمي بنك أبوظبي األول ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع ("البنك") وشركاته التابعة
("المجموعة") ،التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2017والبيانات
الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ،والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة
ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة ُتعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،عن
المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2017وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في
فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا التقرير .إننا نتمتع
باستقاللية عن المجموعة وفقا ً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس
المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات
المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً
لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية
الدولية للمحاسبين .هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس
إلبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
تتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها ،وفقا ً ألحكامنا المهنية ،أكثر األمور أهمية
في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية .تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين
رأينا حول البيانات المالية الموحدة بشكل مجمل ،وال نبدي رأيا ً منفصالً حول هذه األمور.
2
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ،عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال
كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال") ،شركة سويسرية .كافة الحقوق محفوظة.
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بنك أبوظبي األول ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر 2017

أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
انخفاض قيمة القروض والسلفيات

راجع اإليضاح  11حول البيانات المالية الموحدة
يعتبر انخفاض القيمة أمر موضوعي نظراً لمستوى األحكام الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد
مخصص انخفاض القيمة .ونظراً ألهمية القروض والسلفيات وما يتعلق بها من عدم اليقين في
التقديرات ،لذا فإنها تعد أحد أمور التدقيق الرئيسية.
تم تطبيق أحكام لتحديد المؤشرات واالفتراضات المناسبة المستخدمة في احتساب انخفاض القيمة،
على سبيل المثال؛ االفتراض الخاص بالعمالء الذين سيتعثرون عن السداد ،وتقييم الضمان الخاص
بعمليات التمويل المضمونة ،ومدى جدوى التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بتمويالت العمالء من
الشركات.
الرد الخاص بنا
تضمنت إجراءات تدقيقنا تقييم النظم الرقابية الخاصة باعتماد وقيد ومراقبة القروض والسلفيات،
وتقييم اآلليات والمدخالت واالفتراضات المستخدمة من قبل المجموعة لتقييم مدى كفاية مخصصات
انخفاض القيمة الخاصة بالقروض والسلفيات التي يتم تقييمها بشكل فردي ،واحتساب انخفاض القيمة
الجماعي.
تمت االستفادة من خبرتنا المحلية في تقييم االتجاهات في بيئة االئتمان المحلية وأخذنا باالعتبار
التأثير المحتمل على تعرضات المجموعة للمخاطر ،بغرض تركيز االختبارات الخاصة بنا على
المجاالت التي تنطوي على مخاطر رئيسية.
)1

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات ،تضمنت اإلجراءات الخاصة بنا ما يلي:



اختبار النظم الرقابية الرئيسية على التصنيفات االئتمانية الداخلية وعمليات المراقبة ،وذلك لتقييم
ما إذا كانت تصنيفات المخاطر الخاصة باألطراف المقابلة قد تم تحديدها وتحديثها بشكل مالئم
في الوقت المناسب؛



إجراء فحص جوهري لعينة من التصنيفات االئتمانية ،وذلك الختبار مدى مالءمة التصنيفات
االئتمانية في وقت محدد؛ و



إجراء تقييمات ائتمانية لعينة من التسهيالت التي تندرج ضمن فئات التصنيفات االئتمانية دون
القياسية والمشكوك في تحصيلها والخسائر وفئات قائمة المتابعة .قمنا بتقييم مدى معقولية التدفقات
النقدية المتوقعة القابلة لالسترداد ومدى تحقيق الضمان والمصادر األخرى المتاحة
للسداد/التسوية .قمنا بمقارنة االفتراضات الرئيسية الموضوعة مع خطط األعمال وفهمنا الخاص
لبيئة األعمال والقطاعات ذات الصلة .قمنا أيضا ً بمقارنة االفتراضات ،حيثما يكون مناسباً ،مع
مؤشرات خارجية مثل أداء األعمال والتقييمات العقارية من أجل تقييم مدى مالءمة قيم الضمانات
المحتفظ بها من قبل البنك.
3

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ،عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال
كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال") ،شركة سويسرية .كافة الحقوق محفوظة.
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بنك أبوظبي األول ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر 2017

أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
انخفاض قيمة القروض والسلفيات (تابع)
)2

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية لألفراد ،ترتكز إجراءات انخفاض القيمة على نماذج تقوم
باحتساب عدد األيام التي تجاوزت فيها التمويالت موعد استحقاقها لكل عميل على حدة .تضمنت
إجراءاتنا في هذا الشأن فهم األسس التي تستند إليها اإلدارة لتحديد ما إذا كان التمويل قد تعرض
النخفاض القيمة وتقييم مدى معقولية هذه األسس من خالل فهمنا للقروض والسلفيات لدى
المجموعة وخبرتنا الواسعة في القطاع.

)3

فيما يتعلق بمخصص انخفاض قيمة المحفظة (المخصص الجماعي) ،تضمنت اإلجراءات
الخاصة بنا ما يلي:



اختبار النظم الرقابية الرئيسية الموضوعة من قبل اإلدارة لمراقبة تأثير البيانات ذات الصلة على
النماذج؛



تقييم اآلليات واالفتراضات الرئيسية التي تم االستناد إليها عند تحديد التقديرات ،وحيثما يكون
مناسباً ،نقوم بمقارنة االفتراضات الرئيسية المستخدمة مع البيانات االقتصادية والمالية المتاحة
من مصادر خارجية في مجال العمل؛ و



فيما يتعلق بالمخصصات الزائدة بنا ًء على أحكام اإلدارة ،فإننا نحث اإلدارة على تقديم أدلة
موضوعية على أن هذه المخصصات الزائدة كانت مناسبة.

)4

فيما يتعلق بالنظم الرئيسية ذات الصلة المستخدمة لتنفيذ المعامالت ،قمنا باالستعانة بمتخصصي
تكنولوجيا المعلومات لدينا الختبار عينة مختارة من النظم الرقابية اآللية المدرجة ضمن هذه
النظم.

)5

تقييم ما إذا كانت اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة تعكس بصورة مالئمة تعرُض
المجموعة لمخاطر االئتمان.

احتساب االستحواذ

راجع اإليضاح  42حول البيانات المالية الموحدة
في  7ديسمبر  ،2016وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی
دمج البنكين ("المعاملة") اعتباراً من تاريخ الدمج  1ابريل  .2017تم احتساب هذه المعاملة وفقا ً
للمعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "دمج األعمال" الذي يقتضي أن يتم
احتساب المعاملة باستخدام طريقة االستحواذ ،حيث يتم احتساب الناتج من هذه المعاملة كاستحواذ
عكسي يكون بموجبه بنك الخليج األول ش.م.ع هو الجهة المستحوذة محاسبيا ً لبنك أبوظبي الوطني
ش.م.ع.
إن تخصيص سعر الشراء ،الذي يلزم احتسابه كجزء من دمج األعمال ،يعد أمراً معقداً وتقديري
بطبيعته .وال سيما ،أنه بسبب الطبيعة المتخصصة لمعظم الموجودات غير الملموسة ،قد يكون من
غير الممكن قياس القيمة العادلة باستخدام آليات السوق .ومن ثم ،تم وضع عدة افتراضات من قبل
اإلدارة باستخدام منهجية وافتراضيات وأساليب تقييم مناسبة .ونظراً لعدم اليقين عند تحديد القيمة
العادلة للموجودات التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات المفترض تكبدها والبيانات المستخدمة
الحتساب تخصيص سعر الشراء وجميع اإلفصاحات المتعلقة به ،يعتبر هذا األمر أحد أمور التدقيق
الرئيسية.
4
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ،عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال
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أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
احتساب االستحواذ (تابع)
الرد الخاص بنا
قمنا خالل التدقيق على تخصيص سعر الشراء باالستعانة بمتخصصينا في هذا المجال ،كما قمنا
بالتحقق من مدى مالئمة المنهجية واالفتراضات وأساليب التقييم المستخدمة لتقييم الموجودات
والمطلوبات فضالً عن تحديد الوحدات المنتجة للنقد ومدى مالءمة األعمار اإلنتاجية المحددة
للموجودات غير الملموسة ذات الصلة ،في ضوء االستخدام المتوقع لهذه الموجودات.
تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي:






التحقق من تعديل القيمة العادلة المعترف بها من قبل اإلدارة بما يؤكد توافقها مع متطلبات المعيار
رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛
التحقق من افتراضات اإلدارة المستخدمة في تحديد الوحدات المنتجة للنقد؛
تقييم افتراضات اإلدارة فيما يتعلق باحتساب المعاملة كاستحواذ عكسي بما يتوافق مع متطلبات
المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛
اختبار اإلجراءات والنظم الرقابية لضمان دقة الموجودات والمطلوبات ووجودها في تاريخ
الدمج؛
وتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات ذات الصلة.

األنظمة والضوابط الخاصة بتكنولوجيا المعلومات على إعداد التقارير المالية
بعد عملية الدمج ،قمنا بتقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة بما في ذلك الضوابط على
إعداد التقارير المالية نظراً للمخاطر المتزايدة من األخطاء الناتجة عن دمج بعض النظم المحاسبية
المالية والنظم المتعلقة بإعداد التقارير ("النظم") في السنة المالية الحالية باإلضافة إلى اتباع أنظمة
منفصلة بعد عملية الدمج بما يتوافق مع تحديد مراحل خطة تكامل النظام مما ترتب عليه وجود
عناصر يدوية في عملية توحيد المعلومات المالية من مصادر مختلفة .تعتمد هذه األنظمة على تقنية
معقدة نظراً للحجم الهائل للمعامالت اليومية وتنوعها ،هناك مخاطر من عدم الدقة في تصميم وفعالية
تطبيق اإلجراءات المحاسبية اآللية والضوابط الداخلية ذات الصلة .نظراً لدرجة التعقد الكامنة في
بيئة تكنولوجيا المعلومات التي شهدت تغيرات في النظم نتيجة الدمج ،فإنها تعتبر أحد أمور التدقيق
الرئيسية.
الرد الخاص بنا
يستند أسلوب تدقيقنا على النظم الرقابية اآللية وبالتالي ،تم تصميم إجراءاتنا الختبار إمكانية الدخول
والرقابة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات .قمنا باختبار النظم الرقابية فضالً عن اختبار الموضوعية
بغرض تحديد ما إذا كان يمكن االعتماد على سالمة ودقة المعلومات الصادرة عن النظام .قمنا
باالستعانة بمتخصصينا في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات خالل التدقيق على أنظمة تكنولوجيا
المعلومات لدى المجموعة.
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أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
األنظمة والضوابط الخاصة بتكنولوجيا المعلومات على إعداد التقارير المالية (تابع)
تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي:








تقييم واختبار مدى فعالية عملية تصميم وتطبيق النظم الرقابية على استمرارية سالمة أنظمة
تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بإعداد التقارير المالية؛
مراجعة خطة اإلدارة فيما يتعلق بتكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المترتبة على عملية الدمج؛
مراجعة حوكمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة فضالً عن النظم الرقابية على تطوير
البرامج والتغيرات ،والدخول على البرامج والبيانات وعمليات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك
الضوابط التعويضية حيثما تقتضي الضرورة؛
تقييم بيئة أمن تكنولوجيا المعلومات؛
تحديد وتقييم إجراءات التكامل والعمليات اليدوية التي تم إجراؤها عند وضع رؤية لبنك واحد
بدالً من منصتين منفصلين؛
واختبار عملية التوحيد ومطابقة المعلومات المدققة بعوامل التوحيد لدى المجموعة للتحقق من
مدى تكامل المعلومات في أنظمة التقارير المالية المستخدمة إلعداد البيانات المالية الموحدة.

أمور أخرى
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2016وللسنة المنتهية في ذلك
التاريخ من قبل شركة تدقيق أخرى ،والتي أبدت رأيا ً تدقيقيا ً غير معدل في تقريرها الصادر بتاريخ
 31يناير .2017

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى تقرير رئيس مجلس اإلدارة
ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها ،والذي حصلنا عليه قبل
تاريخ هذا التقرير باإلضافة إلى التقرير السنوي للبنك والمتوقع أن يتاح لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ،كما أننا لم ولن ُنعبر عن أي
استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى ،وعند
القيام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات
المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق ،أو ما إذا كانت تشوبها
أخطاء مادية.
في حال خلُصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى ،بنا ًء على األعمال التي قمنا بها فيما
يتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات ،فإننا ملزمون
باإلبالغ عن هذا األمر .لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.
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مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ،وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية
إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة
أعمالها وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،واإلفصاح ،حيثما يكون مناسباً ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية
واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة ،إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف
عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.
يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة،
بشكل مجمل ،خالية من األخطاء المادية ،التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقرير مدققي
الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد ،لكنه ليس
ضمانا ً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائما ً أي خطأ
مادي إن وجد .قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ و ُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من
المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها
المستخدمون بنا ًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من أعمال التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك
المهني خالل عملية التدقيق .قمنا أيضا ً بما يلي:


تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت نتيجة االحتيال أو
الخطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية
ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن
ً
مقارنة باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي
االحتيال تكون أعلى
على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.



فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة
للظروف الراهنة ،وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.



تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.
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مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)


التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد
ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري ،بنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما يتعلق
باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شك جوهري حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها
وفقا ً لمبدأ االستمرارية .في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت
االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة ،أو
نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي
تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات .إال أن األحداث أو الظروف
المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقا ً لمبدأ االستمرارية.



تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام ،بما في ذلك اإلفصاحات،
وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن
عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية
داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة .كما نتحمل مسؤولية توجيه واإلشراف
على أعمال التدقيق للمجموعة وتنفيذها .نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي.

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني
المحدد لها والنتائج الجوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام
الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
ُنقدم أيضا ً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق
باالستقاللية ،ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر
على استقالليتنا ،والضوابط ذات الصلة ،إن وجدت.
في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة ،نحدد األمور األكثر أهمية أثناء
تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية ،وبذلك ُتعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية.
نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة
محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى ،في حاالت نادرة للغاية ،أنه يجب عدم
اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من
المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.
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التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015فإننا ُنشير إلى
ما يلي:
 )1لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
 )2تم إعداد البيانات المالية الموحدة ،من كافة النواحي المادية ،بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة
من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛
 )3قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛
 )4تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة ،وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات
المالية الموحدة ،مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛
 )5كما هو مبين في اإليضاحين  8و  12في هذه البيانات المالية الموحدة ،قامت المجموعة بشراء
أو االستثمار في أسهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017؛
 )6يبين اإليضاح رقم  41حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة
والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛ و
 )7بنا ًء على المعلومات التي أُتيحت لنا ،لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت،
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017أي من األحكام ذات الصلة من القانون
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015أو النظام األساسي للبنك ،على
وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2017؛
 )8ويبين اإليضاح رقم  33في هذه البيانات المالية الموحدة المساهمات المجتمعية خالل السنة.
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )10لسنة ( 1980وتعديالته)،
فإننا نؤكد أيضا ً أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض
تدقيقنا.
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

ريشارد اكالند
رقم التسجيل1015 :
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ:

9
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ،عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال
كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال") ،شركة سويسرية .كافة الحقوق محفوظة.
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

١٦٫٣٣١٫٧٨٧
)(٤٫٩٣٥٫٥٩٤
-----------------------------١١٫٣٩٦٫١٩٣

٨٫٥١٣٫٥٦٠
)(٢٫١٥٩٫٩٣١
-----------------------------٦٫٣٥٣٫٦٢٩

٤٫٠٢٦٫٠٦١
)(١٫١٢٨٫٢٠٦
-----------------------------٢٫٨٩٧٫٨٥٥

٢٫١١١٫٠٩٧
)(٣٠٨٫١٠٢
-----------------------------١٫٨٠٢٫٩٩٥

٩٢٨٫١٨٨
٦٨٦٫١٣١
٤٧٢٫٠٩٠
-----------------------------٢٫٠٨٦٫٤٠٩

٢٢٢٫٦٥٦
٤٠٢٫٧٣٥
٧٧٨٫٨٢٨
-----------------------------١٫٤٠٤٫٢١٩

١٦٫٣٨٠٫٤٥٧

٩٫٥٦٠٫٨٤٣

٣٣

)(٤٫٩٠١٫٤٩٦
-----------------------------١١٫٤٧٨٫٩٦١

)(١٫٩٧٦٫١٨٣
-----------------------------٧٫٥٨٤٫٦٦٠

٣٤

)(٢٫٠٨٦٫٧١٧
-----------------------------٩٫٣٩٢٫٢٤٤

)(١٫٤٧٣٫٠١٤
-----------------------------٦٫١١١٫٦٤٦

٣٥

)(٢٢٤٫٩٨٩
-----------------------------٩٫١٦٧٫٢٥٥
============

)(٤١٫٨٤٦
-----------------------------٦٫٠٦٩٫٨٠٠
============

٩٫١٣٢٫٦٤٨
٣٤٫٦٠٧
-----------------------------٩٫١٦٧٫٢٥٥
============

٦٫٠٢٦٫٢٢٦
٤٣٫٥٧٤
-----------------------------٦٫٠٦٩٫٨٠٠
============

٠،٩١
============
٠،٩١
============

١،٠٤
============
١،٠٤
============

إيضاح

٢٧
٢٨

إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات الرسوم والعموالت
مصاريف الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت

٢٩

صافي أرباح الصرف األجنبي
صافي أرباح االستثمارات والمشتقات
إيرادات تشغيلية أخرى

٣٠
٣١
٣٢

اإليرادات التشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
ومصاريف تشغيلية أخرى
األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة
صافي خسائر انخفاض القيمة
األرباح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل الخارجية
أرباح السنة
األرباح منسوبة إلى:
مساھمي البنك
الحصص غير المسيطرة

ربحية السھم األساسية )بالدرھم(

٤٠

ربحية السھم المخ ّفضة )بالدرھم(

٤٠

تشكل اإليضاحات من  ١إلى  ٤٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات  ٢إلى .٩

١١

بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر

أرباح السنة

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٩٫١٦٧٫٢٥٥

٦٫٠٦٩٫٨٠٠

اإليرادات الشاملة األخرى
بنود قد يتم إعادة تصنيفھا الحقا ً في بيان األرباح أو الخسائر الموحد
فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات األجنبية
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة خالل السنة
بنود لن يتم إعادة تصنيفھا الحقا ً في بيان األرباح أو الخسائر الموحد
إعادة قياس التزامات المكافآت المحددة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
مساھمي البنك
الحصص غير المسيطرة
اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

٤٤٫٨٧٨
٢١٢٫٤٢٠

)(٢٩٫٧٩٥
٢٫١٥٢

)(٧٫١٠٢
)(٤٩٫٠٠٠
---------------------٢٠١٫١٩٦
---------------------٩٫٣٦٨٫٤٥١
==========

)(٥١٫٠٠٠
---------------------)(٧٨٫٦٤٣
---------------------٥٫٩٩١٫١٥٧
==========

٩٫٣١٤٫٢١٨
٥٤٫٢٣٣
---------------------٩٫٣٦٨٫٤٥١
==========

٥٫٩٥٨٫٨١٤
٣٢٫٣٤٣
---------------------٥٫٩٩١٫١٥٧
==========

تشكل اإليضاحات من  ١إلى  ٤٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات  ٢إلى .٩

١٢

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األرباح قبل الضريبة

تعديالت لـ:

االستھالك واإلطفاء
أرباح من إعادة تقييم العقارات االستثمارية
أرباح بيع عقارات استثمارية
أرباح من بيع موجودات ثابتة
انخفاض قيمة المخصصات المالية األخرى
صافي خسائر انخفاض القيمة
فوائد متراكمة
تعديالت تحويل العمالت األجنبية
برنامج خيارات األسھم

١٥ ، ١٤
١٣

٣٤

التغير في:
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المبالغ المستحقة من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي
القروض والسلفيات
الموجودات األخرى
المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
اتفاقيات إعادة الشراء
حسابات العمالء والودائع األخرى
األدوات المالية المشتقة
المطلوبات األخرى
ضريبة الدخل الخارجية المدفوعة ،صافية من المستردات
المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
صافي شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
شراء عقارات استثمارية
المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
النقد وما يعادله لشركة تابعة تم االستحواذ عليھا
شراء ممتلكات ومعدات ،صافية من االستبعادات
صافي النقد الناتج من ) /المستخدم في( األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم
توزيعات األرباح المدفوعة
صافي حركة األوراق التجارية
إصدار قروض ألجل
سداد قروض ألجل
سداد صكوك
دفعات سندات الشق األول من الرأسمالية

٢٦
٢٤
٢١

٢٥

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

٣٦

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٩٫٣٩٢٫٢٤٤

٦٫١١١٫٦٤٦

٤٧٠٫٥٧٥
)(١٧٩٫٩١٦
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٢٫٣٨٣٫٦٥١
٨٤٫٩٥٢
٤٢٥٫٠٥٦
٢٠٫٤٦٦
-------------------------------١٢٫٥٥٩٫٩٤٣

١٤٠٫٩٧٩
٥٫٦٥١
)(٥٥٠٫٦٨٢
٢٠٫٨٥٢
١٫٤٥٢٫١٦٢
٤٫٦٩٥
)(٨٦٫١١٠
--------------------------------------------٧٫٠٩٩٫١٩٣

)(٢٫٣٤٣٫٥٨١
)(٢٫٢٨٦٫٩٨٨
١٫٩٧٨٫٤١٦
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٢٩٫١٦٦
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--------------------------------------------١٤٫٥٤٧٫٢٨٨
)(٢٨٦٫٤٩٣
)(٤٩٫٠٠٠
------------------------------------------------١٤٫٢١١٫٧٩٥

)(٣٢٦٫٥٥٩
)(٥٫٣٩٠٫٨٩٢
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)(١٥٫٥٧١
)(١٫٣٤٢٫٥٣٠
--------------------------------------------٢٫١٥٧٫٣٢٩
)(١٩٫٩٢٤
)(٤٥٫٠٠٠
--------------------------------------------٢٫٠٩٢٫٤٠٥

)(١٢٫٧٢١٫٣٤٠
)(٥٥٣٫٢٠٣
٢٦٣٫٦٤٤
١٢١٫٢٥٨٫٦٣٦
)(٤٣٠٫٠٣٨
-------------------------------------------------١٠٧٫٨١٧٫٦٩٩

)(٦٫٢٥٠٫٣١٦
)(٧٩٨٫٨٥٦
٣٫٢٥٣٫٧٢٦
)(٢٥٢٫٥٣٥
-------------------------------------------)(٤٫٠٤٧٫٩٨١
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------------------------------------------------)(١١٫٠٠٣٫١٠٦
------------------------------------------------١١١٫٠٢٦٫٣٩٠
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------------------------------------------------١٣٤٫٦٠٥٫٩١٧
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---------------------------------------------١٫٢٣٣٫١٤٣
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تشكل اإليضاحات من  ١إلى  ٤٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات  ٢إلى .٩

١٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
سندات الشق
األول
الرأسمالية
ألف درھم

برنامج خيارات
األسھم
ألف درھم

احتياطي
القيمة العادلة
ألف درھم

احتياطي تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درھم

احتياطي
إعادة التقييم
ألف درھم

سندات قابلة
للتحويل -
بند حقوق
الملكية
ألف درھم

أرباح محتجزة
ألف درھم

الرصيد في  ١يناير ٢٠١٦
أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
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)(٦٧٫٤١٢

توزيعات األرباح لسنة ٢٠١٥
دفعات سندات الشق األول
الرأسمالية )إيضاح (٢٥

-
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رأس المال
ألف درھم

المعامالت مع م ُّالك المجموعة

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٧
أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
عملية دمج االعمال )إيضاح (٤٢
تعديالت ناتجة عن الدمج )إيضاح

(٤٣

التحويالت خالل العام
المعامالت مع م ُّالك المجموعة
الزكاة
خيارات أسھم ممارسة )إيضاح (٢٦
توزيعات األرباح لسنة ٢٠١٦
خيارات أسھم ممنوحة للموظفين
دفعات سندات الشق األول
الرأسمالية )إيضاح (٢٥
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

عالوة إصدار
ألف درھم

احتياطيات
قانونية وخاصة
ألف درھم

أسھم خزينة
ألف درھم

احتياطي عام
ألف درھم

حقوق الملكية
المنسوبة إلى
مساھمي
المجموعة
ألف درھم

حقوق غير
مسيطرة
ألف درھم

المجموع
ألف درھم
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تشكل اإليضاحات من  ١إلى  ٤٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات  ٢إلى .٩

١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
١

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
إنه في السابع من ديسمبر لعام  ،٢٠١٦وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی دمج
البنكين بموجب المادة رقم  (١) ٢٨٣من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) (٢لعام  ٢٠١٥بشأن
الشركات التجارية )القانون( .تم تنفيذ عملية الدمج من خالل إصدار  ١٫٢٥٤سھم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل
سھم واحد في بنك الخليج األول عند انتھاء العمل يوم  ٣٠مارس  ،٢٠١٧وعقب ذلك تم شطب أسھم بنك الخليج األول
من سوق أبوظبي لألوراق المالية .في  ٢٥أبريل  ،٢٠١٧وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغيير اسم البنك
المدمج ليصبح "بنك أبو ظبي األول" )"البنك"( .إن العنوان المسجل للبنك ھو مبنى بنك أبو ظبي األول ،مجمع خليفة
لألعمال  ١القرم ،صندوق بريد رقم  ٦٣١٦أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .يتم احتساب ھذه المعاملة كعملية استحواذ
عكسية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  - ٣دمج األعمال )لمزيد من التفاصيل ،راجع اإليضاح رقم  (٢٩وبالتالي فإن
األرقام المقارنة في البيانات المالية ھي لبنك الخليج األول.
تتضمن ھذه البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧البنك وشركاته التابعة )يشار إليھا
مجتمعة بـ "المجموعة"( .تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد ،واألنشطة
المصرفية الخاصة واالستثمارية ،والخدمات اإلدارية ،واألنشطة المصرفية اإلسالمية ،واألنشطة العقارية ،وتباشر
المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا المحلية واألجنبية وشركاتھا التابعة ومكاتبھا التمثيلية المتواجدة في اإلمارات العربية
المتحدة والبحرين والبرازيل وجزر كايمان والصين ومصر وفرنسا وھونغ كونغ والھند واألردن والكويت ولبنان وليبيا
وماليزيا وعمان وقطر وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
إن االنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية.
أسھم المجموعة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )الرمز.(FAB :
تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧عند الطلب في مقر المجموعة
المسجل أو على الموقع اإللكتروني .http://www.bankfab.com

٢

أساس اإلعداد

)أ(

بيان التوافق
تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة
من مجلس المعايير المحاسبية الدولية ووفقا ً ألحكام القوانين المعمول بھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
في  ١أبريل  ،٢٠١٥صدر القانون االتحادي رقم  ٢للشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"قانون الشركات
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام  ("٢٠١٥بتاريخ تفعيل  ١يوليو .٢٠١٥إن البنك ملتزم مع األحكام السارية لقانون
الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام  ٢٠١٥كما في تاريخ ھذه البيانات.
تم اعتماد ھذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٩يناير .٢٠١٨

)ب(

دمج األعمال
يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .ويتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي ثمن الشراء المحول المقاس
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة من الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا .يتم تحميل
التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصروفات ضمن المصروفات اإلدارية وذلك عند تكبدھا ،إال إذا كانت التكاليف متعلقة
بإصدار سندات دين أو حقوق ملكية.

١٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢

أساس اإلعداد )تابع(

)ب(

دمج األعمال )تابع(
عندما تستحوذ المجموعة على شركة ما ،فإنه يقيّم الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة إلجراء تصنيف وتخصيص
مناسب وفقا ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع القائمة كما في تاريخ االستحواذ .ويتضمن ذلك فصل
المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل الشركة المستحوذ عليھا.
إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل ،فإن أي حصة محتفظ بھا مسبقا ً من حقوق الملكية يتم إعادة قياسھا بالقيمة
العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر .ويتم وضعھا بعد ذلك
في االعتبار عند تحديد الشھرة التجارية.
أي مبلغ محتمل تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم االعتراف به بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .بالنسبة ألي
مبلغ محتمل مصنف كأصل أو التزام ويعتبر أداة مالية في إطار المعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣٩األدوات المالية:
االعتراف والقياس" يتم قياسه بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر أو
كتغير في اإليرادات الشاملة األخرى .إذا كان المبلغ المحتمل ال ينطبق عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٣٩عندئذ يتم
قياسه وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المناسبة .ال يتم إعادة قياس المبلغ المحتمل المصنف كحقوق ملكية ويتم
احتساب التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
يتم مبدئيا ً قياس الشھرة التجارية بالتكلفة ،وھي زيادة إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة،
وأي حصة محتفظ بھا في وقت سابق عن صافي الموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد .إذا
كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليھا تزيد عن إجمالي الثمن المحول أو قيمة زيادة القيمة العادلة لصافي
الموجودات المستحوذ عليھا عن إجمالي الثمن المحول ،يتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أو الخسائر.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياس الشھرة التجارية بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر النخفاض القيمة المتراكم .لغرض اختبار
انخفاض القيمة ،يتم اعتباراً من تاريخ االستحواذ تخصيص الشھرة التجارية المستحوذ عليھا في أحد عمليات دمج األعمال
إلى كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة ،والتي من المتوقع أن تحقق فائدة من عمليات الدمج ،بصرف
النظر عما إذا قد تم تخصيص الموجودات والمطلوبات األخرى تلك الوحدات.
في حال أن تم تخصيص الشھرة التجارية ألحد الوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العمليات التي تنطوي
على الوحدة المعنية ،يتم إدراج الشھرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو
الخسائر من االستبعاد .يتم قياس الشھرة التجارية المستبعدة في ھذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة
والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد.

)ج(

أساس القياس
تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:






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

١٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢

أساس اإلعداد )تابع(

)د(

العملة التشغيلية وعملة العرض
يتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ،وھي العملة التشغيلية للمجموعة .تم تقريب جميع
المبالغ إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ،مالم يذكر خالف ذلك .ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للشركات
التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل بھا.

)ھـ(

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه
التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات
المحاسبية بأثر مستقبلي.
تم وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي
لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة باإليضاح رقم .٥

٣

السياسات المحاسبية الھامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة ھي نفس السياسات المحاسبية
المطبقة من قبل المجموعة في بياناتھا المالية الموحدة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ باستثناء
تأثير التغير في السياسات المحاسبية المبين في اإليضاح  ٤٣وتطبيق التعديالت على المعايير والمعايير المحاسبية الجديدة
التالية اعتباراً من  ١يناير .٢٠١٧

المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقھا
-

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١٢ضريبة الدخل" :االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر
غير المعترف بھا.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  " ٧بيان التدفقات النقدية " لتوفير إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات
المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل.
التحسينات السنوية المعيار الدولية إلعداد التقارير المالية  ٢٠١٦ – ٢٠١٤تعديالت على المعيار رقم  ١٢من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

)أ(

أساس التوحيد

)(١

الشركات التابعة

يطبق المعيار رقم  ١٠من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أساس التوحيد حيث يضع نموذجا ً فرديا ً للسيطرة
ينطبق على جميع المنشآت بما فيھا المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت المنظمة .تعرف السيطرة بأن المستثمر
يسيطر على الجھة المستثمر فيھا عندما يتعرض أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من شراكته مع الجھة المستثمر
فيھا ،ويكون قادراً على التأثير على ھذه العوائد من خالل سلطته على الجھة المستثمر فيھا .بغرض تحقيق تعريف السيطرة
الوارد في المعيار رقم  ١٠من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،يجب أن يتوفر للمستثمر ما يلي:
)أ( يكون للمستثمر السلطة على الجھة المستثمر فيھا؛
)ب( يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجھة المستثمر فيھا؛
)ج( يكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على الشركة المستثمر فيھا بغرض التأثير على حجم العائدات
للمستثمر.
١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)أ(

أساس التوحيد )تابع(

)(١

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

االسم القانوني

األنشطة الرئيسية

بنك أبوظبي الوطني األمريكتين إن في )سابقا ً بنك
أبوظبي الدولــي إن في(
شركة أبوظبي للخدمات المالية ذ.م.م.
شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.
شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ.
بنك أبوظبي الوطني الخاص )سويس( أس آيه
شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي ش.م.خ.
أمبل شاينا القابضة المحدودة
أبوظبي للوساطة المالية مصر
بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرھاد
بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسھم
للموظفين المحدود
اس اي اس  ١٠ماجيالن
صندوق بنك أبوظبي الوطني العالمي
لالستراتيجيات المتعددة
بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود
بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية )كيمان( المحدود
نواه للخدمات اإلدارية
شركة مسماك العقارية ذ م م )مسماك(
الشركة التجارية الدولية األولى ذ م م

كوراساو
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
سويسرا
اإلمارات العربية المتحدة
ھونج كونج
مصر
ماليزيا

األعمال المصرفية
الوساطة المالية
التأجير
إدارة العقارات
األعمال المصرفية
التمويل اإلسالمي
التأجير
الوساطة المالية
األعمال المصرفية
األسھم واألوراق
المالية
التأجير

جزر الكيمان
البرازيل
جزر الكيمان
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

إف جي بي صكوك كومباني ليمتد

جزر الكيمان

إف جي بي صكوك كومباني ليمتد II
مصرف الخليج األول الليبي*
أف جي بي لألسواق الدولية كيمان المحدودة

جزر الكيمان
ليبيا
جزر الكيمان

شركة الخليج األول للعقارات ذ م م
أصيل للتمويل ش.م.خ.

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

دبي فيرست ش.م.خ.

اإلمارات العربية المتحدة

الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

إدارة الصناديق
مكتب تمثيلي
مؤسسة مالية
خدمات
استثمارات عقارية
استثمارات عقارية
شركة ذات أھداف
خاصة
شركة ذات أھداف
خاصة
خدمات مصرفية
مؤسسة مالية
اإلدارة والوساطة في
الممتلكات العقارية
تمويل إسالمي
بطاقات التمويل
االئتماني
خدمات تقنيات
المعلومات

اإلمارات العربية المتحدة
فرنسا

نسبة الملكية
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٩٦
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٥٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠

* على الرغم من امتالك البنك نسبة  ٪٥٠من الحصص القائمة لبنك الخليج األول الليبي ،تم تصنيف االستثمار كشركة تابعة حيث
يمارس البنك سيطرة على الجھة المستثمر فيھا نتيجة الحتفاظه بأغلبية األصوات في مجلس اإلدارة.
١٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)أ(

أساس التوحيد )تابع(

)(٢

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

)(٣

الطبيعة والغرض
تحصيل أتعاب من إدارة موجودات
لصالح مستثمرين آخرين

الحصة التي تملكھا المجموعة
استثمارات في وحدات صادرة من قبل
الصندوق بمبلغ  ٢٠٫٠٦٩ألف درھم

) :٢٠١٦ال شيء(

الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة

الشركة الزميلة ھي الشركة المستثمر بھا التي تمارس المجموعة تأثيراً ھاما ً عليھا .إن التأثير الھام ھو القدرة على
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بھا ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على
تلك السياسات .يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة وفقا ً لطريقة احتساب حقوق الملكية.
الترتيب المشترك ھو عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وأطراف أخرى ،حيث تتمتع المجموعة مع طرف أو أكثر من
األطراف األخرى بالسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي .قد يكون الترتيب المشترك عبارة عن عمليات مشتركة أو
ائتالف مشترك .تمثل العمليات المشتركة ترتيب مشترك يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة في الترتيب بموجبه
حقوق في وتسجيل حصصھم المعنية في الموجودات وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب .أما االئتالف المشترك فھو
عبارة عن ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق بصافي موجودات
الترتيب ،ومن ثم يتم احتسابه وفقا ً لطريقة احتساب حقوق الملكية.
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم مبدئيا ً االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة التي تتضمن تكاليف المعاملة.
الحقا ً لالعتراف المبدئي ،تنطوي البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات
الشاملة األخرى للشركات المستثمر بھا وفقا ً لحقوق الملكية ،حتى تاريخ توقف التأثير الجوھري أو السيطرة المشتركة.
يتم إدراج الشھرة التجارية المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤھا وال يتم فحصھا بصورة
فردية للتحقق من االنخفاض في القيمة .يوضح بيان الدخل الشامل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة.
يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيھا كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى
للمجموعة .عالوة على ذلك ،عندما يكون ھناك تغير معترف به مباشرة في حقوق الملكية للشركة الزميلة ،تقوم المجموعة
باالعتراف بحصته من أي تغيرات ،إن أمكن ،في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.
يتم بيان إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في بيان اإليرادات الموحد .يتم إعداد البيانات
المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد التقارير الخاصة بالبنك .عندما تقتضي الضرورة ،يتم إجراء تعديالت بحيث
تصبح السياسات المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر االنخفاض في
القيمة الستثماراتھا في الشركة الزميلة .يقوم البنك في تاريخ كل تقرير بالتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على
تعرض االستثمار في الشركة الزميلة النخفاض في القيمة .إذا وجد مثل ھذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب بمقدار
االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة وقيمته الدفترية ،ثم تقوم باالعتراف
بالخسارة في بيان الدخل الموحد.
١٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)أ(

أساس التوحيد )تابع(

)(٤

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

)(٥

المعامالت المحذوفة عند التوحيد
يتم حذف القيم الدفترية الستثمارات المجموعة وحقوق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيد .كما يتم حذف كافة
األرصدة والمعامالت البينية الھامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية
للمجموعة عند التوحيد )باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت بالعمالت األجنبية( .يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس
الطريقة المتبعة لألرباح غير المحققة ،ولكن فقط إلى المدى الذي ال يتوفر عنده دليل على انخفاض القيمة.
الموجودات والمطلوبات المالية

)ب(

)(١

االعتراف
تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والسلفيات والودائع وأدوات الدين المُصدرة وااللتزامات الثانوية في التاريخ
الذي تنشأ فيه .كما يتم االعتراف بجميع األدوات المالية األخرى )متضمنة مبيعات ومشتريات الموجودات المالية التي
تتم بطريقة عادية( في تاريخ المعاملة وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا ً لألحكام التعاقدية الخاصة بھذه
األدوات.
يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية ،أي في تاريخ
تسليم الموجودات أو استالمھا من الطرف المقابل .إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية
ھي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقا ً لقوانين أو أعراف السوق.

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



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

) (٢المحتفظ بھا للمتاجرة
الموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة ،ھي الموجودات التي تستحوذ عليھا المجموعة بھدف البيع على المدى القريب،
أو التي يتم االحتفاظ بھا كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بعد االعتراف المبدئي.

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

٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)ب(

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

)(٢

ُتصنف المجموعة الموجودات المالية إلى الفئات التالية) :تابع(

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

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

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

)(٣

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

)(٤

المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٣٢ويتم بيان صافي المبلغ في بيان
المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونيا ً بمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا
النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ ،أو لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بشكل متزامن.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب معايير التقارير المالية
الدولية ،أو عندما تكون المكاسب والخسائر ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة كما في األنشطة التجارية
للمجموعة.

)(٥

قياس التكلفة المطفأة
تتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة التي يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية بھا عند
االعتراف المبدئي ،ناقصا ً سداد دفعات األصل زائداً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية
ألي فروق بين المبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصا ً أي انخفاض يرجع إلى انخفاض القيمة.
يتمثل معدل الفائدة الفعلية بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم مقبوضات أو مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
خالل األعمار المتوقعة لألدوات المالية أو ،حيثما يكون مناسباً ،أو أقصر فترة يتمثل بالقيمة الدفترية للموجودات أو
المطلوبات المالية ،أيھما أقصر .عند احتساب معدل الفائدة الفعلي ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ في
االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية .تشتمل عملية االحتساب على كافة
المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة والتي ُتشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألحد األدوات المالية،
بما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.
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قياس القيمة العادلة
تعتبر القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق يكون متاحا ً للمجموعة
في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام .تقوم المجموعة ،حيثما أمكن ،بقياس القيمة
العادلة لألداة باستخدام أسعار مدرجة في سوق نشط لھذه األدوات .يعد السوق نشطا ً إذا كانت المعاملة الخاصة
بالموجودات أو المطلوبات تتم بصورة متكررة أو قدر كافي لتوفير معلومات عن التسعير بصورة مستمرة.
في حالة عدم وجود سعر مدج في سوق نشط ،تستخدم المجموعة عندئذ أساليب تقييم تعزز من استخدام المدخالت
الملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة .تشكل أساليب التقييم المتبعة كافة العوامل التي
يضعھا المتعاملين في السوق بعين االعتبار عند تسعير معاملة ما .إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند
االعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة ،وھو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو المُستلم .في حالة ارتأت
المجموعة أن ھذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يمكن التحقق من القيمة العادلة في
سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساس أحد أساليب التقييم التي تستخدم البيانات من أسواق
ملحوظة فقط ،فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،معدلة إلزالة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف
المبدئي وسعر المعاملة .الحقاً ،يتم االعتراف بھذا الفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس مناسب على
مدى أعمار األدوات .وال يمتد ھذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من بيانات سوق ملحوظة أو
تاريخ انتھاء المعاملة.
في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب ،فإن المجموعة تقوم
بقياس الموجودات واألدوات المالية المملوكة بسعر العرض وبقياس المطلوبات واألدوات المالية المباعة والغير مملوكة
بسعر الطلب.
يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتھا
من قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى ھذه المخاطر على أساس األسعار التي سيتم قبضھا من بيع صافي
المركز المالي المدين أو يتم دفعھا لتحويل صافي المركز المالي الدائن المعرضة لمخاطر معينة .يتم تخصيص التعديالت
على مستويات تلك المحافظ للموجودات والمطلوبات الفردية على أساس تعديل المخاطر النسبية لكل أدوات فردية في
المحفظة.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات وصناديق االستثمار وصناديق حقوق الملكية الخاصة أو شركات االستثمار المماثلة
بنا ًء على صافي آخر قيمة للموجودات والمعلنة من قبل مدير الصندوق .بالنسبة لالستثمارات األخرى ،يتم تحديد تقديرات
معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار معامالت سوقية حديثة تشمل استثمارات مماثلة بنا ًء على التدفقات النقدية
المتوقعة والمخصومة.
إن القيمة العادلة المقدرة للودائع تحت الطلب ليست أقل من المبلغ المستحق السداد عند الطلب ،مخصوما ً من أول تاريخ
يمكن فيه طلب سداد المبلغ.
تقوم المجموعة باالعتراف باالنتقال بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتباراً من نھاية فترة التقرير التي يتم
التغير فيھا.
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تحديد وقياس انخفاض القيمة
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة ،لتحديد فيما إذا كان ھنالك دليل موضوعي على انخفاض
قيمة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية
عند وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحقا ً لالعتراف المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثيراً على
التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن تقديرھا بصورة موثوقة.
يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ،الصعوبات المالية المؤثرة للمقترض أو المُصدر ،أو
التوقف أو التأخر في السداد من قبل المقترض ،أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل المجموعة بناء على
شروط لم تكن المجموعة لتأخذھا في االعتبار في ظل ظروف أخرى ،أو مؤشرات على أن المقترض أو المُصدر سوف
يشھر إفالسه ،أو زوال سوق نشط لألداة ،أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات
السلبية في مدفوعات المقترض أو المُصدر في المجموعة ،أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التوقف عن السداد
في المجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق باالستثمار في أوراق مالية لحقوق الملكية ،يعتبر االنخفاض الكبير أو
المطول في قيمھا العادلة عن تكلفتھا ،دليل موضوعي على انخفاض القيمة.
تضع المجموعة في االعتبار الدليل على انخفاض القيمة للقروض والسلفيات واألدوات االستثمارية المحتفظ بھا
لالستحقاق .لكل أصل على حدى ولألصول بصورة جماعية .ويتم تقييم كافة األصول الھامة بشكل منفصل بحيث يتم
إجراء تقييم لكل أصل على حدى ،لتحديد انخفاض القيمة لألصول التي لم يحدد قيمة انخفاض لھا ،يتم تقييمھا بصورة
جماعية لتحديد وجود أي انخفاض في القيمة قد يكون حدث ولم يتم تحديده .يتم تقييم األصول التي ال تكون ھامة بشكل
فردي ،لتحديد انخفاض القيمة ،بصورة جماعية عن طريق تجميع األصول المالية ذات سمات مخاطر مماثلة.
تستخدم المجموعة أثناء تقييم انخفاض القيمة الجماعي المعايير المحاسبية إلعداد التقارير المالية وتوجيھات مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو النماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاھات التاريخية الحتمالية التوقف عن السداد،
ووقت تحصيل االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبد والذي يتم تعديله وفقا لتقدير االدارة حول ما اذا كانت الظروف
االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية .ويتم
مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت الخسائر وتوقيت االسترداد المستقبلي المتوقع بصورة منتظمة مع النتائج
الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المرحلة بالتكلفة المطفأة ،بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي .يتم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد ،وينعكس ذلك في حساب مخصصات انخفاض القيمة لمثل ھذه الموجودات المالية .في حال وقوع أحداث
الحقة تتسبب في خفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة ،يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح
أو الخسائر الموحد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع ،من خالل إعادة تصنف الخسائر المتراكمة في
احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر .يمثل المبلغ المعاد تصنيفه الفرق بين تكلفة االستحواذ )صافيا ً من سداد
أي دفعات من المبلغ األصلي واإلطفاء( وبين القيمة العادلة الحالية ،ناقصا ً أي خسائر انخفاض في القيمة معترف بھا
سابقا ً في األرباح أو الخسائر .في حال وقوع زيادة القيمة العادلة لسندات الدين المتاحة للبيع وكان من الممكن ربط قيمة
الزيادة بشكل موضوعي بحدث يقع بعد أن تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ،وبعد ذلك يتم عكس خسائر انخفاض
القيمة من خالل األرباح أو الخسائر .وال يتم عكس ،خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر
بالنسبة لالستثمار في سنجات الملكية المصنفة على كمتاحة للبيع ،من خالل األرباح أو الخسائر.
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يتم قياس خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والمسجلة بالتكلفة ،نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتھا
العادلة بصورة موثوقة ،بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق لموجودات مالية مماثلة نظرا لعدم امكانية قياس قيمتھا العادلة بصورة موثوقة.
إن مثل ھذه الخسائر في انخفاض القيمة ال يتم عكسھا.

)ج(

النقد وما يعادله
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية وأرصدة لدى
المصارف والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشھر ،والتي تتعرض لمخاطر غير ھامة
للتغيرات في القيمة العادلة ،و ُتستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا قصيرة األجل.
يمثل النقد وما يعادله موجودات مالية غير مشتقة يتم قيدھا بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد.

)د(

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

)ھـ(

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
تتمثل بالموجودات المالية غير المشتقة المبينة بالتكلفة المطفأة ناقصا ً أي مخصص النخفاض القيمة.
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عقود إعادة شراء عكسية
ال يتم االعتراف بالموجودات التي يتم شرائھا بشكل متزامن مع االلتزام بإعادة بيعھا في وقت محدد في المستقبل .يتم
عرض المبالغ المدفوعة إلى الطرف المقابل في ھذه االتفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز المالي الموحد.
ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فائدة وتستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء ،ويتم تحميلھا
على بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

)ز(

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

)ح(

التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية
تقوم المجموعة بمزاولة أعمال مصرفية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة
مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة.

) (١التعريفات
اإلجارة
تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتھية بالتمليك.
تمويل اإلجارة ھو عبارة عن اتفاقية تقوم المجموعة )المؤجر( بموجبھا بتأجير أو بناء أصل ما بنا ًء على طلب العميل
)المستأجر( ووعد منه باستئجار الموجودات لفترة زمنية محددة مقابل دفعات إيجار محددة .يمكن إنھاء اإلجارة عند نقل
ملكية األصل إلى المستأجر في نھاية مدة اإليجار .كما تقوم المجموعة بتحويل جميع المخاطر والمنافع الفعلية المتعلقة
بملكية األصل المؤجّ ر إلى المستأجر .يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة
اإليجار.

٢٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)ح(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية )تابع(
) (١التعريفات )تابع(
المرابحة
المرابحة ھي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليھا من األرباح
بعد خصم التكلفة .تقوم المجموعة بشراء الموجودات بنا ًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقا ً
لشروط وظروف معينة .يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم االعتراف بھذه اإليرادات عند استحقاقھا
على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على الرصيد غير المسدد.

المضاربة
المضاربة ھي عبارة عن عقد بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم المال )رب المال( ويقوم الطرف
اآلخر )المضارب( باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقا ً لحصص
األرباح التي تم االتفاق عليھا مسبقا ً في العقد .يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلھمال أو التقصير أو مخالفة أيا ً من
شروط وأحكام عقد المضاربة ،وإال فإن الخسائر يتحملھا رب المال .يتم االعتراف باإليرادات على أساس النتائج المتوقعة
المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع بواسطة المضارب ،وفي حال كانت المجموعة ھي رب المال يتم تحميل الخسائر
على بيان الدخل الموحد للمجموعة عند تكبدھا.

الوكالة
الوكالة ھي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفين )رب المال( بتقديم مبلغ معين من المال
للوسيط )الوكيل( الذي يستثمره وفقا ً لشروط محددة مقابل رسوم معينة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ
المستثمر( .يلتزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلھمال أو التقصير أو مخالفة أيا ً من أحكام وشروط عقد
الوكالة .يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.
يتم تسجيل اإليرادات المقدرة من عقد الوكالة على أساس معدل الربح الفعلي طوال الفترة ،وتع ّدل باإليرادات الفعلية عند
تحصيلھا .ويتم احتساب الخسائر عند تكبدھا.

) (٢االعتراف باإليرادات
اإلجارة

يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة حتى يصبح تحصيلھا أمراً مشكوكا ً فيه بنا ًء على أدلة
معقولة.

المرابحة

يتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة حتى يصبح تحصيلھا أمراً مشكوكا ً فيه بنا ًء على أدلة
معقولة.

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

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

٢٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)ط(

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

عمليات البيع أو إعادة التصنيف في وقت قريب جداً من موعد االستحقاق والتي لن يكن للتغيرات في معدالت السوق
تأثير ھام على القيمة العادلة للموجودات المالية؛
عمليات البيع أو إعادة التصنيف التي تتم بعد أن قامت المجموعة بتحصيل المبالغ األصلية للموجودات بصورة
جوھرية؛
عمليات البيع أو إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث فردية غير متكررة تقع خارج سيطرة المجموعة وال يمكن
توقعھا بصورة معقولة.

٢٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)ك(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
العقارات االستثمارية
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا ً بالتكلفة ،بما في ذلك تكاليف المعاملة .والحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم بيان العقارات
االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق في تاريخ الميزانية العمومية .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة
عن التغيرات في القيم العادلة للعقارات االستثمارية عند نشأتھا ضمن بيان الدخل الشامل تحت بند "إيرادات أخرى".
يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعادھا أو عندما يتم إيقاف استخدامھا بصورة دائمة وال يتوقع
الحصول على أية منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادھا .يتم االعتراف بأي إيرادات أو خسائر من استبعاد أو إيقاف
استخدام عقار استثماري ضمن بيان الدخل الموحد للسنة التي يتم فيھا إيقاف االستخدام أو االستبعاد.

)ل(

الممتلكات والمعدات

) (١االعتراف والقياس

يتم قياس جميع بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،باستثناء
األراضي التي تقاس بالقيمة العادلة .يتم بيان المشروعات الرأسمالية قيد اإلنجاز مبدئيا ً بالتكلفة ويتم اختبارھا لتحديد
انخفاض القيمة بشكل دوري .يتم تحويل ھذه األعمال عند إنجازھا إلى البند المناسب من الممتلكات والمعدات ثم يبدأ
احتساب االستھالك عليھا.
تتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل .ويتم االعتراف في البرامج الحاسوبية المشتراة التي
تمثل جزءاً رئيسيا ً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات االستبعاد
مع القيمة الدفترية للمباني والمعدات ويتم االعتراف بھا صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد.
تتم رسملة النفقات الالحقة من ضمن الممتلكات والمعدات فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية
لتلك النفقات ستتدفق للمجموعة .يتم إدراج النفقات الجارية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدھا.

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

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

) (٣األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
تتمثل موجودات األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على الموجودات قيد االنشاء بغرض استخدامھا في إنتاج أو توريد بضائع
أو خدمات أو ألغراض إدارية ويتم احتسابھا بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا .تتضمن التكلفة كافة
التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات المرسملة وفقا ً للسياسات المحاسبية للمجموعة .عندما تصبح
الموجودات جاھزة لالستخدام ،يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم
احتساب استھالكھا وفقا ً لسياسات المجموعة.
٢٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)ل(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
الممتلكات والمعدات )تابع(
) (٤انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتھا المالية )خالف العقارات االستثمارية وموجودات
الضريبة المؤجلة( لتحديد ما إذا كان ھنالك مؤشر على انخفاض القيمة .في حال وجود ھذا المؤشر ،يتم تقدير قيمة
األصل القابلة لالسترداد .تخضع الشھرة التجارية الختبار انخفاض القيمة سنويا ً.
بالنسبة الختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية داخلة
من االستخدام المستمر ،والتي تعد مستقلة بقدر كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات أو الوحدات األخرى المنتجة
للنقد .يتم تخصيص الشھرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال إلى الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة
للنقد المتمثلة في المنفعة المتوقعة من عمليات دمج األعمال.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا ً تكاليف
البيع ،أيھما أكبر .ترتكز "القيمة من االستخدام" على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة إلى قيمھا الحالية باستخدام
معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بھذا األصل أو
الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد.
ال تحقق الموجودات المستخدمة في إدارة أعمال المجموعة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامھا في أكثر من وحدة
منتجة للنقد .يتم تخصيص ھذه الموجودات لوحدات منتجة للنقد على أساس متسق ومعقول وتخضع الختبار انخفاض
القيمة كجزء من اختبار الوحدات المنتجة للنقد التي تنتمي إليھا الموجودات التجارية.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر .ويتم تخصيصھا أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي
شھرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ،وبعد ذلك لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة
للنقد على أساس تناسبي.
ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية .فيما يتعلق بالموجودات األخرى ،يتم عكس خسائر انخفاض
القيمة فقط على المدى الذي ال تزيد عنده القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدھا ،صافية من
االستھالك واإلطفاء ،إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

)م(

الموجودات غير الملموسة
تتمثل الشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ بالزيادة في الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة
المستحوذ بھا والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية في الشركة المستحوذ عليھا عن القيمة العادلة صافي
الموجودات المستحوذ عليھا القابلة للتحديد .إذا كان إجمالي الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة معترف بھا
والحصة المحتفظ بھا سابقا ً المقاسة بالقيمة العادلة أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليھا
في حالة الشراء بسعر مخفض ،يتم االعتراف بالفرق مباشرة ضمن بيان الدخل.
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم تخصيص الشھرة التجارية التي تم االستحواذ عليھا عند دمج األعمال إلى كل وحدة
من الوحدات المنتجة للنقد ،أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد ،التي من المتوقع أن تستفيد من الدمج .إن كل وحدة من
الوحدات المنتجة للنقد ،أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المخصص لھا الشھرة التجارية تمثل أقل مستوى داخل
المنشأة يتم من خالله مراقبة الشھرة التجارية ألغراض اإلدارة الداخلية .تتم مراقبة الشھرة التجارية على مستوى
القطاعات التشغيلية.

٢٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)م(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
الموجودات غير الملموسة )تابع(
يتم سنويا ً إجراء عمليات مراجعة للتحقق من مدى تعرض الشھرة التجارية النخفاض في القيمة أو بمعدل أكثر تكراراً
إذا أشارت األحداث او التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة .تتم مقارنة القيمة الدفترية للشھرة
التجارية بالقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيھما أعلى .ويتم
االعتراف فوراً باالنخفاض في القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقا ً.
تشمل موجودات المجموعة غير الملموسة بخالف الشھرة ،الموجودات غير الملموسة الناتجة عن دمج األعمال .إن تكلفة
الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليھا في دمج األعمال ھي قيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم قياس الموجودات
غير الملموسة المستحوذ عليھا بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة .الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم إدراج
الموجودات الغير ملموسة بالتكلفة ناقصا ً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض في القيمة متراكمة.
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما على أنھا أعمار إنتاجية محددة أو غير محددة .يتم إطفاء
الموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة على مدى األعمار اإلنتاجية ،ويتم تقييمھا لالنخفاض في القيمة عند
وجود مؤشر يفيد احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات
غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة على األقل في نھاية كل فترة تقرير .يتم األخذ باالعتبار التغييرات في األعمار
اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستخدام المنافع المستقبلية المتضمنة في األصل بھدف تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء،
على نحو مناسب ،ويتم معاملتھا كتغييرات في التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في بيان الدخل الموحد.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة الحتساب اإلطفاء مبينة على النحو التالي:
العالمة التجارية
عالقات اعمالء
ودائع أساسية

)ن(

 ٢٠سنة
 ١٥ – ٧،٥سنة
 ١٥ – ٢،٥سنة

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

٣٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)س(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
أرصدة للمصارف والمؤسسات المالية حسابات العمالء والودائع األخرى وأوراق تجارية
تعتبر األرصدة للمصارف والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأوراق التجارية مطلوبات مالية ويتم االعتراف المبدئي
بھا بالقيم العادلة ناقصا تكاليف المعامالت ،ويتم قياسھم الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

)ع(

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

)ف(

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

)ص(

أسھم خزينة
أدوات حقوق الملكية الخاصة )أسھم خزينة( المستحوذ عليھا يتم استقطاعھا من حقوق الملكية ويتم احتسابھا على أساس
معدل التكلفة المرجح .ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك .يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية وثمن الشراء ،في حال إعادة اإلصدار،
ضمن عالوة إصدار األسھم .في حال توزيع أسھم الخزينة كجزء من إصدار أسھم منحة ،يتم تحميل تكلفة األسھم مقابل
األرباح المحتجزة .يتم إلغاء حقوق التصويت المتعلقة بأسھم الخزينة للمجموعة وبالتالي ال يتم تخصيص أي توزيعات
أرباح لھم.

)ق(

الموجودات االئتمانية
ال تعتبر الموجودات المحتفظ بھا كأمانات أو بصفة ائتمانية كموجودات للمجموعة ،وبالتالي يتم ال إدراجھا ضمن البيانات
المالية الموحدة.

)ر(

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

٣١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)ش(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
إيرادات ومصروفات الفائدة
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتمثل معدل الفائدة الفعلية بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات أو المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة ،خالل
األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألدوات المالية أو ،حيثما يكون مناسباً ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية أو
المطلوبات المالية ،أيھما أقصر .عند احتساب معدل الفائدة الفعلية ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ
باالعتبار كافة الشروط التعاقدية الخاصة باألدوات المالية باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية .تتضمن عملية االحتساب
كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لألداة المالية ،بما
في ذلك تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى .تتمثل تكاليف المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة
بشكل مباشر إلى استحواذ أو إلصدار موجودات أو مطلوبات مالية.
تتضمن إيرادات ومصاريف الفوائد المبينة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ما يلي:
•
•
•
•

)ت(

الفوائد على الموجودات أو المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي.
الفوائد على االستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الفعلي.
الفوائد على السندات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة واألدوات المالية المشتقة على أساس معدل الفائدة الفعلي ،والجزء
الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة عند تأھيل تحوط مشتقات مصنفة ضمن تحوطات التدفقات النقدية من التغير
في التدفقات النقدية للفائدة ،في نفس الفترة ،على أنھا تدفقات نقدية متحوط لھا تؤثر على إيرادات/مصروفات الفائدة؛
الجزء الفعلي للتغيرات في القيمة العادلة عند تأھيل تحوط مشتقات مصنفة بالقيمة العادلة للتحوط من مخاطر معدالت
الفائدة.

اإليرادات من أنشطة التمويل اإلسالمي
يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس زمني تناسبي على مدى فترة عقد اإليجار.
يتم االعتراف بإيرادات المضاربة على أساس زمني تناسبي على مدى فترة العقد حسب المبلغ األصلي المتبقي .يتم
اإلعتراف بإيرادات المضاربة بناء على النتائج المتوقعة المعدلة للنتائج الفعلية عند التوزيع من قبل المضارب ،في حين
إذا كانت المجموعة ھي رب المال يتم تحميل الخسائر على بيان الدخل الموحد للمجموعة عند تكبدھا.

)ث(

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

)خ(

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

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

تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلھا كمصاريف خالل
فترة تسلم الخدمات.
٣٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

٣

الزكاة

)ذ(

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

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

)ظ(

العمالت األجنبية

) (١المعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية المعتمدة لدى منشآت المجموعة ،وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة بتاريخ تلك المعامالت .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى
العملة الرسمية وفقا ً لسعر الصرف الفوري في ذلك التاريخ .تتمثل أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية من البنود
المالية في الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية الفترة ،المعدلة لبيان الفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل
ً
محولة وفقا ً لسعر الصرف في نھاية الفترة.
الفترة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا ً
ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية
التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.
يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر .يتم
االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
 أدوات الملكية المُتاحة للبيع المطلوبات المالية المصنفة على أنھا تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية إلى مدى فعالية التحوط -تحوطات التدفقات النقدية المؤھلة إلى مدى فاعلية التحوط.

٣٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)ظ(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
العمالت األجنبية )تابع(
) (٢العمليات الخارجية

ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز
الرئيسي ،حيث أنھا مستقلة ماليا ً وتشغيليا ً عن المركز الرئيسي .يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى
الدرھم اإلماراتي ،وفقا ً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير .يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية وفقا ً
لمتوسط أسعار الصرف ،كما ھو مناسب ،بتاريخ المعامالت .ويتم بيان فروق الصرف )بما في ذلك معامالت تحوط لھذه
االستثمارات( الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات االفتتاحية بصورة مباشرة ضمن بند احتياطي تحويل العمالت
األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى.
عند استبعاد عملية خارجية ،بحيث يتم فقدان تلك السيطرة ،تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل
العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر من
االستبعاد .عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية
مع االحتفاظ بالسيطرة ،تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة.
عندما ال تكون ھناك نية أو احتمال في المستقبل المنظور لتسوية بند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى عملية
خارجية ،فمن ثم تعتبر فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار في العملية
الخارجية ويتم االعتراف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ كما يتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت ضمن
حقوق الملكية.

)أأ(

مصروفات ضرائب إيرادات خارجية
تتألف مصروفات ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والمؤجلة .يتم االعتراف بمصروفات ضريبة الدخل ضمن األرباح
أو الخسائر باستثناء إلى مدى ارتباطھا ببنود تم االعتراف بھا بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة
األخرى.
يتم احتساب الضريبة الحالية وفقا ً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيھا المجموعة أعمالھا ،ويتم االعتراف بھا
ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .تتمثل الضريبة الحالية بالضريبة المتوقعة المستحقة على اإليرادات الخاضعة
للضريبة للسنة ،وذلك باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوھري بتاريخ التقرير ،وأي تعديالت على
الضريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة.
يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير
المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية .وال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة في حالة الفروقات المؤقتة التالية:
االعتراف المبدئي للشھرة التجارية واالعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة غير تلك التي لھا عالقة
بدمج األعمال والتي ليس لھا تأثير على المحاسبة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة ،أو الفروقات الناتجة عن
االستثمارات في الشركات التابعة إلى الحد الذي قد ال يؤدي إلى انعكاسه في المستقبل القريب .ويتم احتساب الضرائب
المؤجلة وفقا ً لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقھا على الفترة عندما يتم تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات ،وذلك
على أساس القوانين المعمول بھا في تاريخ التقرير.
يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل فيه أن تكون األرباح الضريبية المستقبلية متاحة
لالستخدام مقابل تلك الموجودات .يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ التقرير ،ويتم
تخفيضھا إلى الحد الذي ال يحتمل أن يكون ھنالك أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات الضرائب
المؤجلة.
يعكس قياس الضريبة المؤجلة النتائج الضريبة التي تنتج عن الطريقة التي تتوقع المجموعة من خاللھا استرداد أو تسوية
القيمة الدفترية لموجوداتھا ومطلوباتھا في تاريخ التقرير.

٣٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)أأ(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
مصروفات ضرائب إيرادات خارجية )تابع(
تأخذ المجموعة بعين االعتبار التعرضات الضريبية وما إذا كان من المحتمل أن تسحق الضرائب اإلضافية والفائدة ،عند
تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة .يعتمد ذلك التقييم على التقديرات واالفتراضات كما أنه يتضمن مجموعة
من األحكام الخاصة باألحداث المستقبلية .من الممكن توافر معلومات جديدة والتي قد تؤدي إلى قيام المجموعة بتغير
حكمھا فيما يتعلق بكفاية مطلوبات الضريبة الحالية .سوف تؤثر ھذه التغيرات في مطلوبات الضريبة على مصروفات
الضريبة في الفترة التي يتم فيھا تحديد قيمة الضرائب.

)أب(

األدوات المالية المشتقة والتحوط
يتم االعتراف مبدئيا ً بالمشتقات ويتم قياسھا الحقا ً بالقيمة العادلة مع تسجيل تكلفة المعامالت مباشرة في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد .تتمثل القيمة العادلة لألداة المشتقة بالقيمة العادلة لألرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن قياس
األداة المشتقة ألسعار السوق أو استخدام طرق تقييم والتي تتكون بشكل رئيسي من نماذج تدفقات نقدية مخصومة.
تستند طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات مشتقة محتفظ بھا للمتاجرة
أو كأدوات تحوط ،وإن كانت كذلك ،يتم التحوط لطبيعة المخاطر .يتم االعتراف بجميع األرباح والخسائر الناتجة عن
التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المحتفظ بھا للمتاجرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .عندما يتم
تصنيف األدوات المشتقة كعقود تحوط ،تقوم المجموعة بتصنيفھا إما (١) :كعقود تحوط للقيمة العادلة لتغطية التعرض
إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بھا ) (٢عقود تحوط تدفقات نقدية لتغطية التعرض
إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية التي تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف
بھا أو معاملة مرجحة الحدوث ) (٣عقود تحوط صافي االستثمار التي يتم احتسابھما مثل عقود تحوط التدفقات النقدية.
يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية بشرط أن تستوفي
المعايير المعنية.

المشتقات الضمنية
قد يتم دمج المشتقات في الترتيبات التعاقدية األخرى )العقد األساسي( .تقوم المجموعة باحتساب المشتقات الضمنية
بصورة منفصلة عن العقد الرئيسي عندما يكون العقد الرئيسي غير مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،
وإن شروط المشتقات الضمنية تتطابق مع تعريف المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل ،كما أن مخاطر المشتقات
الضمنية وسماتھا االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية ومخاطر العقد األساسي .يتم قياس المشتقات
الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة جميع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تشكل
ھذه المشتقات جزءاً من تدفقات نقدية مؤھلة أو صافي عالقة تحوط الستثمار ،ويتم عرضھا بصورة منفصلة عن العقد
األساسي ضمن بيان المركز المالي الموحد.

المحاسبة الخاصة بالتحوط
تھدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط ،بما في ذلك أھداف واستراتيجية
إدارة المخاطر ،في بداية التحوط .كما تقتضي السياسة توثيق تقييم فاعلية التحوط ،في البداية وبصورة مستمرة.
تقوم المجموعة بإجراء تقييم ،عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة ،لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة
التحوط ذات فاعلية عالية في مقابلة التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية المتحوط
بشأنھا خالل الفترة التي تم فيھا تصنيف التحوط ،أو ما إذا كانت النتائج الفعلية للتحوط تتراوح ما بين  ٪٨٠إلى .٪١٢٥
تقوم المجموعة بتقييم تحوط التدفقات النقدية لمعاملة متوقعة ،فيما يتعلق باحتمال حدوث المعاملة بصورة كبيرة كما يجب
أن توضح المعاملة التعرض إلى التغيرات في التدفقات النقدية والتي قد تؤثر في النھاية على األرباح أو الخسائر.

٣٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)أب(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
األدوات المالية المشتقة والتحوط )تابع(
تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ،يتم على الفور االعتراف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد أية أرباح أو خسائر
من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة ،والتغيرات ذات الصلة في القيمة العادلة للبند المحوط وذلك باإلضافة إلى
التغيرات في القيمة العادلة للبند المحتوط له المنسوب إلى المخاطر المحوطة .ويتم إيقاف االعتراف بمحاسبة التحوط
عندما تنتھي أداة التحوط أو يتم بيعھا أو يتم انھاؤھا أو االستفادة منھا أو أنھا لم تعد مؤھلة لمحاسبة التحوط .إال أنه في
حال تجديد األداة المشتقة إلى طرف مقابل مركزي من قبل الطرفين بموجب القوانين واللوائح دون تغيرات في شروطھا
باستثناء الشروط الضرورية للتجديد ،عندئ ِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتھية أو تم إنھاؤھا .فيما يتعلق بأية تسوية حتى ھذه
الفترة للبند المحوط ،الذي تم استخدام معدل الفائدة الفعلية له ،يتم إطفاؤھا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كجزء من
إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلية للبند المتحوط له على مدى عمره المتبقي.

تحوط التدفقات النقدية
عندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تحوط في التحوط من التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة
مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بھا والتي يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسارة ،يتم االعتراف بالجزء
الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھا ضمن احتياطي التحوط في
حقوق الملكية .يتم مباشر ًة االعتراف بالجزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن األرباح أو
الخسائر .يتم إعادة تصنيف المبلغ المعترف به ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل
إلعادة التصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيھا التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر وبنفس االتجاه
في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى .يتم مستقبالً إيقاف محاسبة التحوط ،في حال لم تعد أداة التحوط
تفي بمعايير سياسة التحوط أو في حال تم بيعھا أو انتھاؤھا أو إنھاءھا أو ممارستھا أو في حال تم إيقاف تصنيفھا .إال
أنه في حال تجديد األداة المشتقة إلى طرف مقابل مركزي من قبل الطرفين بموجب القوانين واللوائح دون تغيرات في
شروطھا باستثناء الشروط الضرورية للتجديد ،عندئ ِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتھية أو تم إنھاؤھا.

صافي تحوطات االستثمارات
عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو التزام مالي غير مشتق كأداة تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية ،يتم
االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط في اإليرادات الشاملة األخرى في احتياطي تحويل
العمالت األجنبية .ويتم االعتراف بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فوراً في بيان األرباح
أو الخسائر الموحد .يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى في بيان األرباح أو الخسائر عند
استبعاد العملية األجنبية.

مشتقات أخرى
يتم االعتراف بطريقة فورية بجميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات الغير المؤھلة
لمحاسبة التحوط أو التي ال يتم تصنيفھا كذلك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد كأحد بنود صافي إيرادات االستثمار
أو صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية.
)أج(

المخصصات
يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي ،قانوني أو بناء ،يمكن تقديره بصورة موثوقة نتيجة
لحدث سابق ،ويكون من المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام .وإذا كان تأثير القيمة
الزمنية للمبالغ جوھرياً ،يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل
الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ ،عندما يكون مناسباً ،والمخاطر المتعلقة بالمطلوبات.

٣٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)أد(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة مكافآت نھاية الخدمة لموظفيھا .يكون استحقاق ھذه المكافآت على أساس فترة الخدمة التي يقضيھا
الموظف وإتمام الحد األدنى لفترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.
فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقوم المجموعة بتقديم مساھمات لبرنامج المعاشات
الحكومي ذي الصلة ويتم احتسابھا على أساس نسبة من رواتب الموظفين .تقتصر التزامات المجموعة على ھذه
المساھمات التي يتم إدراجھا كمصاريف عند استحقاقھا.

خطة المساھمات المحددة
تتمثل خطة المساھمة المحددة بخطة المكافآت التقاعدية التي تدفع بموجبھا المنشأة مساھمات محددة إلى مؤسسة منفصلة
أو جھة حكومية ولن يكون لھا أية التزامات قانونية أو إنشائية لدفع مبالغ إضافية .يتم االعتراف بالتزامات مساھمات
خطط المعاشات المحددة على أنھا مصروفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترات التي
يتم تقديم خدمة الموظفين خاللھا.
يتم دفع المعاشات والتأمينات االجتماعية للموظفين المؤھلين من قبل البنك لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد وفقا ً
للقوانين المعمول بھا بالدولة التي يتم بھا دفع ھذه المساھمات.

خطة التعويضات المحددة
تمثل خطة التعويضات المحددة خطة مكافآت ما بعد الخدمة خالف خطة المساھمات المحددة .إن االلتزام المعترف به
ضمن بيان المركز المالي المتعلق بخطط منح المكافآت المحددة تمثل القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نھاية
فترة التقرير باإلضافة إلى تعديالت تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بھا .ھذا ويتم احتساب التزام التعويضات
المحددة بصورة رئيسية من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدات المتوقعة .كما يتم تحديد القيمة
الحالية اللتزام المكافآت المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الفائدة
على السندات التجارية عالية الجودة السائدة بالعملة المستخدمة في دفع المكافآت ،والتي تقارب فترات استحقاقھا الفترات
الخاصة بالتزام المعاشات ذات الصلة.
إن عمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت المحددة ،التي تتألف من األرباح أو الخسائر االكتوارية ،والعائد على
موجودات الخطة )باستثناء الفوائد( وتأثير الحد األقصى للموجودات )باستثناء الفوائد ،إن وجدت( ،يتم االعتراف بھا في
الحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .كما يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة
بخطط المكافآت المحددة ضمن تكاليف الموظفين في األرباح أو الخسائر .عندما يتم تغيير االمتيازات التي تنطوي عليھا
خطة ما أو عندما تتعرض خطة من الخطط للتقليص ،يتم االعتراف بالتغير الحاصل في االمتيازات المتعلقة بخدمة سابقة
أو األرباح أو الخسائر من التقليص في الحال ضمن األرباح أو الخسائر .تقوم المجموعة باالعتراف باألرباح أو الخسائر
من تسوية خطة مكافآت محددة عندما يتم إجراء التسوية.
)أھـ(

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

)أو(

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

٣٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)أز(

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

)أح(

الضمانات المالية
تتمثل الضمانات المالية بالعقود التي تتطلب من المجموعة القيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن خسارة
متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن اإليفاء بالتزاماته حين استحقاقھا وفقا ً للبنود التعاقدية.
إن بعض عقود الضمانات المالية المتمثلة بضمانات التخلف عن سداد االئتمان ال تتم ألغراض المتاجرة ويتم معاملتھا
محاسبيا ً على أنھا عقود تأمين وفقا ً للمعيار رقم  ٤من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية األخرى ،يتم االعتراف مبدئيا ً بالضمانات المالية بقيمھا العادلة )المتمثلة بالمبلغ المستلم
عند اإلصدار( .يتم إطفاء المبالغ المستلمة على مدى فترة الضمان المالي .يتم الحقا ً ترحيل االلتزامات الخاصة بالضمانات
بقيمتھا المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة )عندما تصبح سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة( ،أيھما أكبر .يتم
إدراج المبالغ المستلمة بموجب ھذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.
تتم مراجعة الضمانات المالية دوريا لتحديد مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا ،وعند اإلقتضاء ،النظر فيما إذا كان ھناك
حاجة إلى مخصص .يتم تحديد مخاطر االئتمان بتطبيق معايير مماثلة لتلك التي تم تحديدھا لتحديد خسائر انخفاض القيمة
على القروض والسلفيات .إذا كان ھناك حاجة إلى مخصص محدد للضمانات المالية ،يتم إعادة تصنيف العموالت غير
المكتسبة المدرجة ضمن المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي الموحد إلى المخصص المناسب.

)أط(

التقرير القطاعي
يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات
وتتكبد مصروفات ،بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من عناصر المجموعة األخرى،
وتتم مراجعة نتائج القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة
بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه ،والذي ُتتاح معلومات مالية منفصلة بشأنه .تتضمن نتائج القطاع المعلنة
إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع ،باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصھا على
أساس مالئم.

)أي(

الدفعات اإليجارية
تتم رسملة اإليجارات التمويلية ،التي تنقل بموجبھا إلى المجموعة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر
عند بداية فترة اإليجار ،بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار ،أيھما أقل .يتم
توزيع مدفوعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض التزام اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي
لاللتزام .يتم االعتراف بتكاليف التمويل مباشرة مقابل الدخل .يتم احتساب استھالك الموجودات المستأجرة المرسملة على
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصل أو فترة اإليجار ،أيھما أقل.
يتم تصنيف عقود اإليجارات التي يقوم فيھا المؤجر باالحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل كإيجارات تشغيلية.
يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار التشغيلي كمصاريف ضمن بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على
مدى فترة اإليجار والعمر التشغيلي المقدر لألصل ،أيھما أقصر.

)أك(

حساب تاريخ التسوية
يتم االعتراف بالموجودات المالية المباعة أو المشتراة في تاريخ التسوية ،وھو التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة بتسوية
شراء أو بيع أصل ما.
٣٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣
)أل(

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
الضرائب
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية الخاصة بالفترة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى
السلطات الضريبية .تتمثل المعدالت الضريبية والقوانين الضريبة التي يتم استخدامھا من قبل المجموعة الحتساب ضريبة
بشكل جوھري في تاريخ التقرير في الدول
الدخل الحالية بالمعدالت والقوانين الضريبية المطبقة أو التي سيتم تطبيقھا
ٍ
التي تزاول الجموعة فيھا اعمالھا وتنتج دخل خاضع للضريبة .تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المبينة
في بيان الدخل الموحد ،حيث يستثنى بنود الدخل أو المصاريف الخاضعة للضريبة أو القابلة لالقتطاع في سنوات أخرى
فضالً عن استثناء بنود أخرى غير خاضعة للضريبة أو قابلة لالقتطاع.
يتم رصد مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام والتي تأخذ باالعتبار الفروق المؤقتة في تاريخ
التقرير بين األسس الضريبية الخاصة بالموجودات والمطلوبات وبين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المستخدمة
ألغراض إعداد التقارير المالية .يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المقتطعة وترحيل
األرصدة الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة ،بقدر ما يحتمل فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة
مستقبليا ً مقابل الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع واألرصدة الضريبة المرحلة وغير المستخدمة والخسائر الضريبية الغير
مستخدمة الممكن استخدامھا.

)أم(

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد
فيما يلي عدد من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  ١يناير  ٢٠١٧ويسمح بالتطبيق المبكر
لھذه المعايير ،ومع ذلك لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر عند إعداد ھذه البيانات المالية
الموحدة:
المعيار رقم  ١٥من المعايير اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء :تم إصدار ھذا المعيار في مايو ٢٠١٤
الدولية إلعداد التقارير المالية ويضع نموذجا ً من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء.
بموجب المعيار رقم  ١٥من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،يتم االعتراف
باإليرادات بالقيمة التي تعكس الثمن الذي تقبله المنشأة مقابل تقديم بضائع أو خدمات
ألحد العمالء .يحل ھذا المعيار محل جميع اإلرشادات الحالية المتعلقة باالعتراف
باإليرادات ،بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١٨اإليرادات" والمعيار
المحاسبي الدولي رقم " ١١عقود اإلنشاء" وبرامج والء العمالء الخاصة بلجنة
تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية.
يسري المعيار رقم  ١٥من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات
السنوية التي تبدأ في  ١يناير  ٢٠١٨أو بعد ذلك التاريخ ،ويسمح بالتطبيق المبكر.
قامت المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار وترى أنه لن يكون ھناك تأثير
جوھري على البيانات المالية الموحدة الخاصة بھا.
المعيار رقم  ١٦من المعايير صدر المعيار رقم  ١٦من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في يناير ٢٠١٦
الدولية إلعداد التقارير المالية ويتطلب االعتراف بجميع عقود اإليجار في الميزانية العمومية تقريباً ،بعد أن تم وقف
العمل بالتمييز بين عقود اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي .وبموجب المعيار الجديد،
يتم االعتراف باألصل )حق استخدام البند المستأجر( وااللتزام المالي بدفع اإليجارات،
ويستثني فقط من ذلك عقود اإليجار منخفضة القيمة وقصيرة األجل.
يسري المعيار رقم  ١٦من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات
السنوية التي تبدأ في  ١يناير  ٢٠١٩أو بعد ذلك التاريخ ،ويسمح بالتطبيق المبكر.
إن المجموعة بصدد تقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.
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المعيار رقم  ٩من المعايير أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في  ٢٤يوليو  ٢٠١٤المعيار رقم  ٩من
الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" )"المعيار"( الذي سوف يحل
محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٩األدوات المالية :االعتراف والقياس .يشمل
المعيار ثالثة موضوعات رئيسية ھم :التصنيف والقياس ،انخفاض القيمة والتحوط.
الحوكمة وإدارة المشاريع
إن تطبيق المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يعتبر بمثابة مبادرة ھامة للمجموعة ،وتضم موارد
كثيرة من أقسام الشؤون المالية وإدارة المخاطر وتقنية المعلومات .تتم إدارة المشروع من خالل ھيكل حوكمة تفصيلي
يشمل قسم إدارة المخاطر وقسم الشؤون المالية وتقنية المعلومات ووحدات األعمال .سوف يتم تعديل وتحديث نظام
الرقابة الداخلية الحالي لدى المجموعة عندما يلزم األمر للوفاء بمتطلبات المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية .قام ت المجموعة بتطبيق العديد من مكونات إطار الحوكمة الحالي لضمان تطبيق الضوابط والنظم
الرقابية المناسبة على العمليات الرئيسية الجديدة ومجاالت األحكام الجوھرية .ترتب على تطبيق المعيار رقم  ٩من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ٢٠١٨تعديالت على اإلجراءات والسياسات المحاسبية وتغييرات وتعديالت
على وثائق الرقابة الداخلية والكتيبات اإلرشادية المتعلقة بمخاطر االئتمان وتطوير نماذج جديدة إلدارة المخاطر
والمنھجيات المرتبطة بھا وعمليات جديدة إلدارة المخاطر .تم تقديم تقارير دورية حول سير العمل طبقا ً للخطة
الموضوعة ونتائج عملية التطبيق المتزامن إلى اإلدارة العليا للمجموعة طوال مرحلة تنفيذ المشروع خالل سنة
.٢٠١٧
فيما يلي ملخص لبعض األمور الجوھرية التي من المحتمل أن تكون ھامة في فھم تأثير تطبيق المعيار رقم  ٩من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
التصنيف والقياس
يقدم المعيار متطلبات جديدة لتحديد أساس قياس الموجودات المالية بما في ذلك سمات التدفقات النقدية الخاصة
بالموجودات ونماذج األعمال التي تتم بموجبھا إدارة ھذه الموجودات .وبالتالي ،قد يتغير أساس قياس الموجودات
المالية الخاصة بالبنك .يؤثر المعيار على احتساب سندات الملكية المتاحة للبيع التي تتطلب تصنيف حسب المحفظة،
بين تسجيل األرباح المحققة وغير المحققة من خالل ) (١اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادتھا إلى الدخل أو )(٢
بيان الدخل .ونتيجة لذلك ،فإنه من المتوقع أن تقل قيمة أرباح سندات الملكية المسجلة من خالل اإليرادات عن
المستويات الحالية والمستويات المسجلة في السنوات األخيرة باستثناء محفظة األسھم الخاصة .فيما يتعلق باألدوات
المالية األخرى ال يتوقع البنك أن يترتب على التطبيق تغير جوھري في تصنيف وقياس الموجودات المالية بين التكلفة
المطفأة والقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
محاسبة التحوط
يتضمن المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قواعد جديدة لمحاسبة التحوط تھدف إلى مواءمة
محاسبة التحوط مع ممارسات إدارة المخاطر .يتضمن المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،
سياسة محاسبية يتم بموجبھا خيار تأجيل تطبيق المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "محاسبة
التحوط" ومواصلة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٩محاسبة التحوط .قررت المجموعة ممارسة خيار السياسة
المحاسبية ھذه .إال أن المجموعة سوف تقوم بتطبيق إفصاحات محاسبة التحوط المُعدلة وفقا ً لمتطلبات المعيار رقم ٩
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،التعديالت ذات الصلة على المعيار رقم  ٧من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية " األدوات المالية :اإلفصاحات" في التقرير المالي السنوي الخاص بالمجموعة لسنة .٢٠١٨
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انخفاض القيمة
سوف يكون لتطبيق المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوھري على منھجية انخفاض
القيمة المتبعة من قبل البنك .يعتبر نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منھجا ً استشرافيا ً مقارنة بمنھج الخسائر المتكبدة
الحالي .تعكس خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلقة بحاالت التعثر عن السداد إما (١) :على
مدى فترة االثنى عشر شھراً التالية ،أو ) (٢على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على التغيرات االئتمانية عن
البداية .يتعين أن تظھر خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة مرجحة عادلة مقارنة بالتقدير األفضل الوحيد طبقا ً للمنھج
الحالي .تضع النتيجة المرجحة بعين االعتبار سيناريوھات متعددة استنادا إلى تنبؤات معقولة.
قام البنك بوضع منھجيات ونماذج جديدة مع الوضع في االعتبار حجم المحافظ ونوعيتھا ودرجة تعقيدھا .يأخذ المعيار
رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بعين االعتبار احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل ضرب
احتمالية التعثر في الخسارة المحتملة عند التعثر في التعرض عند التعثر.
يستخدم نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منھج مقسم إلى ثالث
مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ نشأته:
المرحلة  – ١يتم تطبيق طريقة الخسارة المحتملة عند التعثر لمدة  ١٢شھر على جميع الموجودات المالية التي لم
تشھد زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان منذ بداية تقديم االئتمان ولم تتعرض النخفاض في التصنيف االئتماني .سوف
يتم احتساب الخسارة المحتملة عند التعثر باستخدام احتمالية التعثر لمدة  ١٢شھر التي تمثل احتمالية حدوث تعثر عن
السداد خالل فترة االثنى عشر شھراً التالية .يختلف منھج المرحلة األولى عن المنھج الحالي الذي يقدر مخصص
جماعي لالعتراف بالخسائر التي تم تكبدھا من القروض العاملة ولكن لم يتم التحقق عنھا.
المرحلة  – ٢عندما يشھد األصل المالي زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان عقب تقديم التسھيالت االئتمانية ولكن لم
يتعرض النخفاض في التصنيف االئتماني ،يتم اعتباره ضمن المرحلة  .٢تتطلب ھذه المرحلة احتساب خسائر االئتمان
المتوقعة بنا ًء على مدة احتمالية التعرض للتعثر التي تمثل احتمالية حدوث تعثر عن السداد خالل العمر المقدر المتبقي
لألصل المالي .تكون قيمة المخصصات أعلى في ھذه المرحلة نظراً لزيادة المخاطر وتأثير الفترة الزمنية األطول
مقارنة بفترة االثنى عشر شھراً في المرحلة األولى.
المرحلة  – ٣سوف يتم إدراج الموجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتھا في ھذه المرحلة.
على غرار المرحلة الثانية ،سوف يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان بناء على خسائر االئتمان المتوقعة.
فيما يلي بعض المفاھيم الرئيسية ضمن المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي لھا أكبر تأثير
وتتطلب مستوى عالي من األحكام:
تقييم الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان
يتم تقييم الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان بصورة نسبية .لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان من األصل المالي
قد زادت بشكل جوھري منذ بداية تقديم االئتمان ،يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر عن السداد على مدى العمر المتوقع
لألصل المالي في تاريخ التقرير ،بمخاطر التعثر المشابھة عند تقديم االئتمان ،من خالل استخدام مؤشرات المخاطر
الرئيسية المستخدمة في عمليات إدارة المخاطر الحالية للبنك .سوف يتم في تاريخ كل تقرير تقييم التغير في مخاطر
االئتمان وذلك لكل أصل يعتبر ھام بصورة منفردة .يتسم ھذا التقييم بطبيعته المتماثلة وبذلك يمكن لمخاطر االئتمان
للموجودات المالية العودة إلى المرحلة  ١إذا انخفضت الزيادة في مخاطر االئتمان منذ بداية األصل ولم تعد تعتبر
زيادة جوھرية.
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العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية والسيناريوھات المتعددة
يتطلب المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل لمرجح خسائر االئتمان بناء على
االحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج المحتملة الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
يجب أن يشمل قياس خسائر االئتمان المتوقعة العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية باإلضافة إلى تحديد
ما إذا كان ھناك زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان منذ بدايته .يتعين أن يعكس قياس خسائر االئتمان المتوقعة في كل
فترة تقرير معلومات مناسبة ومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات
المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
سوف يقوم البنك باستخدام السيناريوھات الثالثة التي تكون مرجة بشكل محتمل لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة:
الحكم االئتماني القائم على الخبرة
تتطلب منھجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه االئتماني
القائم على الخبرة ليشمل التأثير المقدر للعوامل التي لم يتم رصدھا في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع
فترات التقارير.
العمر المتوقع
أثناء قياس خسائر االئتمان المتوقعة ،يتعين على البنك أن يضع باعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللھا المصرف
لمخاطر االئتمان .كما يجب األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع ،بما في ذلك خيارات
الدفع مقدما ً وخيارات التمديد والتجديد .فيما يتعلق بالبطاقات المغطاة التي ليس لھا تاريخ استحقاق ثابت ،يتم تقدير
العمر المتوقع استناداً إلى الفترة التي يتعرض البنك خاللھا لمخاطر االئتمان وال يتم الحد من خسائر االئتمان من خالل
اتخاذ إجراءات إدارية.
تعريف التعثر عن السداد والشطب
يبقى التعريف الذي يتبعه البنك لتقييم اإلنخفاض في القيمة متماشيا مع إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ،٩دون اللجوء إلى اإلفتراضات .إن افتراض التخلف عن السداد المعرف في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،٩
ھو حاليا قيد المراجعة الداخلية وقد يختلف عن النتائج الفعلية الحقا حيث يوجد مبرر معقول لرد اإلفتراض .إن
المدخالت المستخدمة لتقييم ما إذا كان ھناك أداة مالية في حالة تخلف عن السداد وأھميتھا قد تتغير بمرور الوقت
لتعكس التغيرات في الظروف.
تأثير التحول
سوف تقوم المجموعة بتسجيل التعديل على رصيده االفتتاحي لألرباح المحتجزة واإليرادات الشاملة األخرى كما في
 ١يناير  ٢٠١٨لبيان تطبيق المتطلبات الجديدة لالنخفاض في القيمة والتصنيف والقياس في تاريخ التطبيق ولن يقوم
بإعادة بيان الفترات المقارنة.
ترى المجموعة أن التحول إلى تطبيق المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية سوف يؤدى إلى
انخفاض حقوق المساھمين بنسبة تتراوح بين  ٪٢،٨إلى  ٪٣،٢من إجمالي حقوق المساھمين كما سيؤدى إلى انخفاض
نسبة الملكية العامة للشق األول من رأس المال بمقدار يترواح بين  ٥٧إلى  ٦٨نقطة أساس .يتعلق التأثير المقدر
بصورة أساسية بتطبيق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة .إن التقييم الذي قامت به المجموعة ھو مبدئي كجزء من
تطبيق المعيار الجديد ،ستواصل المجموعة تحسين افتراضاتھا النموذجية والسياسات المحاسبية وإطار الحوكمة
وتقنيات التقدير المستخدمة حتى  ٣١مارس .٢٠١٨
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تأثير التحول )تابع(
تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع لدى المجموعة استثمارات في حقوق الملكية الخاصة واألسھم في شركات غير مدرجة.
كجزء من األحكام االنتقالية للمعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،سوف يتم تقييم االستثمار في
حقوق الملكية الخاصة إلى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ويجب احتساب التغيرات في القيمة
العادلة لالستثمارات مستقبالً ضمن األرباح أو الخسائر التي تنتج عن تقلب األرباح أو الخسائر .كما يجب احتساب أسھم
حقوق الملكية في الشركات غير المدرجة والمحتفظ بھا للمستقبل المنظور من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ولن يكون
لھذا التطبيق تأثير ھام على أداء المجموعة.
تحتفظ المجموعة بالقروض ،وكذلك الذمم المدينة ،لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع أن ينشأ عنھا تدفقات نقدية
تمثل فقط دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة عليه .ولذا ،تتوقع المجموعة أن يستمر قياس القروض والذمم المدينة
بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي رقم  ٩إال أن المجموعة سوف تقوم بتحليل سمات التدفقات النقدية التعاقدية لتلك
األدوات بمزيد من التفصيل قبل تحديد إذا ما كانت تلك األدوات تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار
الدولي رقم .٩
محاسبة التحوّ ط
ترى المجموعة أن جميع عالقات التحوط القائمة المصنفة حاليا ً في عالقات تحوط فعالة سوف تظل مؤھلة لمحاسبة
التحوط بموجب المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .وبما أن المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ال يغير المبادئ العامة حول كيفية قيام المنشأة باحتساب التحوطات الفعالة ،فال تتوقع المجموعة
أن يكون ھناك تأثير جوھري لتطبيق ھذا المعيار .سوف تقوم المجموعة بتقييم التغيرات المحتملة المتعلقة باحتساب
القيمة الزمنية لعقود الخيارات أو المراكز اآلجلة أو ھامش االئتمان لمختلف العمالت بمزيد من التفصيل في المستقبل.
يسري المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ في  ١يناير  ٢٠١٨أو
بعد ذلك التاريخ .ويسمح بتطبيق ھذا المعيار في وقت مبكر .وفيما عدا محاسبة التحوط ،يتعين تطبيق المعيار بأثر
رجعي ،ولكن تقديم معلومات مقارنة ليس إلزاميا ً .بالنسبة لمحاسبة التحوط ،يتم تطبيق المتطلبات عموما ً بأثر مستقبلي
مع بعض االستثناءات المحدودة .وتعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المقرر.
حالة التطبيق
تواصل المجموعة متابعة تقدم مشروع تطبيق المعيار رقم  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية العالمي مع
وثائق السياسات المحاسبية للمجموعة وتقييم نماذج األعمال ووضع واختبار منھجية تحديد أنماط المخاطر بغرض
احتساب انخفاض القيمة الحالية .يتم متابعة عملية التطبيق من قبل اللجنة التوجيھية للمشروع والتي تضم معنيين رئيسيين
من أقسام الشؤون المالية وإدارة المخاطر والتكنولوجيا.

٤٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية
مقدمة ونظرة عامة
اإلطار العام إلدارة المخاطر
يتمثل الھدف الرئيسي للمجموعة في إدارة المخاطر وتقديم عوائد للمساھمين تماشيا ً مع مستوى المخاطر المقبولة.
تتعرض المجموعة في سياق أعمالھا االعتيادية إلى عدة مخاطر وأبرزھا مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر
السيولة ومخاطر التمويل ومخاطر معدالت الفائدة والمخاطر التشغيلية ومخاطر أخرى مثل مخاطر االلتزام والمخاطر
االستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر أمن المعلومات واستمرارية االعمال .إن وجود ھيكل مُحكم إلدارة المخاطر
والملكية يضمن عملية اإلشراف على والمسألة عن فعالية إدارة المخاطر التي تواجھھا المجموعة .ھذا ويتم تحديد ھذا
التوجه من قبل مجلس اإلدارة ويتم تطبيقه من خالل ھيكل وإطار إدارة مخاطر مُحكمة.
تشكيل مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن التوجيه العام واإلشراف والرقابة على المجموعة .يتم إدارة العمليات اليومية للمجموعة
من قبل لجان منبثقة عن مجلس والرئيس التنفيذي .يتولى مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن المجموعة بما في ذلك
االعتماد واإلشراف على تنفيذ أھدافه االستراتيجية واستراتيجية المخاطر والحوكمة والقيم المؤسسية ضمن إطار العمل
المتفق عليه وفقا ً للھياكل القانونية والتنظيمية ذات الصلة .يتألف مجلس اإلدارة حاليا ً من تسعة أعضاء .يشغل كل عضو
في منصبه لمدة ثالث سنوات ،والتي قد يتم تجديدھا لمدة ثالثة سنوات أخرى .كما أن مجالس إدارة الشركات التابعة
للبنك يقع على عاتقھا نفس المسؤوليات تجاه شركاتھم ذات الصلة كما ھو حال أعضاء مجلس إدارة المجموعة تجاه
البنك.
إطار الحوكمة
لدى المجموعة إطار حوكمة شامل يضع األحكام والعمليات والسياسات التي يقوم من خاللھا مجلس اإلدارة واإلدارة
العليا بإدارة المجموعة .يقوم مجلس اإلدارة بتطبيق معايير الحوكمة كما أنه مسؤول عن دليل الحوكمة .تعمل معايير
الحوكمة لدى المجموعة على إلزام الجھات المعنية باعتماد أعلى المعايير المھنية والحرص على تنفيذ مھامھم .كما يتولى
مسؤول المخاطر الرئيسي لدى المجموعة مسؤولية دليل الحوكمة.
ھيكل إدارة المخاطر
يقوم مجلس اإلدارة بالمصادقة على خطط إدارة مخاطر البنك وشركاته التابعة وشركاته الزميلة ومكاتبه الدولية بما في
ذلك المكاتب التمثيلية والفروع الدولية .وبموجب الصالحيات المخولة من قبل مجلس اإلدارة ،تقوم لجنة المخاطر
واإلمتثال من خالل االجتماعات المخصصة إلدارة المخاطر التي تعقد على نحو منفصل ،بوضع سياسات عالية المستوى
إلدارة المخاطر المؤسسية ،وتمارس صالحيات إدارة المخاطر المفوضة وتشرف على تنفيذ إطار إدارة المخاطر
والضوابط ذات الصلة .يقوم مسؤول المخاطر الرئيسي لدى المجموعة برفع تقاريره إلى ھذه اللجنة.
لجان على مستوى مجلس اإلدارة لدى المجموعة
لجنة اإلدارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
تتكون لجنة اإلدارة من ثالث أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي .تتولى لجنة اإلدارة مسؤولية
اإلشراف على تنفيذ خطة عمل المجموعة وفقا ً لالستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس باإلضافة إلى اإلشراف على
ومراجعة مجاالت العمل الھامة لدى المجموعة .تعقد اللجنة اجتماعاتھا على أساس ربع سنوي أو بوتيرة أكثر حيثما
اقتضت الضرورة .يتضمن ميثاق لجنة اإلدارة المنبثقة عن المجلس تشكيل اللجنة والتوجيھات واألدوار والمسؤوليات
التفصيلية للجنة اإلدارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة
تتكون لجنة إدارة المخاطر وااللتزام من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي وتتولى مسؤولية
اقتراح وتحديد استراتيجية المخاطر لدى المجموعة وقابلية تحمل المخاطر والتوجيھات فضالً عن مراقبة مدى االلتزام.
تعقد اللجنة اجتماعاتھا على أساس ربع سنوي أو بوتيرة أكثر حيثما اقتضت الضرورة .يتضمن ميثاق لجنة إدارة المخاطر
وااللتزام المنبثقة عن المجلس تشكيل اللجنة والتوجيھات واألدوار والمسؤوليات التفصيلية للجنة دارة المخاطر وااللتزام.
٤٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(
لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
تتكون لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي ،وتتولى
مسؤولية اإلشراف على فعالية نظم الرقابة الداخلية وجودة وتكامل البيانات المالية وإعداد التقارير المالية .تعقد اللجنة
اجتماعات ربع سنوية أو أكثر حيثما يلزم .ينطوي ميثاق لجنة التدقيق المنبثقة عن اإلدارة على تشكيل اللجنة والمبادئ
التوجيھية واألدوار التفصيلية والمسؤوليات المكلفة بھا.
لجنة المكافآت والترشيحات
تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثالث أعضاء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي .تقوم اللجنة بتقديم
التوصيات لتعيين أو إنھاء عضوية أي من أعضاء مجلس إدارة إلى المجلس وحيثما كان مالئما أعضاء اللجنة التنفيذية
لدى المجموعة وضمان الوفاء بمسؤولياتھم بما يعود بالمصلحة على المساھمين والمجموعة .تعمل اللجنة على اعتماد
واالشراف على تحديد المكافآت وضمان مواءمة المكافآت مع ثقافة المجموعة والقيم وأداء األعمال واستراتيجية المخاطر.
تعقد اللجنة اجتماعاتھا مرتين على األقل سنويا ً أو بوتيرة أكير حيثما اقتضت الضرورة .يشمل ميثاق لجنة المكافآت
والترشيحات التشكيل والمبادئ االرشادية واألدوار والمسؤوليات المفصلة للجنة المكافآت والترشيحات.
لجان على مستوى اإلدارة لدى المجموعة
تتولى اللجان على مستوى اإلدارة مسؤولية تنفيذ إطار إدارة المخاطر .فيما يلي المھام الرئيسية للجان الخمس على
مستوى اإلدارة:
اللجنة التنفيذية لدى المجموعة
تمثل اللجنة التنفيذية أعلى لجنة إدارية تعمل بموجب تفويض بالصالحية من قبل مجلس اإلدارة .تتولى ھذه اللجنة
مسؤولية إدارة األمور االستراتيجية والمالية والرأسمالية فضالً عن األمور المتعلقة بالمخاطر ذات التأثير على المجموعة.
إن الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق اإلدارة التنفيذي مسؤوالن بشكل رئيسي عن تنفيذ استراتيجية األعمال المتفق
عليھا ،ومتابعة ومراقبة المخاطر في إطار الحدود المقبولة للمخاطر .تتألف اللجنة التنفيذية من فريق اإلدارة التنفيذي
ويرأسھا الرئيس التنفيذي للمجموعة .يشمل ميثاق لجنة اإلدارة التنفيذية تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيھية واألدوار
والمسؤوليات المفصلة للجنة اإلدارة التنفيذية.
لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات
تقوم لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات بمساعدة اللجنة التنفيذية في وضع وتنفيذ استراتيجية
االئتمان وسياسات وإجراءات الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات لدى المجموعة .تتمثل أھداف لجنة ائتمان
الخدمات المصرفية للمؤسسات في اإلشراف على استراتيجيات وأھداف االئتمان واإلقراض لدى المجموعة ،بما في ذلك
تحديد وإدارة التعرض لمخاطر االئتمان من الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات لدى المجموعة واالستجابة
للتغيرات التي تؤثر على تلك المخاطر .تقوم لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات بالمساعدة أيضا ً بمراجعة جودة
وأداء محفظة االئتمان الخاصة بالمجموعة واإلشراف على قسم االئتمان الخاص بالخدمات المصرفية للمؤسسات
واالستثمارات لدى المجموعة بما في ذلك مراجعة مخاطر االئتمان الداخلية والسياسات االئتمانية ووضع حدود للمحفظة.
يشمل ميثاق لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيھية واألدوار
والمسؤوليات المفصلة للجنة لجنة ائتمان الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات.

٤٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(
لجنة ائتمان األفراد
تقوم لجنة ائتمان لألفراد بمساعدة اللجنة التنفيذية في وضع وتنفيذ استراتيجية االئتمان الخاصة بالخدمات المصرفية
لألفراد .تم تشكيل اللجنة لضمان تحقيق روية شاملة الستراتيجيات األعمال على مستوى الخدمات المصرفية لألفراد
لدى المجموعة .تقوم اللجنة باإلشراف على االستراتيجيات الخاصة باالئتمان واإلقراض لدى المجموعة ،بما في ذلك
تحديد وإدارة استراتيجية االئتمان واالستجابة لالتجاھات التي تؤثر على األعمال ،كما تقوم بمراجعة جودة وأداء محفظة
االئتمان الخاصة بالمجموعة واإلشراف على قسم إدارة مخاطر االئتمان ووضع حدود للمحفظة .يشمل ميثاق لجنة ائتمان
الخدمات المصرفية للمؤسسات واالستثمارات تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيھية واألدوار والمسؤوليات المفصلة للجنة
ائتمان األفراد.
لجنة االلتزام وإدارة المخاطر
تعمل لجنة االلتزام وإدارة المخاطر بموجب تفويض بالصالحية من قبل اللجنة التنفيذية وتقوم بمساعدة لجنة إدارة
المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة .تقوم لجنة االلتزام وإدارة المخاطر بتحديد ووضع ومراقبة مدى تقبل
المجموعة للمخاطر مع األخذ في االعتبار استراتيجية المجموعة وتخطيط األعمال .باإلضافة إلى ذلك ،فإن لجنة االلتزام
وإدارة المخاطر مسؤولة عن تحديد ومناقشة ومراقبة اللوائح الرئيسية المحلية والدولية والتي تنطبق على كافة أعمال
المجموعة .تقوم لجنة االلتزام وإدارة المخاطر برفع تقارير حول األمور ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة
المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيثما يكون ذلك مناسباً ،ورفع توصيات حول اإلطار العام لتقبل المخاطر
من قبل المجموعة وإبالغھم باألمور األخرى الرئيسية ذات الصلة بالمخاطر التنظيمية واالمتثال .يشمل ميثاق لجنة
االلتزام وإدارة المخاطر تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيھية واألدوار والمسؤوليات المفصلة للجنة االلتزام وإدارة المخاطر.
لجنة إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة
تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بمساعدة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤوليته
المتعلقة باإلشراف على مسؤوليات إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة .تعتبر لجنة إدارة الموجودات
والمطلوبات مسؤولة بشكل مباشر أمام لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن ضمان إدارة
المخاطر ضمن مجموعة الموجودات والمطلوبات بشكل حذر من خالل وضع سياسات وإجراءات حكيمة للمجموعة
وإطار مناسب للمخاطر .إن ھدف لجنة الموجودات والمطلوبات ھو المحافظة على رقابة مستمرة على مخاطر معدالت
الفائدة ومخاطر السيولة لتحقيق ھدف رئيسي أال وھو تحقيق أمثل العوائد وضمان كفاية مستويات السيولة ضمن إطار
رقابة مخاطر فعال .يشمل ميثاق لجنة الموجودات والمطلوبات تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيھية واألدوار والمسؤوليات
المفصلة للجنة الموجودات والمطلوبات.
لجنة توجيھية للموارد البشرية
تقوم للجنة التوجيھية للموارد البشرية بمساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذ المھام الخاصة بھا فيما يتعلق بتنفيذ مبادرات
الموارد البشرية االستراتيجية والتشغيلية من أجل تحقيق قيمة طويلة األجل .يتم تشكيل اللجنة لتوفير منتدى لمناقشة
واعتماد مبادرات وسياسات الموارد البشرية للتأكد من أنه يتم النظر في احتياجات المنظمة من وجھة نظر الموظفين
وضمان اعتماد التغيرات عندما يتطلب ذلك أو ضمان تقديمھا للجھات الحكومية ذات الصلة العتمادھا .تعتبر اللجنة ھي
الراعي الرسمي لجميع مبادرات الموار البشرية المادية على مستوى البنك بما يتوافق مع إضافة قيمة للموظفين .يشمل
ميثاق لجنة توجيه الموارد البشرية تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيھية واألدوار والمسؤوليات المفصلة للجنة توجيه الموارد
البشرية.

٤٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(
لجنة العقارات
تعمل لجنة العقارات بتفويض من اللجنة التنفيذية وتتولى اإلشراف على واعتماد أنشطة المجموعة لالستثمارات في
العقارات تماشيا ً مع ممارسات إدارة مخاطر السوق والسيولة الفعالة وفقا ً لسياسات المجموعة المتعلقة بإدارة المخاطر.
يشمل ميثاق لجنة العقارات تشكيل اللجنة ومبادئھا االرشادية وأدوارھا ومسؤولياتھا التفصيلية.
لجنة األعمال المصرفية اإلسالمية
تم تعيين لجنة األعمال المصرفية اإلسالمية من قبل اللجنة التنفيذية لإلشراف على وتوجيه األعمال المصرفية اإلسالمية
لبنك أبوظبي األول التي تقوم بھا وحدات األعمال والشركات التابعة له أبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي وأصيل
للتمويل .تقوم لجنة األعمال المصرفية اإلسالمية أيضا ً بتقديم توجيھات واضحة عن سوق األعمال المصرفية اإلسالمية
والمشكالت التي قد تنشأ بما في ذلك ظروف وتوجھات السوق داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجھا مع الوضع
في االعتبار االستجابة للتوجھات الخارجية واألحداث المتعلقة بالمؤسسات اإلسالمية ونظام الحوكمة العامة واألمور
القانونية واألمور المتعلقة بااللتزام بأحكام الشريعة وسبل التعاون المحتملة داخل المؤسسة والتوجه المستقبلي لألعمال
والمستجدات المتعلقة بالتغيرات الجوھرية .يشمل ميثاق لجنة األعمال المصرفية اإلسالمية تشكيل اللجنة ومبادئھا
االرشادية وأدوارھا ومسؤولياتھا التفصيلية.
لجنة األعمال المصرفية الدولية
تم تعيين لجنة األعمال المصرفية الدولية بتفويض من اللجنة التنفيذية لمساعدة اللجنة التنفيذية في تعريف ووضع ومتابعة
االستراتيجية الشاملة لألعمال الدولية لبنك أبوظبي األول وتقييم المناطق الدولية بما يتماشى مع استراتيجية بنك أبوظبي
األول ومبادئ المجموعة بما في ذلك الحاجة للوفاء بمتطلبات القوانين والتشريعات المحلية .إن أحد األھداف الرئيسية
للجنة ھو تحديد واعتماد استراتيجيات الدولة والھياكل واإلدارة العليا ومراجعة األعمال واألنظمة والضوابط الرقابية
الالزمة لتوجيه العمليات ونمو األعمال في الدول المعنية .يشمل ميثاق لجنة األعمال المصرفية الدولية تشكيل اللجنة
ومبادئھا االرشادية وأدوارھا ومسؤولياتھا التفصيلية.
لجنة العمليات والتكنولوجيا لدى المجموعة
تم تعيين لجنة العمليات والتكنولوجيا لدى المجموعة بتفويض من اللجنة التنفيذية لتولي قيادة أنشطة العمليات واألنشطة
التكنولوجية وتطبيق الحوكمة على ھذه األنشطة في شركات مجموعة بنك أبوظبي األول والتأكد من تطبيق استراتيجيات
وخطط فعالة في مجموعة بنك أبوظبي األول .يشمل ميثاق لجنة العمليات والتكنولوجيا لدى المجموعة تشكيل اللجنة
ومبادئھا االرشادية وأدوارھا ومسؤولياتھا التفصيلية.
لجنة التكامل التوجيھية
تم تعيين لجنة التكامل التوجيھية بتفويض من اللجنة التنفيذية لتقديم التوجيھات حول األمور المتعلقة بعملية التكامل ما
بعد الدمج .تعتبر ھذه اللجنة ھي الجھة الرئيسية المسؤولة عن اعتماد جميع سياسات وإجراءات التكامل مع بعد الدمج
وبذلك تتبع جميع لجان التكامل التوجيھية ذات المستوى األدنى لجنة التكامل التوجيھية للمجموعة .تجتمع لجنة التكامل
التوجيھية مرة كل أسبوعين ويترأسھا الرئيس التنفيذي للمجموعة .يشمل ميثاق لجنة التكامل التوجيھية تشكيل اللجنة
ومبادئھا االرشادية وأدوارھا ومسؤولياتھا التفصيلية.
قسم إدارة المخاطر وااللتزام لدى المجموعة
لدى المجموعة وحدات مركزية تكون مسؤولة عن إدارة المخاطر وااللتزام والشؤون القانونية يترأسھا المسؤول الرئيسي
عن إدارة المخاطر لدى المجموعة .تتكون وحدة إدارة المخاطر من وحدة إدارة مخاطر المشاريع ووحدة إدارة مخاطر
االئتمان ووحدة إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر االحتيال ووحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة ووحدة إدارة أمن
المعلومات واستمرارية األعمال .تتألف إدارة االلتزام من وحدة االلتزام التنظيمي ووحدة االلتزام بمكافحة الجرائم المالية
ووحدة التزام باألعمال .يقوم قسم الشؤون القانونية بدعم أعمال تلك الوحدات وتمكينھا من أداء مھامھا.
٤٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤

اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(
إطار سياسة إدارة مخاطر المؤسسة
يھدف إطار سياسة إدارة مخاطر المؤسسة في البنك إلى تحقيق قيمه األساسية وأھدافه ليكون مؤسسة عالمية مما يؤدي
لزيادة العوائد المعدلة وفقا ً للمخاطر لجميع المساھمين من خالل تحديد إطار استراتيجية إدارة مخاطر شاملة على مستوى
البنك ويشمل ذلك الفروع المحلية والدولية والشركات التابعة والشركات الزميلة ومكاتب التمثيل األجنبية .إن الھدف
الرئيسي من سياسة إدارة مخاطر المؤسسة ھو تقديم تأكيد بدرجة معقولة إلى مجلس اإلدارة بأن المخاطر التي تھدد
تحقيق البنك ألھدافه الرئيسية تم تحديدھا وقياسھا ومراقبتھا وإدارتھا من خالل نظام إدارة مخاطر فعال ومتكامل .يتكون
إطار سياسة إدارة مخاطر المؤسسة من وثائق سياسة محددة تغطي جميع المخاطر الجوھرية في البنك؛ ويشمل ذلك،
سياسة إدارة مخاطر المؤسسة وسياسة قبول المخاطر وسياسة مخاطر ائتمان الخدمات المصرفية للمجموعات وسياسة
مخاطر ائتمان األفراد وسياسة مخاطر السوق وسياسة المخاطر التشغيلية وسياسة مخاطر الموجودات والمطلوبات
وسياسة مخاطر االلتزام وسياسة مكافحة غسيل األموال والعقوبات وسياسة إدارة مخاطر تقنية المعلومات وحماية
المعلومات وسياسة استمرارية األعمال وسياسة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي وسياسة اعتماد المنتجات الجديدة
وسياسة نموذج الحوكمة المثالية وغيرھا .باإلضافة إلى سياسة إدارة المخاطر ،قامت المجموعة كذلك بتطبيق سياسات
وإجراءات وبرامج تشغيلية مفصلة ،كما ھو مناسب .يتم تغطية المخاطر األخرى ذات الصلة مثل مخاطر السمعة
ومخاطر االستراتيجية ضمن سياسة إدارة المخاطر.
يقوم بنك أبوظبي األول بإدارة المخاطر باستخدام ثالثة خطوط دفاعية تشمل وحدات األعمال ووحدات الرقابة والتدقيق
الداخلي .تمثل وحدات األعمال خط الدفاع األول وتعمل على تحديد وإدارة المخاطر في أنشطته اليومية بالتأكد من أن
األنشطة تقع في نطاق المخاطر التي يمكن أن يتحملھا البنك ،وأنھا تلتزم بكافة السياسات واإلجراءات الداخلية ذات
الصلة .وتأتي بعد ذلك قسم مخاطر المجموعة )الذي يتألف من وحدة مخاطر المركز الرئيسي ووحدات المخاطر
المتضمنة في أقسام العمل( وقسم الشؤون القانونية وقسم االلتزام وتمثل بدورھا ثاني الخطوط الدفاعية وتعمل على وضع
ضوابط الرقابة على المخاطر بما في ذلك السياسات واإلجراءات ،ويصاحب ذلك أيضا ً اإلشراف على دور خط الدفاع
األول والتقييم المستقل له .يتبع رئيس قسم المخاطر بالمجموعة مباشرة لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
لضمان استقاللية قسم مخاطر المجموعة عن األعمال .وتعمل وحدة التدقيق الداخلي كثالث الخطوط الدفاعية على تقديم
تأكيدات لإلدارة والمجلس حول مدى فاعلية ممارسات إدارة المخاطر المطبقة بواسطة خطي الدفاع األول والثاني .ويتبع
رئيس قسم التدقيق بالمجموعة مباشرة لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.
)أ(

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام عميل أو طرف مقابل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية حول األصل المالي مما يؤدي إلى
تكبد المجموعة خسائر مالية .تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من القروض والسلفيات المقدمة من المجموعة ،والمبالغ
المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء العكسي ،واستثمارات الدين لغير أغراض المتاجرة،
واألدوات المالية المشتقة ،وبعض الموجودات األخرى.
إدارة مخاطر االئتمان
يتم تحديد وتقييم مخاطر االئتمان الخاصة ببنك أبوظبي األول من خالل آلية شاملة تتضمن ثالثة مستويات للدفاع .يقع
مستوى الدفاع األول على عاتق وحدات األعمال التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على جودة االئتمان فيما يتعلق بالموجودات
بما يتماشى مع استراتيجية األعمال المعتمدة وقابلية تحمل مخاطر االئتمان .يتمثل المستوى الثاني للدفاع في وحدة االئتمان
لدى المجموعة والتي تقوم بتقييم المخاطر على مستوى العميل والتسھيالت وضمان توثيق مستندات العميل والتسھيالت
والضمانات لدى وحدة إدارة المخاطر لدى المجموعة والتي تقوم بتقييم مخاطر االئتمان على أساس المحفظة وتقوم بتحديث
سياسات مخاطر االئتمان ،ونماذج تصنيف مخاطر االئتمان .يقوم التدقيق الداخلي بدور المستوى الثالث للدفاع من خالل
إجراء مراجعات منتظمة للتحليالت االئتمانية وأقسام إدارة المخاطر للتحقق من االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة.
كما تقوم الوحدة بمراجعة عملية توثيق السياسات بشكل منتظم.

٤٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤

اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
كجزء من إطار متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان ،يتم إجراء مراقبة منتظمة للمخاطر على مستوى كل من األفراد والمحافظ
باإلضافة إلى عدة معايير تشمل جودة االئتمان ومستويات المخصصات وحدود التعرض عبر عدة أبعاد واألداء المالي
والتشغيلي واالستخدام النھائي لألموال ومدى كفاية إجراءات الحد من مخاطر االئتمان ،وااللتزام بالتعھدات المالية وغير
المالية ،وأداء الخاص بعمليات االسترداد ،وأداء نظام التصنيف وغيرھا.
قامت المجموعة بوضع إطار للحد من مخاطر االئتمان كوسيلة للحد من التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى المنشأة
عن طريق ضمانات صافية من األوراق المالية الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك الضمانات المعتمدة من طرف ثالث.
وتشمل أنواع الحد من مخاطر االئتمان اتفاقيات التسوية والضمانات والمشتقات االئتمانية واالعتمادات المستندية وخطابات
الطمأنة .تتأكد المجموعة من أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وتوثيق عمليات التسوية والضمانات
والمشتقات االئتمانية والضمانات غير المدرجة في الميزانية العمومية ملزمة لجميع األطراف وملزمة قانونيا في جميع
المحاكم المختصة .كما تتأكد المجموعة من أنه يتم مراجعة كافة الوثائق من قبل السلطة المختصة ولديھا االستشارات
القانونية المناسبة للتحقق من مدى قابليتھا للتنفيذ .في بعض الحاالت ،يجوز للمجموعة أيضا إغالق المعامالت أو التنازل
عنھا ألطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.
تستخدم المجموعة نظاما ً داخليا ً لتصنيف المخاطر من أجل تقييم الجدارة االئتمانية للشركات المقترضة واألطراف المقابلة.
ويتم تحديد لكل شركة مقترضة تصنيف معين ويشمل ذلك الحسابات المصنفة .يشتمل نظام تصنيف المخاطر على ١١
درجة ،ومنقسم إلى  ٢٤شريحة .تتعلق الدرجات من  ٨-١بالبنود العاملة والدرجات من  ١١-٩بالبنود غير العاملة .يتم
تصنيف الدرجات غير العاملة وفقا ً للمعايير التالية:
الدرجة

التصنيف

المعايير
قروض الشركات

قروض األفراد

٩

قروض دون
المستوى

متأخرة السداد لمدة  ٩٠يوما ً أو أكثر وتظھر بعض
الخسائر نتيجة لعوامل سلبية تعوق السداد

متأخرة السداد لمدة  ٩٠يوما ً أو أكثر

١٠

قروض مشكوك
في تحصيلھا

وفقا للمعطيات ،تحصيل كامل المبلغ مشكوك فيه
مما يؤدي لخسارة جزء من ھذه القروض

متأخرة السداد لمدة  ١٢٠يوما ً أو أكثر

١١

قروض بخسارة

احتمال عدم استرداد أي مبلغ بعد استنفاد كافة
اإلجراءات المتاحة.

متأخرة السداد لمدة  ١٨٠يوما ً أو أكثر

٤٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى
يوضح الجدول أدناه أقصى تعرض لمخاطر االئتمان الخاصة ببنود الميزانية العمومية ،بما فيھا المشتقات .يتم بيان أقصى
تعرض باإلجمالي ،قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام ترتيبات المقاصة والضمانات الرئيسية:

إيضاح
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
موجودات أخرى
اإلجمالي
مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة
مشتقات محتفظ بھا للتحوط
اإلجمالي

٣٧
٣٧

االلتزامات الطارئة
االرتباطات

إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

إجمالي أقصى
تعرض للمخاطر
٢٠١٧
ألف درھم

إجمالي أقصى
تعرض للمخاطر
٢٠١٦
ألف درھم

١٣٦٫٣٣٢٫٨٩٢
١٨٫٧٦١٫٢٧٦
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤
٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨
٨٦٫٠٥٧٫٧٢٣
١٥٫٥٤٢٫١١٦
-------------------------٦٣٦٫٩٥٩٫٥٢٩
============
١٠٫٨٧٤٫٦٠٥

٢٤٫٣٢٩٫٦٤٩
٨٢٧٫٥٥٨
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
٥٫٤٤٩٫٠١٩
١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥
٢٦٫٥٥٦٫٧٦٤
٦٫٧٣٣٫٥٠٦
-------------------------٢١٦٫٥١٤٫١٤١
============
١٫٨٧٧٫٧٥٥

٥٢٤٫٨٢٧
-------------------------١١٫٣٩٩٫٤٣٢
============

٧٥٫٢٤٨
-------------------------١٫٩٥٣٫٠٠٣
============

١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧
٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢
-------------------------٢٠٠٫٩٩٣٫٠٤٩
-------------------------٨٤٩٫٣٥٢٫٠١٠
============

٦٠٫١٥٥٫٥١٦
١٩٫٤٦٠٫١١٣
-------------------------٧٩٫٦١٥٫٦٢٩
-------------------------٢٩٨٫٠٨٢٫٧٧٣
============

حيث أن األدوات المالية مسجلة بالقيمة العادلة ،فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكن ليس
أقصى تعرض للمخاطر والذي قد ينشأ مستقبالً نتيجة للتغير في القيم.

٥٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
تقوم المجموعة بقياس مدى تعرّ ضھا لمخاطر االئتمان استناداً إلى القيم الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا ً المبالغ
المخصومة والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .وتمثل القيم الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرّ ض
لمخاطر االئتمان.
مبالغ مستحقة من بنوك
ومؤسسات مالية
٢٠١٧
٢٠١٦
ألف درھم
ألف درھم

استثمارات لغير أغراض المتاجرة

قروض وسلفيات
٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

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

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

٢٫٦٩٥٫٩٠١
٥٫٠٣٥٫١٣٥
٤٫٧٦١٫١١٩
---------------------------------١٢٫٤٩٢٫١٥٥

١٫٤٦٧٫١٧٣
٩٩٧٫٢٠٨
١٫٧٩١٫١١٥
---------------------------------٤٫٢٥٥٫٤٩٦

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

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

فوائد معلقة

-

-

)(١٫٨٩٥٫٠٥٩

)(٥٦٧٫٠١٤

-

-

مخصص محدد النخفاض القيمة

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

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

)(٤٫٥٨١٫٢٦٣
---------------------------------٦٫٠١٥٫٨٣٣
----------------------------------

)(١٫٨٧٠٫١٢٣
---------------------------------١٫٨١٨٫٣٥٩
----------------------------------

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

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

تعرضت النخفاض فردي في القيمة
دون القياسية
مشكوك في تحصيلھا
خسارة
القيمة اإلجمالية

القيمة الدفترية

٢٠١٧
ألف درھم

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض
النخفاض في القيمة

التي تأخر سدادھا تشمل:
أقل من  ٣٠يوما ً
 ٦٠ – ٣١يوما ً
 ٩٠ – ٦١يوما ً
أكثر من  ٩٠يوما ً

القيمة الدفترية
لم يتأخر سدادھا ولم تتعرض
النخفاض القيمة
مخصص جماعي النخفاض القيمة
القيمة الدفترية

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

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

١٫٣٩٧٫٩٣٨
٢٫١٣٨٫٥٠٤
١٫٣٠٥٫٥٣١
٤٫١٤٣٫٦٠٧
---------------------------------٨٫٩٨٥٫٥٨٠
----------------------------------

٢٫١٨٦٫٠٤١
٦٥٠٫٣٤٥
٥٧١٫٧٨٢
١٫٠٨٥٫٦٣٨
---------------------------------٤٫٤٩٣٫٨٠٦
----------------------------------

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

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

١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
----------------------------------

١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
----------------------------------

٣٢٣٫٦١١٫٣٢٣
----------------------------------

١٣٠٫٩٣٥٫٧٧٣
----------------------------------

٨٦٫٠٥٧٫٧٢٣
----------------------------------

٢٦٫٥٥٦٫٧٦٤
----------------------------------

---------------------------------١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
============

---------------------------------١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
============

)(٨٫١٤٦٫٨٤٨
---------------------------------٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
============

)(٢٫٥٩٧٫٩٣٧
---------------------------------١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١
============

---------------------------------٨٦٫٠٥٧٫٧٢٣
============

---------------------------------٢٦٫٥٥٦٫٧٦٤
============

٥١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة
تتمثل القروض والسلفيات واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة الخاضعة النخفاض القيمة بالموجودات المالية التي بشأنھا
تحدد المجموعة أن ھناك دليل موضوعي على أن حدث خسارة قد ظھر بعد االعتراف المبدئي باألصل وأن حدث الخسارة
له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي التي يمكن تقديرھا على نحو يعتمد عليه.

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض النخفاض القيمة
تتمثل الذمم المتأخرة السداد غير الخاضعة النخفاض القيمة بالحسابات التي إما يكون فيھا تأخير في التدفقات النقدية للمبلغ
األصلي أو الفائدة دون تعرض الموجودات النخفاض القيمة .وعندما تظھر ھذه الحسابات ضعفا ً في المركز المالي
للمقترض أو جدارته االئتمانية وتتطلب انتباھا ً أكثر من المعتاد ،تتم مراقبة ھذا الضعف تحديداً للتأكد من عدم حدوث
تدھور آخر في جودة األصل .وفيما يتعلق بھذه الفئة من الموجودات ،ترى المجموعة أن رصد مخصص محدد النخفاض
القيمة غير مناسب في ظل الوضع الراھن.

قروض بشروط معاد جدولتھا
تتمثل القروض بشروط معاد جدولتھا في القروض التي أعيدت جدولتھا بسبب تدھور المركز المالي للمقترض وعندما
تكون المجموعة قد قدمت تنازالت ھامة لم تكن لتقدمھا في ظروف أخرى .وبمجرد إعادة جدولة القرض ،فإنه يبقى في
ھذه الفئة لفترة اثني عشر شھراً على األقل إلى حين التأكد من وصول األداء المالي لمستوى مقبول بما يتوافق مع اتفاقية
إعادة الجدولة .وتحدد المجموعة فترة االثني عشر شھراً على أنھا تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة .وفيما يتعلق
بھذه الفئة من الموجودات ،ترى المجموعة أن األمر قد ال يستدعي رصد مخصص محدد النخفاض القيمة .كما في تاريخ
التقرير ،قامت المجموعة بإعادة جدولة القروض التالية:

القروض المعاد جدولتھا

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٫٤٩٢٫٨١٧

١٫٧١١٫٧٩٩

==========

=========

مخصصات انخفاض القيمة
تقوم المجموعة برصد مخصص لخسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة والذي يمثل تقديرھا للخسائر
المتكبدة في محفظة القروض .تتمثل المكونات الرئيسية لھذا المخصص بعنصر الخسارة المحدد للتعرضات الھامة بصورة
فردية والمخصص الجماعي للخسائر .وعند تقييم المخصص الجماعي للخسائر ،تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير
المالية وتوجيھات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتغطية الخسائر المتكبدة غير المحددة المقررة على
مجموعات الموجودات المتجانسة ذات سمات مخاطر االئتمان المتشابھة التي تشير إلى قدرة المدين على دفع المبالغ
المستحقة حسب شروط العقد على أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تأخذ بعين االعتبار نوع الموجودات
والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان وحالة تأخر السداد وعوامل أخرى ذات صلة .إن التدفقات النقدية المستقبلية
لمجموعة الموجودات المالية التي تخضع لتقييم جماعي من حيث انخفاض القيمة يتم تقديرھا على أساس الخسائر التاريخية
للموجودات ذات سمات مخاطرة االئتمان المشابھة لتلك الموجودة ضمن المجموعة.
يجب تصنيف القروض التي يتم تقييمھا بصورة فردية على أنھا قروض منخفضة القيمة بمجرد وجود دليل موضوعي
على تكبد خسارة من انخفاض القيمة .يشتمل الدليل الموضوعي النخفاض القيمة على بيانات ملحوظة كتأخر تسديد الدفعات
التعاقدية سواء ألصل المديونية أو الفوائد وصعوبات معروفة بالنسبة للتدفقات النقدية لألطراف المقابلة أو تخفيض التصنيف
االئتماني أو عدم إمكانية االلتزام بالشروط األصلية للوفاء بالعقد.

٥٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب أرصدة القروض أو االستثمارات )وأي مخصصات لخسائر انخفاض القيمة( عندما ترى أن
القروض أو االستثمارات غير قابلة للتحصيل .ويتم تحديد ذلك بعد أن يكون قد تم بذل كافة الجھود الممكنة لتحصيل
المبالغ.

عوامل تخفيف مخاطر االئتمان
قامت المجموعة بوضع إطار لتخفيف مخاطر االئتمان كوسيلة للحد من مخاطر االئتمان عند التعرض لھا على مستوى
المنشأة من خالل شبكة حماية للسندات الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك تأمين/ضمان من طرف آخر معتمد .تشمل
أنواع تخفيف مخاطر االئتمان اتفاقيات التسوية والضمانات ومشتقات ائتمانية واعتمادات مستندية ضامنة وخطابات طمأنة.
تقوم المجموعة بالتأكد من أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وبغرض توثيق التسوية داخل وخارج
الميزانية العمومية والضمانات والمشتقات االئتمانية والرھن ملزمة لجميع األطراف وتسري قانونا ً على جميع النطاقات
ذات الصلة .كما تتأكد المجموعة من أن جميع المستندات تخضع لمراجعة من قبل السلطة المختصة ولديھا آراء قانونية
للتحقق والتأكد من قابلية تنفيذھا .وفي حاالت محددة ،يمكن أن تقوم المجموعة بإنھاء المعامالت أو تحويلھا ألطراف مقابلة
أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان.
فيما يلي تقدير لنسبة تغطية ضمانات القروض والسلفيات غير العاملة )بما في ذلك التمويل اإلسالمي(:
٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

نسبة تغطية قيمة الضمان
٪٥٠ – ٠
٪١٠٠ – ٥٠
أكثر من ٪١٠٠
إجمالي القروض المتعثرة

٥٫٩٤١٫٩٤٨
١٫٧٧٧٫٧١٩
٤٫٧٧٢٫٤٨٨

٣٫٦٣٤٫٩٧١
٣٦٨٫٦١٠
٢٥١٫٩١٥

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

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

١٢٫٤٩٢٫١٥٥

٤٫٢٥٥٫٤٩٦

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

==========

رغم أن المجموعة لم تسترد قدراً كبيراً من الضمانات في عامي  ٢٠١٦و ،٢٠١٧إال أن حق استرداد ھذه الضمانات
يساعد المجموعة على إعادة ھيكلة وتسوية القروض المتعثرة.
تقوم المجموعة بمراقبة تركيزات مخاطر االئتمان حسب القطاع والطرف المقابل والموقع الجغرافي .فيما يلي تحليل
لتركيزات مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

٥٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
تراقب المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والطرف المقابل والمنطقة الجغرافية .وفيما يلي تحليل تركيزات مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

التركيزات بحسب القطاع االقتصادي
القروض والسلفيات
٢٠١٧
ألف درھم
الزراعة
الطاقة
التصنيع
اإلنشاءات
العقارات
التجارة
النقل واالتصاالت
البنوك
المؤسسات المالية األخرى
الخدمات
القطاع الحكومي
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
أخرى

٢٠١٦
ألف درھم

االستثمارات

اتفاقيات إعادة شراء عكسي

التزامات قروض غير مسحوبة

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٣٥٫٨٠٨
٢٤٫٢٢٥٫٤٥٩
٢٠٫١٧٨٫٧١٤
١٢٫٠٣٤٫٨٤٠
٩٠٫٥٣٠٫٣٨٦
٢٢٫٨٧٧٫٥٢٢
٢٦٫٤٢١٫٦٦١
٢١٫٠٩٩٫١٥٥
٢٦٫٦٤١٫١٢٨
٢٤٫٢٢٨٫٥١٤
٥٫٠٠٦٫٢٣٤
٧١٫٢٢١٫٣١٥
١٨٨٫٣٢٢

٢٥٨٫٥٥٤
٧٫٤٦٨٫٨٥٢
٦٫٤٧٨٫٠٥٧
٦٫٥٢١٫١٤١
١٦٫٦٥٤٫٥٤٥
١٦٫٨٦٣٫٠٤٤
١٢٫٦٤٤٫٧٥١
٤٫٥٢٨٫٥١٢
٦٫٣٢٢٫٧٤٧
٢٣٫٧٧٢٫٦٦٣
٢٦٨٫٠٠٢
٣٧٫٨٥٣٫٦٦٠
٥٠٫٥٤٧

١٣٫١٦٩٫٧٩٤
٣٩٢٫٠٤٤
٧٢٫٩٤١
٧٥٠٫١٦٧
١٢٦٫٦٨٧
٥٫٠٧٧٫٢٦٩
٢٦٫٠٩٠٫٣٨٥
١٧٫٨٨٣٫٩٠٠
٤٨٥٫٦٩٩
٤٣٫٣٥٤٫٣٧٦
٣٧٥٫٢١٢

٢٫٥٦٠٫٠٩٣
٤٤٧٫٧٨٠
١٫١٢٥٫٦٧٥
٨٣٣٫٧٦٤
٦٫٤٠٨٫٩٧٨
٥٫٢٧٤٫٦٢٣
٢٫٠٥١٫١٧٤
٨٫٨٨٠٫٨١٠
١٫٧٣٠٫١٢٦

١٧٫٩٧٠٫٠٩٣
٣٫٣٧٦٫٨٨١
-

٤٫٤٧٩٫٠٢٠
٩٦٩٫٩٩٩
-

٧٫٥١٠٫٨٩٦
٤٫٦٥٣٫٩٠٨
٩٥٢٫١٩٤
١٣٫٣٦١٫٠٦٧
٢٫١٧٠٫٥٧٨
٥٫١٩٦٫٤٢٥
٦٫٢٣٩٫٢٢٧
٢٫٧٠٩٫١٤٥
٢٫١٨٥٫٧٠٤
١٫١٥٩٫٩٢١
١٫٧٥٤٫٢٨٣
٦٦٢٫١٠٤

١٫٧٩٥٫٢١٩
٥٢٢٫٧٦٠
٧٥٫١٠٤
٧٣٦٫٦٠٢
١٫٨٠٨٫١٨٧
٥٠٥٫٩٧٠
٨٫٧٩٥٫٥٥٠
٨٩٤٫٤٧٤
٢٫٥٠٨٫٥٧٦
٣١٣٫٧٤٣
٢٦٩٫٤٧٨
١٫٢٣٤٫٤٥٠

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

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

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

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

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

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

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

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

٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨

١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥

١٠٧٫٧٧٨٫٤٧٤

٢٩٫٣١٣٫٠٢٣

٢١٫٣٤٦٫٩٧٤

٥٫٤٤٩٫٠١٩

٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢

١٩٫٤٦٠٫١١٣

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

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

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

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

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

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

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

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

يتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلھا بناء على المخصصات أو الفوائد المجنبة ،إن وجدت.
يتم إدراج ضمن اإلستثمارات أدوات حقوق الملكية حيث ال تنطبق مخاطر اإلئتمان.

٥٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
التركيز بحسب المنطقة الجغرافية:
اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درھم

أوروبا
ألف درھم

الدول العربية
ألف درھم

األمريكيتان
ألف درھم

آسيا
ألف درھم

أخرى
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي

٤١٫٨٤١٫٦٩٢
٦٫٣٥٧٫٣٧٢
١٥٩٫٤٩٦
٢٫٦٣١٫٨٤٥

٥٧٫٥٧٩٫٥٢٦
٢٫٠٠٧٫٥٥٦
١٠٫٣٩٤٫٣٩٤
١٤٫٢٠٤٫٩٢٩

٧٫١٧٤٫٣٣٦
٤٫٣٢٧٫٢٤٥
١٫٦٣٠٫٦٥٣
٣٫١٩٨٫٣٢٩

٣١٫٤٥٠٫٨٥٠
١٦٣٫٧٥٨
٧٦٥٫٥٩٢
١٤٣٫١١٦

٦٤٫٦٥٠
٦٫٣٥٩٫٢٧٣
٨٠٥٫٥٩٦
٨٠١٫٤٥٥

١٠٥٫٥٦٠
٧٣٫٧٥٩
٣٦٧٫٣٠٠

١٣٨٫١١١٫٠٥٤
١٩٫٣٢٠٫٧٦٤
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤

أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة

٢٫٠٩٩٫٧٧٨
٢٢٥٫٤٠٥٫٧٢٨
٣٢٫٩٩٤٫٢١٨

٧٫٥٢٧٫٩٥١
٤١٫٤٤٣٫٩٥١
١٦٫٠٣٥٫٢٩٠

١٫٠٦٠٫٥٠٨
٢٦٫٨٣٩٫٧٠٨
١٥٫٦٨١٫٣٧٦

٥٩٫١٥٨
٢٦٫٦٢٩٫٥١١
١١٫٩٥١٫٥٧٩

٦١٦٫٨٦٠
٢١٫٣٦٨٫٨٤٩
١١٫٠٨٤٫٩٩١

٣٥٫١٧٧
٣٫٤٠١٫٣١٢
٧١٠٫٢٥٦

١١٫٣٩٩٫٤٣٢
٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٩
٨٨٫٤٥٧٫٧١٠

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

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

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

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

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

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

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

٣١١٫٤٩٠٫١٢٩

١٤٩٫١٩٣٫٥٩٧

٥٩٫٩١٢٫١٥٥

٧١٫١٦٣٫٥٦٤

٤١٫١٠١٫٦٧٤

٤٫٦٩٣٫٣٦٤

٦٣٧٫٥٥٤٫٤٨٣

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

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

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

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

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

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

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

٢١٫٥١٨٫٦٦٥
٤٧٢٫٢٩٧
٥٫١٠٧٫٧٣٢
١٫٢١٢٫٨١٢
٩٠٦٫٤٩٨
١٠١٫٨١٢٫٠٦٦
٦٫٨٦٨٫٩٤٦
--------------------------١٣٧٫٨٩٩٫٠١٦

٩٦٫٨٦٦
٢٫٣٢٢٫٢٧٦
٣٫٩٧٩٫٣٧٨
٩١٧٫١٥٦
٥٫٥٥٦٫٢٤٨
٢٫٢٤٧٫٥٩٥
--------------------------١٥٫١١٩٫٥١٩

٣٫٢١٨٫٥١٢
١٣١٫٦٠٧
٤١٤٫٣٩٠
٧٥٫٥١٤
٥٫٤٨٠٫٩٨٢
٢٫٩١٨٫٦١٩
--------------------------١٢٫٢٣٩٫٦٢٤

٨٨٫٢٨٢
١٫٧٠٧٫٣٠٠
٢٥٦٫٨٢٩
٦٥٢
١٣٫٥٨٠٫٥٢٠
٨٫٧٠٠٫٢٩١
--------------------------٢٤٫٣٣٣٫٨٧٤

٣٩٫٥٤٠
٩٢٫٠٣٨
٣٫٣٥٩٫٥٨٩
٤١٫٥٧٦
١١٫١٤٤٫٠٢١
٥٫٩٤٤٫٠٣٧
--------------------------٢٠٫٦٢٠٫٨٠١

١٨٫٤٣٤
٢١٫٢٨٣
١١٫٦٠٧
٢٫١١١٫٢٣٨
١٫٧٣٤٫٠١١
--------------------------٣٫٨٩٦٫٥٧٣

٢٤٫٧٧٦٫٧١٧
٨٩٩٫٥٢٤
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
٥٫٤٤٩٫٠١٩
١٫٩٥٣٫٠٠٣
١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥
٢٨٫٤١٣٫٤٩٩
--------------------------٢١٤٫١٠٩٫٤٠٧

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

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

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

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

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

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

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

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة

يتم قياس التركيز حسب المنطقة الجغرافية لالستثمارات وفقا ً لموقع الجھة المصدرة لألوراق المالية ،في حين يقاس التركيز بحسب المنطقة الجغرافية للبنود األخرى بنا ًء على موطن المقترض.
يتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلھا بالمخصصات أو الفوائد المجنبة ،إن وجدت .ويتم بيان التركيز من حيث المنطقة الجغرافية لاللتزامات غير المسحوبة في اإليضاح
رقم  ٣٧من ھذه البيانات المالية الموحدة.
٥٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)أ(

مخاطر االئتمان )تابع(
تصنيف االستثمارات وفقا ً لتصنيفاتھا الخارجية:
استثمارات لغير أغراض
المتاجرة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
AAA
 AAإلى A
 BBBإلى B
 Cفأقل
غير مص ّنفة

٦٫٠٦٢٫٥٣٣
١٠٫٣٧١٫١٧٣
٩٫٩٦٦٫٦٨٧
٢٫٠١٣٫١٠٦

١٣٫٧٣٦٫٤٢٩
٥٥٫٥٦٨٫٣٨٠
١٤٫٥٦١٫١٠١
٢٦٫٥٣٥
٤٫٥٦٥٫٢٦٥

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

--------------------------٢٨٫٤١٣٫٤٩٩

٨٨٫٤٥٧٫٧١٠

===========

===========

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
٩٣٫٢٨١
١٢٫٤٥١٫٢٢٩
٥٫٩٢٤٫٤٦٧
٢٧
٨٥١٫٧٦٠

--------------------------١٩٫٣٢٠٫٧٦٤

===========

٧٫٣٥٦
٥٤٩٫٤٣٦
٢٧٠٫٧٦٦
٧١٫٩٦٦

--------------------------٨٩٩٫٥٢٤

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

تتكون االستثمارات غير المصنفة بصورة أساسية من استثمارات في صناديق ملكية خاصة واستثمارات في األسھم التي
بدون مخاطر ائتمان .إن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ليست متأخرة السداد ولم تتعرض
النخفاض القيمة.

تصنيف االستثمارات وفقا ً لألطراف المقابلة:
استثمارات لغير أغراض
المتاجرة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
القطاع الحكومي
المؤسسات الدولية
القطاع العام
القطاع المصرفي
قطاع الشركات  /القطاع الخاص

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم

٣٨٫٩٥٦٫٥٧٧
٣٫١٨٠٫٩٨٣
٢٣٫٥٢١٫١٥٨
١٥٫٠١٩٫٦٢١
٧٫٧٧٩٫٣٧١

٨٫٨٢٢٫٠٤٣
٢٫٧٦٢٫٤٤٧
٥٫٧٤٢٫٦٨١
٥٫٩٦١٫٨٢٢
٥٫١٢٤٫٥٠٦

٤٫٣٩٧٫٧٩٩
٩١٥٫٢٧٩
٢٫٢٨٧٫٧٠٣
١١٫٠٧٠٫٧٦٤
٦٤٩٫٢١٩

٥٨٫٧٦٧
٧٫٣٥٦
١٢٥٫٦٢٧
٤٤٧٫١٥٦
٢٦٠٫٦١٨

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

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

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

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

٨٨٫٤٥٧٫٧١٠

٢٨٫٤١٣٫٤٩٩

١٩٫٣٢٠٫٧٦٤

==========

==========

===========

٨٩٩٫٥٢٤

===========

مخاطر التسوية
قد تؤدي أنشطة البنك إلى ظھور مخاطر وقت تسوية المعامالت والعمليات التجارية .تتعلق مخاطر التسوية بالخسائر
الناجمة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته بتوفير المبالغ النقدية أو الضمانات أو غيرھا من الموجودات بحسب
شروط التعاقد المتفق عليھا .وأي تأخير في التسوية يعد نادر الحدوث ويخضع للمراقبة.

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المشتقة المالية من احتمال إخالل الطرف المقابل بالتزاماته التعاقدية ،وھي ال تزيد
على القيمة السوقية اإليجابية لألدوات التي تكون في صالح المجموعة .يشار إلى القيمة السوقية اإليجابيـة أيضا ً باسم
"تكلفة االستبدال" باعتبارھا تقديراً لتكلفة استبدال المعامالت بأسعار السوق السائدة في حالة إخفاق الطرف المقابل .تبرم
المجموعة معظم عقود المشتقات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى.

٥٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ب( مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا أو الوفاء
بھذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.
تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات ،بما في ذلك األدوات المشتقة وااللتزامات
غير المدرجة في الميزانية العمومية ،والتي ال تتوافق من حيث العملة والحجم والفترة ،مما يترتب عليھا احتياجات تمويلية
في أوقات حرجة دون تكبد تكاليف بقيمة أعلى.

إدارة مخاطر السيولة
حددت المجموعة قابلية تحمّل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك للتأكد من أن المجموعة لديھا القدرة على التحكم
في مخاطر السيولة وتوفر النقد الكافي أو ما يعادله للوفاء بالتزاماتھا المالية في ظل كافة الظروف المستقبلية دون تكبد
خسائر إضافية كبيرة لفترة ثالثة أشھر متعاقبة .يتم دعم سياسة تحمّل المخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر الشامل
الذي يتضمن الحدود المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بشأن المقاييس الرئيسية للتمويل والسيولة،
واختبار الضغط المالي ،وخطة التمويل في حالة الطوارئ.
يتم كذلك تحديد مدى قابلية تحمّل مخاطر السيولة عند مستوى معين لضمان االلتزام المستمر بمتطلبات السيولة الحالية
والمقترحة من الجھات التنظيمية المحلية والدولية ،وھي موضوعة لدعم أھداف التصنيف االئتماني الخارجي للمجموعة.
يعد معدل كفاية السيولة أحد الوسائل الھامة لقياس مدى كفاية السيولة بموجب النظم العالمية الحالية .وقد اعتاد بنك أبوظبي
األول إعداد تقارير داخلية حول أرقام نسبة تغطية السيولة وفقا ً إلطار بازل  ٣لفترة زمنية طويلة ،وضخ استثمارات كبيرة
لتطبيق إطار عمل يتضمن أنظمة وضوابط تضمن االمتثال لكافة الجوانب النوعية والكمية لمتطلبات السيولة وفقا ً إلطار
بازل  .٣عالوة على ذلك تضمن المجموعة التزامھا في جميع األحيان بلوائح السيولة الصادرة من قبل مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي بشأن معدالت كفاية السيولة المؤھلة.
تم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة وتعميمھا على جميع وحدات المؤسسة بما يضمن التزام المجموعة بدرجة
تحمّل مخاطر السيولة المحددة .وبالمثل ،يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات تنظيمية محلية إضافية
عند إدارة السيولة.
تخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة.

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

٥٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(
٤
)ب( مخاطر السيولة )تابع(
فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٧
المجموع
ألف درھم

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم

أكثر من
 ٥سنوات
ألف درھم

فترة استحقاق
غير محددة
ألف درھم

١٣٨٫١١١٫٠٥٤
١٩٫٣٢٠٫٧٦٤
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤
١١٫٣٩٩٫٤٣٢
٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
٨٨٫٤٥٧٫٧١٠
٦٫٩٢٧٫٦٩٢
١٩٫٩٠١٫٣٧٤
٣٫٥٣٥٫٥٠١
١٥٫٦٧٢٫٤١٦
----------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥
==============

١٢٩٫٤٤٤٫٩٧٤
٥٫٣٣٢٫١١٩
١٣٫٨٢٧٫٦٠٣
١٣٫٣٩٦٫٥٣٧
١٫٨٢١٫٢٨٧
٦٤٫٢٥٢٫٣٥١
٣٫١٤٨٫٥٩٤
١١٫٧٥٤٫٣١٢
---------------------------------٢٤٢٫٩٧٧٫٧٧٧
=============

٨٫٦٦٦٫٠٨٠
٦٫٧٧٧٫٢٤٤
١٫٨٨٧
٧٫٩٥٠٫٤٣٧
١٫٤٥٦٫٨٣٥
٣٧٫٩٧٤٫١٧٩
٤٫٣٧٩٫٢٢٨
٣٫٩١٨٫١٠٤
------------------------------٧١٫١٢٣٫٩٩٤
============

٤٫٦١٠٫٦٧١
٢٫٢٤٨٫٨٨٣
٥٧٫٤٧٨٫٥٢٢
١٩٫٢٣٩٫٨٤١
------------------------------٨٣٫٥٧٧٫٩١٧
============

١٫١١٣٫٧٤٠
٢٫٤٢٨٫٢٩٢
٦٢٫٠٨٩٫٢٤٠
٢٠٫٨١٤٫٨٢٦
------------------------------٨٦٫٤٤٦٫٠٩٨
============

٩٢٧٫٥٠٢
٣٫٤٤٤٫١٣٥
١٠٨٫٦٧١٫٥٩٦
٣٨٫٤٧٥٫٢٣٤
----------------------------١٥١٫٥١٨٫٤٦٧
===========

٥٥٩٫٤٨٨
٢٫٣٩٩٫٩٨٧
٦٫٩٢٧٫٦٩٢
١٩٫٩٠١٫٣٧٤
٣٫٥٣٥٫٥٠١
----------------------------٣٣٫٣٢٤٫٠٤٢
===========

التزامات منح تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة

٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
٣٧٫٦٧٤٫٠١٦
٢٤٫١٢٤٫٠٩٧
١٤٫٩٤١٫٣٣١
٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
٤٢٫١٤٥٫٧١٨
٤٢٠٫٣٨١
٢١٫٠٣٣٫٣٣٩
١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣
-----------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥
============
٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢

٢٥٫٣٧٥٫١٠٢
٣٧٫٠٥٥٫٢٧٧
١٩٫٩٣١٫٢٧١
٢٫٠٤٩٫٦٦١
٣٤٠٫٤٥٥٫٥٧٧
٣٫١٩٨٫٤٧٥
١٥٫٧٨٧٫٢٥٦
----------------------------------٤٤٣٫٨٥٢٫٦١٩
============
٨٫٣٩٧٫٧٢٠

٤٫٩٨٠٫٨٩١
٦١٨٫٧٣٩
٤٫١٩٢٫٨٢٦
١٫٤٦٦٫٥٢٨
٥٠٫٥٢٦٫٩٧٤
٢٫٧٠٤٫٢٦٣
٥٫٢٤٦٫٠٨٣
------------------------------٦٩٫٧٣٦٫٣٠٤
============
١١٫١٨٩٫٩٤٣

٢٢٠٫٣٤٣
٢٫٨١٢٫٤٢١
٣٫٦٢٢٫٥٠٨
٢٢٫٣٩٥٫٧٧١
---------------------------٢٩٫٠٥١٫٠٤٣
============
١٥٫٥٠٥٫٤٤٣

٢٫٩٧٦٫٩٣٦
١٫٠٨٣٫٠٧٤
٣٫٥٢٧٫٦١٦
---------------------------٧٫٥٨٧٫٦٢٦
============
٨٫٣٩٤٫٣٥٤

٥٫٦٣٥٫٧٨٥
١٥٥٫٥٣١
١٠٫٣١٩٫٥٩٣
٤٢٠٫٣٨١
---------------------------١٦٫٥٣١٫٢٩٠
============
٥٫٠٦٧٫٩٩٢

١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣
------------------------------١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣
============
-

التزامات طارئة تجارية

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة١
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
استثمارات عقارية
الموجودات غير الملموسة
ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى

المطلوبات وحقوق الملكية
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة١
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
سندات ثانوية
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية

 ١لدى المجموعة خيار تصفية المشتقات في أي وقت.

١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧

٦٣٫٠٥٤٫٩٩٧

٢١٫٨٢٧٫٧٤٦

٢٤٫٩١٩٫٤٣٦

١١٫٣٤٩٫٣٢٢

٣١٫٢٨٦٫٠٩٦

-

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

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

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

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

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

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

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

٥٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ب( مخاطر السيولة )تابع(
فيما يلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٦

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة١
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

المطلوبات وحقوق الملكية
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة١
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية

التزامات منح تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة
التزامات طارئة تجارية

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم

أكثر من
 ٥سنوات
ألف درھم

فترة استحقاق
غير محددة
ألف درھم

٢٤٫٧٧٦٫٧١٧
٨٩٩٫٥٢٤
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
٥٫٤٤٩٫٠١٩
١٫٩٥٣٫٠٠٣
١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١
٢٨٫٤١٣٫٤٩٩
٦٫٤٢٢٫٥٠٢
١٫٥٢٨٫٢٥٥
١٧٠٫٣٩٨
٦٫٧٨٤٫٤٥٣
----------------------------------٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١
==============

٢٠٫٣٢٦٫٧١٧
٥١٨٫٦٣٠
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
٥٫٤٤٩٫٠١٩
٢٦٦٫٢٦١
٢٨٫١٢٩٫٢٣٣
٦٫٨٠٦٫٣٤٥
-

٢٫٩٥٠٫٠٠٠
١٩٦٫٣٨٢
٢٩٢٫٣٠٩
٢٠٫٢٨٦٫٣٨٢
١٫٢١٧٫٤٥٨
-

١٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٢٫٩٣٧
٥٦٨٫٦٨٣
٢٠٫٩٧٦٫٥٧٢
٨٫٥٥٤٫٧١٥
-

١٩٫٦٠٨
٤٥٤٫٣٥٩
١٩٫٧٩٨٫٨٢٤
٧٫٥٤٦٫٤٦٩
-

٣٧١٫٣٩١
٤٥٫٤٥٨٫٩٩٠
٢٫٤٣١٫٧٧٧
-

٥٫٠٨٨٫٣٤١
---------------------------------٧٩٫٥١٧٫١١٦
=============

١٫٦٩٦٫١١٢
------------------------------٢٦٫٦٣٨٫٦٤٣
============

------------------------------٣١٫٦٩٢٫٩٠٧
============

------------------------------٢٧٫٨١٩٫٢٦٠
============

----------------------------٤٨٫٢٦٢٫١٥٨
===========

٧١٫٩٦٧
١٫٨٥٦٫٧٣٥
٦٫٤٢٢٫٥٠٢
١٫٥٢٨٫٢٥٥
١٧٠٫٣٩٨
----------------------------١٠٫٠٤٩٫٨٥٧
===========

١١٫٥٨٥٫٦٢٨
١٣٫١٠٩٫١٥٥
١٠٫٠١٦٫٩١٦
٢٫٨٣٥٫٠٠٨
١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
٤٫٦٩٨٫٩١٩
٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢
-----------------------------------٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١
==============
١٩٫٤٦٠٫١١٣

٧٫٩٨٢٫٣٦٩
١٠٫٤٦٩٫٨٣٨
٧٫٦٦٩٫٩٥٧
٥٢٦٫٨٦٨
٩٧٫٤٤٢٫٧٨٦
٥٫٥٠٩٫٥٠٠
٤٫٦٩٨٫٩١٩
----------------------------------١٣٤٫٣٠٠٫٢٣٧
==============
١٢٫٣٤٤٫٤٥٩

٣٫٦٠٣٫٢٥٩
٢٫٦٣٩٫٣١٧
٢٫٣٤٦٫٩٥٩
٤٩٠٫٧٠٤
٢٧٫٢٨٤٫٩٤٨
٢٫٣٨٧٫٤٥٠
------------------------------٣٨٫٧٥٢٫٦٣٧
============
٦٫٤١٨٫١٢٤

٨٦٩٫٦٦٤
٩٣٤٫٦١٨
٤٫٨٣٨٫٥١١
---------------------------٦٫٦٤٢٫٧٩٣
===========
٣٧٤٫٨٥٣

٤٠٥٫٨٨٨
١٢٠٫٤٤٦
٣٫٥٧٢٫٠٨٦
---------------------------٤٫٠٩٨٫٤٢٠
===========
٢٦٠٫٩٧١

٥٤١٫٨٨٤
١٫٩٨٦٫٩٩٨
---------------------------٢٫٥٢٨٫٨٨٢
===========
٦١٫٧٠٦

٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢
------------------------------٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢
============
-

٦٠٫١٥٥٫٥١٦
==============

٤٢٫٧٩٦٫٠٤١
==============

٦٫٦٩١٫٢٠٩
============

٧٫٧٢٠٫٥٩١
===========

١٫٤٦٦٫٥٨٨
===========

١٫٤٨١٫٠٨٧
===========

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

المجموع
ألف درھم

 ١لدى المجموعة خيار تصفية المشتقات في أي وقت.

٥٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ب( مخاطر السيولة )تابع(
يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بنا ًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.

المجموع
ألف درھم

إجمالي القيمة
االسمية
للتدفقات النقدية
ألف درھم

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم

أكثر من ٥
سنوات
ألف درھم

٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
٣٧٫٦٧٤٫٠١٦
٢٤٫١٢٤٫٠٩٧
٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
٤٢٫١٤٥٫٧١٨
٤٢٠٫٣٨١
----------------------------------٥٣٠٫٧٨٤٫٢١٢
==============
٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢
١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧
=============

٣٠٫٧٢٨٫٥٦٤
٣٧٫٨٠٦٫٠٥٠
٢٤٫١٥٩٫٣٦٩
٣٩٧٫٥٧٤٫٧٢٠
٤٣٫٢٤٠٫٧٧٠
٧٣٧٫٥٠٠
------------------------------------٥٣٤٫٢٤٦٫٩٧٣
==============
٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢
١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧
=============

٢٥٫٤٥١٫٠٠٠
٣٧٫١٨٢٫٢٥٣
١٩٫٩٣٨٫٥٧٦
٣٤٠٫٨٧٥٫٢٤٦
١٫٣١٦٫٨٩٨
----------------------------------٤٢٤٫٧٦٣٫٩٧٣
=============
٨٫٣٩٧٫٧٢٠
٦٣٫٠٥٤٫٩٩٧
=============

٥٫٠٥٧٫٢٢١
٦٢٣٫٧٩٧
٤٫٢٢٠٫٧٩٣
٥١٫٣٤٦٫١٨٤
١٫٧٩١٫١٨٩
٢٣٫٦٨٥
----------------------------------٦٣٫٠٦٢٫٨٦٩
=============
١١٫١٨٩٫٩٤٣
٢١٫٨٢٧٫٧٤٦
============

٣٫٨٦٤٫٧٦٤
١٧٫٠٨٥٫٢٦٨
٤٧٫٥٦٥
----------------------------------٢٠٫٩٩٧٫٥٩٧
=============
١٥٫٥٠٥٫٤٤٣
٢٤٫٩١٩٫٤٣٦
============

٢٢٠٫٣٤٣
١٫٢٦٧٫٠١٠
٢٫١٢٣٫٧٤٨
٤٧٫٦٣٠
----------------------------------٣٫٦٥٨٫٧٣١
=============
٨٫٣٩٤٫٣٥٤
١١٫٣٤٩٫٣٢٢
==========

٢٢١٫٥١٦
٢٠٫٩٢٣٫٦٦٧
٦١٨٫٦٢٠
----------------------------------٢١٫٧٦٣٫٨٠٣
=============
٥٫٠٦٧٫٩٩٢
٣١٫٢٨٦٫٠٩٦
============

١١٫٥٨٥٫٦٢٨
١٣٫١٠٩٫١٥٥
١٠٫٠١٦٫٩١٦
١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
١٨٫٢٩٤٫٥٤٥

١١٫٦٣١٫٧٦٤
١٣٫١٦٧٫٩٢٣
١٠٫٠٣٦٫٦٠٥
١٢٦٫٦٩٣٫٧٠٥
٢٠٫١١٦٫٨٩٩

٦٫٩٠٦٫٨٨٤
١٠٫٤٧٩٫٩٩١
٧٫٦٧٩٫٣٨٦
٩٤٫٨٤٢٫٦٨٥
١٫٩٤٢٫٩٧٣

٤٫٧٢٤٫٨٨٠
٢٫٦٢٧٫٢١٢
٢٫٣٥٧٫٢١٩
٢٨٫٢٣٤٫٠٩٦
٢٫٧٠٩٫٧٠٢

٦٠٫٧٢٠
٢٫٩٣٤٫٠٦٠
٩٫٠٨٨٫٢١٠

٦١٢٫٥٢٠
٣٫٧٤٢٫٤٧٤

٧٠٫٣٤٤
٢٫٦٣٣٫٥٤٠

المطلوبات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
سندات ثانوية

التزامات منح تسھيالت ائتمانية غير
التزامات طارئة تجارية

مسحوبة١

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
سندات ثانوية

التزامات منح تسھيالت ائتمانية غير
التزامات طارئة تجارية

مسحوبة١

-

-

-

-

-

-

-

-----------------------------------١٧٨٫٧٨٩٫٠٤٢

----------------------------------١٨١٫٦٤٦٫٨٩٦

------------------------------١٢١٫٨٥١٫٩١٩

---------------------------٤٠٫٦٥٣٫١٠٩

---------------------------١٢٫٠٨٢٫٩٩٠

---------------------------٤٫٣٥٤٫٩٩٤

------------------------------٢٫٧٠٣٫٨٨٤

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

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

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

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

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

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

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

١٩٫٤٦٠٫١١٣
٦٠٫١٥٥٫٥١٦

١٩٫٤٦٠٫١١٣
٦٠٫١٥٥٫٥١٦

١٢٫٣٤٤٫٤٥٩
٤٢٫٧٩٦٫٠٤١

٦٫٤١٨٫١٢٤
٦٫٦٩١٫٢٠٩

٣٧٤٫٨٥٣
٧٫٧٢٠٫٥٩١

٢٦٠٫٩٧١
١٫٤٦٦٫٥٨٨

٦١٫٧٠٦
١٫٤٨١٫٠٨٧

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

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

١محتسبة وفقا لالستحقاق التعاقدي

٦٠

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

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

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

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)ج(

مخاطر السوق

إن مخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة اإليرادات أو رأس المال على إثر التغير في قيمة األدوات المالية
الخاصة بالمجموعة بسبب التغير في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة وھوامش االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية
واألسعار السوقية لألسھم والسلع.
إدارة مخاطر السوق
تقوم المجموعة بتصنيف تعرضھا لمخاطر السوق إلى محافظ استثمارية وتجارية ومحافظ غير تجارية .يحتفظ قسم
األسواق العالمية  -قطاع الشركات بالمحافظ االستثمارية والتجارية وتتم إدارتھا على أساس القيمة العادلة.
تكون لجنة إدارة االستثمارات مسؤولة عن مراقبة وتوجيه األنشطة االستثمارية والتجارية في األسواق العالمية .كما تقوم
بالتأكد من إدارة مخاطر السوق بفعالية وفقا ً للمبادئ المحددة في سياسة إدارة مخاطر السوق .كما تمثل ھذه اللجنة لجنة
فرعية عن لجنة إدارة المخاطر واالمتثال بالمجموعة المكفول لھا الصالحية والمسؤولية الكاملة إلدارة مخاطر السوق.
إن لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات والطرق التفصيلية الخاصة بإدارة المخاطر ومدى
قابلية مخاطر السوق بما في ذلك إطار الرقابة الذي يخضع للمراجعة من قبل لجنة إدارة االستثمارات وتقديمھا العتمادھا
من قبل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال بالمجموعة ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال بمجلس اإلدارة.
التعرض لمخاطر السوق – المحافظ التجارية
تعد القيمة المعرضة للمخاطر ھي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق داخل
المحافظ التجارية لدى المجموعة والتي تشمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات
التجارية .تتمثل القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية في الخسائر المقدرة التي سوف تتعرض لھا المحفظة على
مدى فترة زمنية )فترة االحتفاظ( نتيجة لحركة السوق السلبية وباحتمالية محددة )مستوى الثقة( .يستخدم نموذج القيمة
المعرضة للمخاطر المحاكاة التاريخية على أساس مستوى ثقة  ٪٩٩بافتراض أن فترة االحتفاظ ھي يوم واحد .ومن خالل
استخدام بيانات السوق من السنتين السابقتين ،والعالقات الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة ،يستخرج النموذج ً
عددا
من السيناريوھات المستقبلية المقبولة للحركات في معدالت السوق.
تقوم المجموعة باستخدام حدود القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وھوامش
االئتمان .يخضع الھيكل العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر الخاص بالمحافظ التجارية لمراجعة وموافقة لجنة إدارة
االستثمارات ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال بالمجموعة .ويتم تقليص ھذه الحدود بعد ذلك للمحافظ التجارية.
تستند القيمة المعرضة للمخاطر على المالحظات التاريخية الفعلية ،ومن ثم فھي ال تمثل تقديراً للحد األقصى من الخسائر
التي قد تتعرض لھا المجموعة في ظروف السوق الحرجة .ونتيجة لھذه القيود ،يتم دعم القيمة المعرضة للمخاطر بھياكل
حدود المراكز والحساسية ،بما في ذلك حدود معالجة مخاطر التركيز المحتملة في كل محفظة تجارية .وعالوة على ذلك،
يخضع النشاط التجاري بالمجموعة وعلى المستوى التنفيذي لمحددات عمل اإلدارة التي تمثل الحد األقصى للخسائر التي
تستدعي اتخاذ إجراءات من جانب اإلدارة .وفيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر:
٢٠١٧
ألف درھم
--------------------١٩٫٠١٨
١١٫٥٩٦
١٣٫٣١٢
٤٫٠٠٢
٥١١
)(١٠٫٤٠٣
---------------------

القيمة المعرضة للمخاطر – المحفظة التجارية
الصرف األجنبي
معدل الفائدة
االئتمان
حقوق الملكية
امتيازات التنويع

في الوقت الراھن ال يتم قياس مخاطر السلع بنموذج القيمة المعرضة للمخاطر .وتخضع ھذه المخاطر لمراقبة منتظمة من
مجموعة إدارة المخاطر من خالل عدد من معايير حساسية مخاطر السوق والحدود االسمية ومحددات إجراءات اإلدارة.

٦١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
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٤
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التعرض لمخاطر السوق – المحافظ البنكية
إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ البنكية التي تتألف من استثمارات غير تجارية ،واتفاقيات إعادة شراء عكسي
وبعض األدوات المشتقة التي تم تحديدھا على أنھا أدوات تحوط ،ينشأ بصورة رئيسية من المحافظ االستثمارية وفجوات
معدالت الفائدة في المحفظة البنكية والمراكز العامة للعمالت األجنبية لدى المجموعة.
تعد القيمة المعرضة للمخاطر ھي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار لدى
المجموعة .إن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر ھو نفس النموذج المستخدم للمحافظ التجارية .تستخدم المجموعة حدود
القيمة المعرضة للمخاطر لمراقبة مخاطر االستثمار بشكل عام بما في ذلك صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة وھوامش
االئتمان .ويخضع الھيكل العام لحدود القيمة المعرضة الخاص بالمحافظ البنكية للمخاطر لمراجعة وموافقة لجنة إدارة
االستثمارات ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال بالمجموعة .ويتم تقليص ھذه الحدود بعد ذلك للمحافظ االستثمارية .وفيما
يلي القيمة المعرضة لمخاطر االستثمار:
٢٠١٧
ألف درھم
--------------------١٢١٫١٥٧
١٤٫٧٩٤
٥٥٫٣٠٦
١٢٨٫٨٠٩
)(٧٧٫٧٥٢
---------------------

القيمة المعرضة للمخاطر – المحفظة البنكية
الصرف األجنبي
معدل الفائدة
االئتمان
امتيازات التنويع

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المحملة بالفائدة ،وتعكس احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الفائدة
على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة .تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة
فجوات أسعار الفائدة ومطابقة آجال إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات .تتم إدارة المركز الكلي لمخاطر أسعار الفائدة
باستخدام األدوات المشتقة من أجل إدارة المركز العام الذي ينشأ من األدوات المالية المحملة بالفائدة لدى المجموعة .إن
استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح رقم .٣٨
يتم كذلك تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة .تفترض
المجموعة تقلبا ً في أسعار الفائدة استناداً إلى  ٥٠نقطة أساس ) ٥٠ :٢٠١٦نقطة أساس( وترى أن يقع التأثير التالي على
صافي أرباح السنة وحقوق الملكية بذلك التاريخ:
صافي أرباح السنة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
التقلب في العائد

±٥٤٧٫٢٥٥
=========

±١٣٩٫٩٠٦
========

حقوق الملكية
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
±٤٩٤٫٨٩٠
========

±٢٩٠٫٠٠٨
=========

إن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة ألغراض توضيحية فقط وتستخدم تصورات مبسطة ،وھي مبنية على
أساس موجودات محملة بالفائدة وقيمتھا  ٤٩٨٫٧٧٥مليون درھم ) ١٦٠٫٥٧٥ :٢٠١٦مليون درھم( ومطلوبات محملة
بالفائدة وقيمتھا  ٤٠٢٫٢٤٨مليون درھم ) ١٣٤٫٩٠٢ :٢٠١٦مليون درھم( مع إعادة تسعير للفائدة ألقل من سنة ،لتقييم
التأثير على صافي األرباح .إن التأثير على حقوق الملكية يتضمن التأثير على صافي األرباح وحساسية سعر الفائدة على
المحفظة المتاحة للبيع .ال تتضمن الحساسية أي إجراءات يمكن أن تتخذھا اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.
٦٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(
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مخاطر السوق )تابع(

فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقا ً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٧

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
استثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى

اإلجمالي
ألف درھم

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم

أكثر من ٥
سنوات
ألف درھم

غير مح ّملة
بالفائدة
ألف درھم

١٣٨٫١١١٫٠٥٤
١٩٫٣٢٠٫٧٦٤
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤
١١٫٣٩٩٫٤٣٢
٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
٨٨٫٤٥٧٫٧١٠
٦٫٩٢٧٫٦٩٢
١٩٫٩٠١٫٣٧٤
٣٫٥٣٥٫٥٠١
١٥٫٦٧٢٫٤١٦

١٢٠٫٧٥٥٫٣٢٥
٨٫٧٨٥٫٠٢٠
١٠٫٢٧٧٫٧١٧
١٣٫٣٩٦٫٥٣٦
٢٧٩٫٣٩٩٫٢٦٨
٦٫١٠٤٫١٩٠
-

٨٫٦٦٦٫٠٨٠
٥٫٧٤٤٫٨٤٦
١١٠٫١٩٠
٧٫٩٥٠٫٤٣٨
٣٣٫١٣٥٫٢٠٤
٤٫٤٥٠٫٦٤٠
-

٢٫٣٦٣٫٨٤٢
٨٫٤٤٤٫٦٨٦
١٨٫٩٤١٫٧١٥
-

١٫٠٧٤٫٩٧٢
٣٫٤٧٣٫٤٩٦
١٨٫٦٣٣٫٦٤٢
-

٧٩٢٫٥٩٦
١١٫٨٢٤٫٧٨٣
٣٧٫٨٣٢٫٥٥١
-

٨٫٦٨٩٫٦٤٩
٥٥٩٫٤٨٨
٣٫٤٤١٫٥٨٣
١١٫٣٩٩٫٤٣٢
)(٥٫٨١١٫٥٤٩
٢٫٤٩٤٫٩٧٢
٦٫٩٢٧٫٦٩٢
١٩٫٩٠١٫٣٧٤
٣٫٥٣٥٫٥٠١
١٥٫٦٧٢٫٤١٦

---------------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥

المطلوبات وحقوق الملكية
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
مطلوبات أخرى
سندات ثانوية
حقوق الملكية

=============
٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
٣٧٫٦٧٤٫٠١٦
٢٤٫١٢٤٫٠٩٧
١٤٫٩٤١٫٣٣١
٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
٤٢٫١٤٥٫٧١٨
٢١٫٠٣٣٫٣٣٩
٤٢٠٫٣٨١
١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣

---------------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥

فرق البنود المدرجة في بيان المركز المالي
فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة
حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

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

---------------------------------------٤٣٨٫٧١٨٫٠٥٦

---------------------------------------٦٠٫٠٥٧٫٣٩٨

==============
٢٢٫٧٤٥٫٣٦٣
٣٧٫٠٥٥٫٢٧٧
١٩٫٩٣١٫٢٧١
٢٥٩٫٢٩٤٫٣٨٩
١٤٫٠٩٨٫٥٤٩
-

==============
٤٫٩٨٠٫٨٩١
٦١٨٫٧٣٩
٤٫١٩٢٫٨٢٦
٣٨٫٨٤٨٫٢٩٣
٤٨٢٫٢٦٤
-

---------------------------------------٣٥٣٫١٢٤٫٨٤٩

---------------------------------------٤٩٫١٢٣٫٠١٣

==============
٨٥٫٥٩٣٫٢٠٧
٣٩٫٦٦٠٫٧٦٥

==============
١٠٫٩٣٤٫٣٨٥
)(١١٫٣٢٤٫٥١٧

---------------------------------------١٢٥٫٢٥٣٫٩٧٢

---------------------------------------)(٣٩٠٫١٣٢

---------------------------------------١٢٥٫٢٥٣٫٩٧٢

---------------------------------------١٢٤٫٨٦٣٫٨٤٠

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

٦٣

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

---------------------------------------٢٩٫٧٥٠٫٢٤٣

==============
٢٢٠٫٣٤٣
٥٫١٩٠٫٣٩١
١٤٫٠٣٣٫٤٧٤
-

---------------------------------------١٩٫٤٤٤٫٢٠٨

==============
١٠٫٣٠٦٫٠٣٥
٧٫٤٩٧٫٥٢٢

---------------------------------------١٧٫٨٠٣٫٥٥٧

---------------------------------------١٤٢٫٦٦٧٫٣٩٧

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

---------------------------------------٢٣٫١٨٢٫١١٠

==============
٦٣٧٫٧١٢
٣٫٢١١٫٨٣٨
-

---------------------------------------٣٫٨٤٩٫٥٥٠

==============
١٩٫٣٣٢٫٥٦٠
)(١١٫٤١٣٫٦٠٢

---------------------------------------٧٫٩١٨٫٩٥٨

---------------------------------------١٥٠٫٥٨٦٫٣٥٥

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

---------------------------------------٥٠٫٤٤٩٫٩٣٠

==============
١٥٥٫٥٣١
١٠٫٣١٩٫٥٩٣
٤٢٠٫٣٨١
-

---------------------------------------١٠٫٨٩٥٫٥٠٥

==============
٣٩٫٥٥٤٫٤٢٥
)(٢٤٫٤٢٠٫١٦٨

---------------------------------------١٥٫١٣٤٫٢٥٧

---------------------------------------١٦٥٫٧٢٠٫٦١٢

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

---------------------------------------٦٦٫٨١٠٫٥٥٨

==============
٢٫٦٢٩٫٧٣٩
١٤٫٩٤١٫٣٣١
٩١٫٧١٧٫٣٤٨
٢١٫٠٣٣٫٣٣٩
١٠٢٫٢٠٩٫٤١٣

---------------------------------------٢٣٢٫٥٣١٫١٧٠

==============
)(١٦٥٫٧٢٠٫٦١٢
-

---------------------------------------)(١٦٥٫٧٢٠٫٦١٢

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
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مخاطر السوق )تابع(
ً
فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقا لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٦

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

المجموع
ألف درھم

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم

أكثر من ٥
سنوات
ألف درھم

غير محمّلة
بالفائدة
ألف درھم

٢٤٫٧٧٦٫٧١٧
٨٩٩٫٥٢٤
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
٥٫٤٤٩٫٠١٩
١٫٩٥٣٫٠٠٣
١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١
٢٨٫٤١٣٫٤٩٩
٦٫٤٢٢٫٥٠٢
١٫٥٢٨٫٢٥٥
١٧٠٫٣٩٨
٦٫٧٨٤٫٤٥٣

١٢٫٠٨٥٫١١٦
٨٩٩٫٥٢٤
١٢٫٤٩٤٫٠٨٠
٥٫٤٤٩٫٠١٩
١٠٠٫٠٣٧٫٨٧٨
٧٫٩١٠٫٧٣٣
-

٢٫٩٥٠٫٠٠٠
٤٠٠٫٠٤١
١٧٫١٢٧٫٤٢٧
١٫٢٢٠٫٨٧٢
-

١٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٠٣
٤٫٧٥٦٫٩٠٦
٨٫٤٦٢٫٩١٢
-

٣٧٫٥١٠
٢٫٢٧٧٫٧٧١
٦٫٦٩٢٫٩٥٦
-

٣٣٦
١٥٫٥١٥٫٠٦٢
٢٫٢٠٧٫٢٤٣
-

٨٫٢٤١٫٦٠١
١٫٩٥٣٫٠٠٣
)(٥٫٠٦٥٫٠٤٣
١٫٩١٨٫٧٨٣
٦٫٤٢٢٫٥٠٢
١٫٥٢٨٫٢٥٥
١٧٠٫٣٩٨
٦٫٧٨٤٫٤٥٣

---------------------------------------٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١

==============
المطلوبات وحقوق الملكية
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية

١١٫٥٨٥٫٦٢٨
١٣٫١٠٩٫١٥٥
١٠٫٠١٦٫٩١٦
٢٫٨٣٥٫٠٠٨
١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
٤٫٦٩٨٫٩١٩
٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢

---------------------------------------٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١

==============
فرق البنود المدرجة في بيان المركز المالي
فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
مجموع فرق حساسية أسعار الفائدة
حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

---------------------------------------١٣٨٫٨٧٦٫٣٥٠

---------------------------------------٢١٫٦٩٨٫٣٤٠

==============
٦٫٨٧٨٫٢١٧
١٠٫٤٥٣٫٣٧٣
٧٫٦٦٩٫٩٥٧
٦٦٫٩٥١٫٣٧٨
٥٫٩٢٦٫٦١١
-

==============
٤٫٧٠٧٫٤١١
٢٫٦٥٥٫٧٨٢
٢٫٣٤٦٫٩٥٩
٢٤٫٩٢٥٫٢٧٨
٢٫٣٨٧٫٤٥٠
-

---------------------------------------٩٧٫٨٧٩٫٥٣٦

---------------------------------------٣٧٫٠٢٢٫٨٨٠

==============
٤٠٫٩٩٦٫٨١٤
٥٫٧٢٨٫١٩٨

==============
)(١٥٫٣٢٤٫٥٤٠
١٧١٫٥١٢

---------------------------------------٤٦٫٧٢٥٫٠١٢

---------------------------------------)(١٥٫١٥٣٫٠٢٨

---------------------------------------٤٦٫٧٢٥٫٠١٢

---------------------------------------٣١٫٥٧١٫٩٨٤

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

٦٤

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

---------------------------------------١٤٫٧٢٠٫٤٢١

==============
٣٫٠٦١٫٩٥٧
٤٫٥٦٩٫١٧٤
-

---------------------------------------٧٫٦٣١٫١٣١

==============
٧٫٠٨٩٫٢٩٠
)(١٫٣٨٨٫٢٣٤

---------------------------------------٥٫٧٠١٫٠٥٦

---------------------------------------٣٧٫٢٧٣٫٠٤٠

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

---------------------------------------٩٫٠٠٨٫٢٣٧

==============
١٢٠٫٤٤٦
٣٫٤٤٦٫٣٤٦
-

---------------------------------------٣٫٥٦٦٫٧٩٢

==============
٥٫٤٤١٫٤٤٥
)(١٫٦٥٣٫٤٨٠

---------------------------------------٣٫٧٨٧٫٩٦٥

---------------------------------------٤١٫٠٦١٫٠٠٥

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

---------------------------------------١٧٫٧٢٢٫٦٤١

==============
١٫٩٦٤٫٩٦٤
-

---------------------------------------١٫٩٦٤٫٩٦٤

==============
١٥٫٧٥٧٫٦٧٧
)(٢٫٨٥٧٫٩٩٦

---------------------------------------١٢٫٨٩٩٫٦٨١

---------------------------------------٥٣٫٩٦٠٫٦٨٦

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

---------------------------------------٢١٫٩٥٣٫٩٥٢

==============
٢٫٨٣٥٫٠٠٨
٣٠٫٧٢٣٫٧٣٩
٤٫٦٩٨٫٩١٩
٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢

---------------------------------------٧٥٫٩١٤٫٦٣٨

==============
)(٥٣٫٩٦٠٫٦٨٦
-

---------------------------------------)(٥٣٫٩٦٠٫٦٨٦

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ج( مخاطر السوق )تابع(
مخاطر الصرف األجنبي
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من
األدوات المالية بالعمالت األجنبية .إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة ھي الدرھم اإلماراتي .وقد قام مجلس االدارة بوضع
حدود لمخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة .وتتم مراقبة التعرض للعمالت عن كثب مع استخدام استراتيجيات التحوط
إلبقاء ھذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة .فيما يلي صافي التعرضات الھامة بالعمالت األجنبية للمجموعة كما في  ٣١ديسمبر:

العملة
الدوالر األمريكي
الجنيه االسترليني
اليورو
الدينار الكويتي
ال﷼ السعودي
الين الياباني
الفرنك السويسري
ال﷼ القطري
الدينار البحريني
الجنيه المصري
الدينار األردني
الروبية الھندية
الرينغيت الماليزي
دينار ليبي
عمالت أخرى

صافي المركز
الفوري
)قصير(  /طويل
ألف درھم

المركز اآلجل
)قصير(  /طويل
ألف درھم

اإلجمالي
٢٠١٧
)قصير(  /طويل
ألف درھم

اإلجمالي
٢٠١٦
)قصير(  /طويل
ألف درھم

٢٧٫٩٢٥٫٨٤٣
)(٢٣٫٠٥٦٫٣٨٦
٥٣٫٣٣١٫٩٥٢
٢٥٤٫٣٢٧
)(٨٦٩٫٦٢٣
٥٫٠١٠٫٨٤١
)(١٫٠٦٦٫٠٩٨
٤٩٧٫٩٢٠
٦٤٠٫١٨٦
٤٤٧٫٦٥٦
٥٨٢٫٧٥٣
٢٫٤٩٢٫٩٨٠
)(٣٦٫٦٤٩
٣٢٣٫١٤٠
)(٥٫٠٦٤٫٥٠٤

١٤٫٢٦٧٫٨٦٥
٢٣٫٩٩٠٫٤٥٦
)(٥٠٫٧٩٧٫١٠٢
)(٥٤٦٫٧٧٧
)(٢٫٨٢١٫٣٨٤
)(٤٫٨٥٥٫١٢١
١٫١٣١٫٨٠٥
)(٣٤١٫٦٠٢
)(٨٤٤٫٢١٥
)(٣٩١٫١٧٩
)(٢٤٩٫٣٩٠
)(٩٧٫٢٨٤
١٠١٫٦٣٥
٥٫٤٢٠٫١٠٠

٤٢٫١٩٣٫٧٠٨
٩٣٤٫٠٧٠
٢٫٥٣٤٫٨٥٠
)(٢٩٢٫٤٥٠
)(٣٫٦٩١٫٠٠٧
١٥٥٫٧٢٠
٦٥٫٧٠٧
١٥٦٫٣١٨
)(٢٠٤٫٠٢٩
٥٦٫٤٧٧
٣٣٣٫٣٦٣
٢٫٣٩٥٫٦٩٦
٦٤٫٩٨٦
٣٢٣٫١٤٠
٣٥٥٫٥٩٦

)(٢٫٢٤٩٫٤٣٧
)(٥٧٫٣٧٦
٢٫٤٤٠٫٣٤٩
٨٦٠
١٫٧١٧
٥٤٫٠٣١
٣٫٩٥٣
٦٫٤٨٩
٣٧٩
١٣
٢٢٠
)(٥٧٣٫٣٩٠
١٥٩
٣٠٥٫٩٥٩
)(٩٫٣٠٣

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

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

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

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

أسعار صرف الدرھم اإلماراتي وال﷼ السعودي وال﷼ القطري مثبتة أمام بالدوالر األمريكي ،وبذلك تكون تعرضات المجموعة
لمخاطر ھذه العمالت محدودة إلى ھذا المدى .والتعرضات لباقي العمالت األجنبية غير ھامة.
يشير الجدول أدناه إلى العمالت األجنبية التي تمثل تعرضات المجموعة الجوھرية كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧و ٢٠١٦على
موجوداته ومطلوباته النقدية وصافي المركز اآلجل للمشتقات .يقوم التحليل باحتساب تأثير الحركة المعقولة والممكنة في معدالت
العمالت األجنبية مقابل الدرھم ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في بيان الدخل الموحد.
العملة األجنبية

اليورو

الجنيه
االسترليني

الين الياباني

دينار ليبي

التغير المفترض في معدالت تحويل العملة األجنبية

٪١

٪١

٪١

٪١

التأثير على صافي إيرادات الفوائد من التغيير في معدل
تحويل العمالت األجنبية:
) ٢٠١٧ألف درھم(
) ٢٠١٦ألف درھم(

±٢٥٫٣٤٨
±٨٦٧

±٩٫٣٤١
±٥٧٤

±١٫٥٥٧
±٥٤٠

±٣٫٢٣١
±٣٫٠٦٠

كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧و ،٢٠١٦كان تأثير التغييرات المفترضة في معدالت تحويل العملة على حقوق المساھمين
غير جوھري.

٦٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)ج(

مخاطر السوق )تابع(

مخاطر أسعار األسھم
إن بنك أبوظبي األول معرض لمخاطر أسعار األسھم على االستثمارات في األسھم سواء من خالل االحتفاظ باألسھم في منشأة
أخرى أو من خالل مشتقات حقوق الملكية مثل العقود اآلجلة أو عقود الخيارات أو المقايضة .سوف تتعرض قيمة ھذه األدوات
لتقلبات نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية التي يتم تداول ھذه األدوات بھاُ .تدير المجموعة ھذه المخاطر من خالل وضع حدود
دلتا وفيجا وجاما لألسھم ،كما تقوم المجموعة بتنويع االستثمارات من حيث المنطقة الجغرافية والتركزات الخاصة بالقطاع.
يعرض الجدول التالي تقديرات الحساسية للتأثر بالتغير المحتمل في أسواق األسھم على بيان إيرادات المجموعة .إن حساسية بيان
اإليرادات تتمثل بتأثير التغير المفترض في مرجع المقارنة ألدوات حقوق الملكية على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل بيان اإليرادات.

مستوى التغير
المفترض

التأثير على
صافي اإليرادات
٢٠١٧
ألف درھم

التأثير على
صافي اإليرادات
٢٠١٦
ألف درھم

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

٢٣٫٧٤٧
٢٫٧٨٦
١٫٠٧٩
٣٦٢

٢٫٥٤٩
٦٨٠
٣٦٩

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

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

٢٧٫٩٧٤

٣٫٥٩٨

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

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

٪
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
مرجع المقارنة ألدوات حقوق الملكية
مؤشر سوق دبي المالي
صافي القيمة العادلة للصناديق المُدارة
أسواق حقوق ملكية أخرى
غير متداولة

فيما يلي التأثير على األسھم الناتج عن التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المحتفظ بھا للبيع في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧و ،٢٠١٦
نظراً للتغيير المعقول المحتمل وقوعه في مؤشرات األسھم ،مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:

مستوى التغير
المفترض

التأثير على
صافي اإليرادات
٢٠١٧
ألف درھم

التأثير على
صافي اإليرادات
٢٠١٦
ألف درھم

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

١١٫٤٨٠
٤٫٢٣٧
٨٥٫٧٦٣
٦٫٨٠١
٨٫٢٣٠

٧٨٩
٧٧١
٧٦٫٢٨٢
٥٫٤٥٨
٧٫٤٦٨

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

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

٪
االستثمارات غير التجارية )باستثناء االستثمار في الشركات
الزميلة واالئتالفات المشتركة(
مرجع المقارنة ألدوات حقوق الملكية
مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
مؤشر سوق دبي المالي
صافي القيمة العادلة للصناديق المُدارة
أسواق حقوق ملكية أخرى
غير متداولة

٦٦

١١٦٫٥٥١

٩٠٫٧٦٨

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)د(

المخاطر التشغيلية
ُتعرف المخاطر التشغيلية بأنھا مخاطر الخسائر الناتجة عن قصور أو إخفاق العمليات أو الموظفين أو األنظمة أو من األحداث
الخارجية ،وتتضمن المخاطر القانونية والتقنية.
تنشأ المخاطر التشغيلية على مستوى قطاعات أعمال المجموعة .تقع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان إدارة ومراقبة المخاطر
على عاتق قطاعات األعمال لدى المجموعة .يدعم قطاعات أعمال المجموعة في ذلك موارد المخاطر الداخلية وقسم إدارة المخاطر
التشغيلية للمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثاني" لضمان وجود إدارة فعالة للمخاطر.
عالوة على ذلك ،تتم إجراء مراجعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثالث" .وتتم مناقشة نتائج
عمليات التدقيق الداخلي مع إدارة األقسام المعنية ،كما يتم تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق.
قامت المجموعة بوضع إطار للمخاطر التشغيلية يتألف من سياسات وإجراءات تتعلق بتحديد المخاطر وتقييمھا واإلشراف عليھا
ومراقبتھا واإلبالغ عنھا ،وكذلك إدارة المخاطر وتبليغ األحداث وتحديدھا وتصحيحھا .كما يتضمن اإلطار الخاص بالمخاطر
التشغيلية الترابط مع فئات المخاطر األخرى .ويتم تخفيف المخاطر عن طريق التأمين ،حيثما كان ذلك مناسبا ً.
يتم تصنيف األحداث المتعلقة بالمخاطر التشغيلية إلى الفئات التالية:








االحتيال الداخلي :مخاطر ارتكاب الموظفين أنشطة غير مصرح بھا أو أعمال احتيالية.
االحتيال الخارجي :مخاطر االحتيال أو خرق أمن النظام من قبل طرف خارجي.
ممارسات الموظفين وسالمة بيئة العمل :سوء العالقة بين الموظفين ،والتنوع والتمييز ،والمخاطر المتعلقة بالصحة
والسالمة على مستوى المجموعة.
تلف الموجودات المادية :مخاطر تأثر المجموعة بالكوارث الطبيعية.
العمالء والمنتجات وممارسات العمل :مخاطر اإلخفاق في تقييم مدى مالءمة العمالء ،والمسؤوليات االئتمانية،
وممارسات العمل غير المالئمة ،والمنتجات المعيبة ،واألنشطة االستشارية.
تعطيل العمل وإخفاقات األنظمة :مخاطر عدم تخطيط واختبار استمرارية األعمال وتعافي األنظمة من الكوارث.
التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات :مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت ،وتسجيل العمالء ،وإدارة ومراقبة الموردين ورفع
تقارير بشأنھم.

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة .يتم تفويض ھذه المسؤوليات وممارستھا من خالل
لجنة المخاطر واالمتثال بالمجموعة ،وھي ملتقى اإلدارة العليا المسؤولة عن اإلشراف على المخاطر التشغيلية.
تكمن المسؤوليات الرئيسية للجنة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية في ضمان ما يلي:




اعتماد إطار إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة واإلشراف على تطبيقه.
اعتماد االستراتيجية والتوجيھات المعنية بالمخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة.
وضع ھيكل حوكمة فعال على مستوى المجموعة.

٦٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ھـ( إدارة رأس المال )غير مدققة(
تحدد لوائح المصرف المركزي متطلبات رأس المال التنظيمي للمجموعة ،عالوة على ذلك قد تخضع الفروع الخارجية والشركات
التابعة لإلشراف المباشر من قبل الجھات التنظيمية المحلية التي تتبعھا .إن عملية إدارة رأس المال لدى المجموعة ترتبط
باستراتيجية األعمال بشكل عام بما يضمن كفاية رأس المال إلى مستوى المخاطر الكامنة في األعمال وفي إطار قابلية المجموعة
لتحمّل المخاطر .تقوم المجموعة بتخطيط رأس المال بالتزامن مع إجراءات وضع الموازنة المالية.
يحدد كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التوجه االستراتيجي طويل األجل للمجموعة ،ويوفر ذلك إطاراً لوضع خطة شاملة
استناداً إلى التوقعات من كل وحدة من وحدات األعمال .وتمثل الخطة الشاملة أحد المدخالت في عملية وضع الموازنة السنوية
ويتم تطبيقھا على مستوى وحدة العمل والدولة .يتم دمج خطط الوحدات للحصول على خطة القسم ومن ث ّم خطة المجموعة ككل
في نھاية المطاف .وتقوم وحدات األعمال بكل قسم بوضع ميزانية عمومية متوقعة وبيانات األرباح والخسائر للسنة المالية التالية،
بعد األخذ باالعتبار المعايير التالية:





األھداف قصيرة األجل )على مدار السنة(
االستراتيجية وقابلية تحمّل المخاطر
معدل النمو المستھدفة
العائدات المستھدفة

تھدف سياسات إدارة رأس المال لدى المجموعة إلى ضمان امتالكھا رأس مال كاف لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطتھا وتخصيص
رأس المال على مستوى المجموعة .يتم بصورة سنوية تقييم مختلف المخاطر وتأثيرھا المحتمل على مستوى المجموعة جنبا ً إلى
جنب مع عملية تقييم مدى كفاية رأس المال .وكجزء من عملية تقييم مدى كفاية رأس المال ،يقوم قسم إدارة المخاطر لدى المجموعة
بتحديد مختلف المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة كجزء من عملياتھا اليومية ،ثم تقوم المجموعة بتقييم ھذه المخاطر بناء على
السياسات واإلجراءات الحالية وأُطر العمل والمنھجيات وخطط الطوارئ وإجراءات أخرى لقياس تأثير تلك المخاطر وإدارتھا
والحد منھا .وأخيراً تقوم المجموعة بتحديد المتطلبات الرأسمالية لتعرضات المخاطر الجوھرية.
فيما يلي األھداف الرئيسية لعملية إدارة رأس المال لدى المجموعة:





االحتفاظ بمعدل كاف من رأس المال لتلبية الحد األدنى لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،وكذلك ضمان االنتقال إلى بازل  ٣من حيث معدالت رأس المال.
االحتفاظ برأس مال كاف يدعم قابلية تحمّل المخاطر واألھداف االستراتيجية لدى المجموعة وفقا ً للخطة االستراتيجية طويلة
األجل.
االحتفاظ برأس مال كاف لمواجھة تصورات الضغط المالي بما في ذلك المتطلبات المتزايدة لرأس المال المحددة من خالل
عملية تقييم مدى كفاية رأس المال.
دعم التصنيف االئتماني للمجموعة.

تقوم المجموعة بإجراء اختبارات ضغط اعتيادية ،والتي يتم خاللھا تحديد الميزانية العمومية وبيانات األرباح والخسائر فيما يتعلق
بالحاالت الرئيسية وتصورات الضغط .تتأثر عوامل المخاطر باالفتراضات الخاصة بالحاالت األساسية وتصورات الضغط ،كما
يتم تحديد التأثير المقابل على كفاية رأس المال .تستخدم المجموعة اختبارات الضغط لالقتصاد الكلي بغرض توقع احتياجات رأس
المال ومستويات رأس المال في ظل التصورات األخرى التي ليست في صالح المجموعة .تعتبر ھذه االختبارات أداة مھمة في
عملية التخطيط الداخلي لرأس المال .أظھرت نتائج اختبار الضغط خالل  ٢٠١٧امتالك المجموعة لرأس مال كاف حتى في حال
وقوع أحداث سلبية.

٦٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ھـ( إدارة رأس المال )تابع(
يتم تحليل المعدل التنظيمي لكفاية رأس مال المجموعة المحدد من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بحد أدنى ٪١٢
) (٪١٢ :٢٠١٦الذي يكون الشق األول منه بنسبة  ،(٪٨ :٢٠١٦) ٪٨إلى شقين على النحو التالي ،والنسب الواردة أدناه ھي دون
األخذ في االعتبار أثر توزيعات األرباح المقترحة:
بازل ٢
٢٠١٧
ألف درھم

بازل ٢
٢٠١٦
ألف درھم

الشق األول من رأس المال
رأس المال العادي
عالوة االصدار
أرباح محتجزة
االحتياطي القانوني والخاص
االحتياطي العام وبرنامج خيارات األسھم
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
سندات الشق األول من رأس المال

١٠٫٨٩٧٫٥٤٥
٥٣٫٠٢٦٫٦٤٣
١٨٫٦٧٧٫٥٥٢
٧٫٠٨١٫٠٨٤
١٢٠٫٠٠٠
)(٦٣٫٠٧٥
١٠٫٧٥٤٫٧٥٠

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
١٦٫٩٦٩٫٠١٦
١١٫٧٢٣٫٥٠١
١٢٠٫٠٠٠
)(٨٨٫٣٢٧
٤٫٠٠٠٫٠٠٠

اقتطاعات من الشق األول لرأس المال

)(٦٢٫٥٨٦

)(٥٫١٩٣٫٣٩١

الحصص غير المسيطرة
ناقصا ً :الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة

٤٨٧٫٠١٥
)(٢٠٫٢٦٣٫٤٦٢
--------------------------------٨٠٫٦٥٥٫٤٦٦
--------------------------------

٤٣٢٫٧٨٢
)(١٧٠٫٣٩٨
------------------------------٣٢٫٢٩٣٫١٨٣
-------------------------------

٢٨١٫٣٤٥
٤٢٠٫٣٨١
٥٫٢٧٠٫٠٢٤

١٨٥٫٧٥٥
٢٫١١٣٫٥٦٨

)(٢٠٫١٥٢
--------------------------------٥٫٩٥١٫٥٩٨
-------------------------------

------------------------------٢٫٢٩٩٫٣٢٣
-------------------------------

------------------------------٨٦٫٦٠٧٫٠٦٤
=============

------------------------------٣٤٫٥٩٢٫٥٠٦
=============

٤٢١٫٦٠٢٫٤٠٥
٢٨٫٠٥٤٫٨١٠
٣٥٫٦١٩٫٤٣٤
----------------------------٤٨٥٫٢٧٦٫٦٤٩
=============

١٦٩٫٠٨٥٫٤٢٢
٣٫٠٧٧٫٢١٢
١٦٫٥٦٧٫٢٨٣
------------------------------١٨٨٫٧٢٩٫٩١٧
=============

اإلجمالي
الشق الثاني من رأس المال
احتياطي القيمة العادلة
مطلوبات ثانوية مؤھلة
مخصص االنخفاض الجماعي في القيمة
اقتطاعات من الشق الثاني لرأس المال
اإلجمالي

إجمالي قاعدة رأس المال التنظيمي

الموجودات المر ّجحة بالمخاطر:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية
المرجحة بالمخاطر
الموجودات
ّ
معدل الشق األول من رأس المال
معدل كفاية رأس المال

٪ ١٦،٦
٪ ١٧،٨
=============

٪ ١٧،١
٪ ١٨،٣
=============

التزمت المجموعة وفروعھا الخارجية وشركاتھا التابعة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جھات خارجية لجميع الفترات
الموضحة.
٦٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤

إدارة المخاطر المالية )تابع(
)ھـ( إدارة رأس المال )غير مدققة( )تابع(
بازل ٣
٢٠١٧
ألف درھم
الشق األول من رأس المال
رأس المال العادي
عالوة االصدار
أرباح محتجزة
االحتياطي القانوني والخاص
االحتياطي العام وبرنامج خيارات األسھم
احتياطي القيمة العادلة
حقوق غير مسيطرة

١٠٫٨٩٧٫٥٤٥
٥٣٫٠٢٦٫٦٤٣
١٨٫٦٧٧٫٥٥٢
٧٫٠٨١٫٠٨٤
١٢٠٫٠٠٠
٢٨١٫٣٤٥
٤٨٧٫٠١٥
--------------------------------٩٠٫٥٧١٫١٨٤

اقتطاعات من الشق األول لرأس المال
ناقصا ً:
احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
أسھم الخزينة
األصول الضريبية المؤجلة
الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة

)(٦٣٫٠٧٥
)(٤٢٫٤٣٤
)(٣٦٫٥٨٥
)(٢٠٫٢٦٣٫٤٦٢
--------------------------------)(٢٠٫٤٠٥٫٥٥٦
--------------------------------)(١٦٫٣٢٤٫٤٤٥
--------------------------------٧٤٫٢٤٦٫٧٣٩
---------------------------------

مجموع الخصومات
ناقصا :الخصم االنتقالي من فئة األسھم المشتركة )ب(

رأس مال اضافي من الشق األول
سندات رأس المال من الشق األول
الخصم االنتقالي من رأس المال االضافي

١٠٫٧٥٤٫٧٥٠
)(٢٫٠٤٠٫٥٥٦
--------------------------------٨٫٧١٤٫١٩٤
--------------------------------٨٢٫٩٦٠٫٩٣٣
---------------------------------

رأس مال اضافي من الشق األول )ج(

الشق الثاني من رأس المال
المطلوبات الثانوية المؤجلة
مخصص االنخفاض الجماعي
رأس مال اضافي من الشق األول )ج(

٤٢٠٫٣٨١
٥٫٢٧٠٫٠٢٤
)(٢٫٠٤٠٫٥٥٦
--------------------------------٣٫٦٤٩٫٨٤٩
--------------------------------٨٦٫٦١٠٫٧٨٢
=============

اجمالي قاعدة رأس المال التنظيمي
األصول المرجحة بالمخاطر:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية

٤٢١٫٦٦٦٫٥٧٩
٢٨٫٠٥٤٫٨١٠
٣٥٫٦١٩٫٤٣٤
----------------------------------٤٨٥٫٣٤٠٫٨٢٣
=============

األصول المرجحة بالمخاطر
النسب ذات التأثير االنتقالي:
الفئة األولى لأللسھم العادية
معدل الشق األول من رأس المال
معدل كفاية رأس المال

٪ ١٥،٣
٪ ١٧،١
٪ ١٧،٨
=============

٧٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)و(

مخاطر الدولة
إن مخاطر الدولة ھي مخاطر أن األحداث االقتصادية واالجتماعية والسياسية في دولة أجنبية قد تؤثر بشكل سلبي على رغبة أو
إمكانية العمالء في القطاع الخاص /أو العام في تلك البلد على دفع ديونھم خالل الوقت المحدد.
تقوم المجموعة بإجراء تحليل نوعي مفصل يتعلق بمخاطر الدولة كجزء من عملية اتخاذ قرارات األعمال )نموذج مخاطر االئتمان(.
تشمل ھذه العوامل االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي في كل دولة والسياسة النقدية ومعايير إدارة تحويل العمالت
األجنبية وشفافية المعلومات وھيكل السوق المالي والقوانين والتشريعات البنكية واألنظمة القانونية والمعايير المحاسبية ،من بين
األمور األخرى .يتم مراقبة وإدارة مخاطر الدولة باستخدام حدود الدولة التي تم وضعھا من قبل المجموعة؛ إن ھذه الحدود متوافقة
مع استراتيجية األعمال العامة وكفاية رأس المال ومخصصات المخاطر المحتملة وتصنيف مخاطر كل دولة ومستوى المخاطر
المقبولة وفرص األعمال في كل دولة.

)ز(

المخاطر االستراتيجية
تشير المخاطر االستراتيجية إلى مخاطر التأثير الحالي أو المستقبلي على إيرادات المجموعة أو رأس المال أو السمعة الناتجة من
التغييرات في البيئة التي يعمل فيھا البنك ومن القرارات االستراتيجية المعاكسة والتطبيق الغير مناسب للقرارات أو االفتقار إلى
االستجابة للتغييرات الصناعية أو االقتصادية أو التكنولوجية .إن من مھام المجموعة ھي التوفيق بين األھداف االستراتيجية لتطوير
االستراتيجيات لتحقيق ھذه األھداف والموارد التي تم توزيعھا لتحقيق ھذه الغايات وجودة التطبيق.
تستخدم المجموعة عدة عوامل لتحديد وتقييم تأثير المخاطر االستراتيجية على سجالتھا ويشمل ذلك مستوى تكامل سياسات
وممارسات إدارة المخاطر مع عملية التخطيط االستراتيجي وصعوبة األھداف االستراتيجية وتوافقھا مع استراتيجيات األعمال
التي تم تطويرھا والدعم الرأسمالي لھذه المبادرات االستراتيجية إلدارة تذبذب اإليرادات وفعالية التواصل واالتساق في تطبيق
األھداف االستراتيجية واألھداف والثقافة والسلوك السائد في المجموعة.
تتم مراقبة وإدارة المخاطر االستراتيجية كجزء من عملية التخطيط االستراتيجية حيث تقوم المجموعة بمراجعة التقدم في تحقيق
المبادرات االستراتيجية مقابل الخطة واعتبار ما إذا كان التقدم متوافق مع الخطة وبيئة العمل الخارجية .يتم مراجعة الخطة
االستراتيجية بشكل دوري ويتم تحديثھا بنا ًء على إجراءات اعتماد والتي تعتبر كذلك جزء من عملية التخطيط االستراتيجي.

)ح(

مخاطر االلتزام
تشير مخاطر االلتزام إلى مخاطر اإليرادات أو رأس المال أو السمعة أو استمرارية األعمال التي تنشأ من انتھاك أو عدم االلتزام
بالقوانين أو األنظمة أو األحكام أو الممارسات المفصلة أو المعايير األخالقية.
تقوم المجموعة ،بصفة متواصلة ،بتحديد وتقييم ھذه المخاطر الكامنة في كافة المنتجات واألنشطة والعمليات والنظم "الجوھرية"
الحالية والجديدة .إن التقييم يشمل تقييم مخاطر عدم االلتزام بالقوانين أو األنظمة أو األحكام والممارسات المفصلة أو المعايير
األخالقية .تمتلك وحدة إدارة مخاطر المؤسسة وحدة التزام للمجموعة تعمل على تطوير الرقابة الداخلية إلدارة ھذه المخاطر ويتم
دعمھا من قبل فريق التدقيق الداخلي والفريق القانوني.
وبھدف متابعة مخاطر االلتزام ومكافحة غسيل األموال ،قامت المجموعة بتطبيق إجراءات الحذر ومراجعة السياسات واإلجراءات
في المجموعة وتطبيق نظم االلتزام المتكامل ومكافحة غسيل األموال والتي تقوم بإبراء الذمة ومراقبة المعامالت وأنشطة مراقبة
المدفوعات والتقييمات من خالل قوائم فحص االلتزام الـخ.
يتم التخفيف من مخاطر االمتثال بشكل كبير من خالل األنظمة والسياسات المحددة واإلجراءات المفصلة وقوائم الفحص الشاملة
وإجراءات الحذر الفورية ودورات التدريب االعتيادية.

٧١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
إدارة المخاطر المالية )تابع(

٤
)ط(

مخاطر السمعة
إن مخاطر السمعة ھي مخاطر الرأي العام السلبي على اإليرادات ورأس المال ،والتي قد تنتج عن أحداث خارجية أو داخلية.
تقوم المجموعة بتحديد وتقييم مخاطر السمعة من خالل تحديد أنواع المخاطر التي يجب تحديدھا بشكل واضح وتحديد المصادر
الرئيسية لمخاطر السمعة التي قد يتم التعرض لھا بنا ًء على الظروف المستقلة ووصف المخاطر المحددة فيما يتعلق بطبيعة المخاطر
والنتائج المحتملة التي قد تجلبھا المخاطر للسمعة .يقوم البنك كذلك بالرجوع إلى المعلومات األخرى ذات الصلة بھدف تحديد
المخاطر .قد يتم الحصول على ھذه المعلومات من تقارير اإلعالم ،تقارير تحليل المساھمين ،تقارير التدقيق الداخلي وتقارير
االلتزام وتقارير اإلدارة لالستثناءات أو مؤشرات اإلنذار المبكرة األخرى.
بالنسبة لمخاطر السمعة ،وبخالف المراجعات الدورية لألحداث الخارجية والداخلية التي قد تنتج عن مخاطر محتملة للسمعة ،تقوم
المجموعة بتقصي المخاطر التي قد تؤثر على سمعته .تتيح ھذه العمليات لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا اتخاذ إجراءات تصحيحية
فورية تھدف لمعالجة أي أحداث يتوقع أن تؤثر على السمعة متوقعة بشكل مبكر.
وبھدف إدارة مخاطر السمعة ،قام البنك بتطبيق آلية تتيح إعداد خطط بھدف تحديد أحداث مخاطر السمعة وتسھيل المتابعة الالحقة
للتقدم الذي يتم إحرازه؛ أما بالنسبة لتلك المخاطر التي قد يكون استبعادھا في غاية الصعوبة أو ذات تكلفة عالية الستبعادھا بشكل
كامل ،تتطلب اآللية تطوير خطط طارئة كإجراءات استجابة بشكل فوري.
استخدام التقديرات واألحكام

٥

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقتضي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قيام اإلدارة باختيار السياسات
المحاسبية المناسبة وتطبيقھا بصورة متسقة ووضع التقديرات واألحكام المعقولة والمالئمة التي يترتب عليھا معلومات مالئمة
وموثوقة .استناداً إلى توجيھات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار مجلس المعايير المحاسبية الدولية حول إعداد وعرض
البيانات المالية ،قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات المبينة أدناه والتي لھا التأثير األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات
المالية الموحدة.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
)أ(

مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرارية ،وھي على قناعة بأن
المجموعة لديھا الموارد الالزمة لمواصلة أعمالھا في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة علم بوجود حاالت
من عدم اليقين المادي التي قد تثير شك جوھري حول قدرة البنك على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .وبناء عليه ،يستمر إعداد
البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

)ب( مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما ھو مبين في السياسة المحاسبية رقم )٣ب( ) (٧و)٤أ(.
تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة بصفة مستمرة مع إجراء
مراجعة شاملة بشكل ربع سنوي لتحديد فيما إذا كان ينبغي االعتراف بمخصص انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر
الموحد .وعلى وجه التحديد ،فإن ذلك يتطلب من اإلدارة إبداء أحكام ھامة عند تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد
مستوى المخصص المطلوب لالنخفاض في القيمة .وفي سبيل تقدير ھذه التدفقات النقدية ،تقوم اإلدارة باتخاذ أحكام حول الوضع
المالي للطرف المقابل وطرق السداد األخرى وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمانات ذات الصلة .ترتكز ھذه التقديرات على
افتراضات حول عوامل عدة تتضمن مستويات مختلفة من األحكام والشكوك ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات
مستقبلية في ھذه المخصصات.
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٥

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تابع(
)ج(

مخصص انخفاض القيمة الجماعي
يتم تقييم مخصص انخفاض القيمة الجماعي كما ھو مبين في السياسة المحاسبية رقم )٣ب( ) (٧و) ٤أ(.
إلى جانب المخصص المرصود للموجودات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتھا ،تقوم المجموعة أيضا ً برصد مخصص
جماعي لالنخفاض في قيمة مجموعات معينة من القروض والسلفيات ذات السمات االقتصادية المماثلة والتي لم يتم تحديدھا على
أنھا قد تعرضت النخفاض في قيمتھا .وعند تقييم مدى الحاجة لرصد مثل ھذا المخصص الجماعي ،تأخذ اإلدارة باالعتبار
التركيزات ونوعية االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية .ومن أجل تقدير المخصص المطلوب ،يتم وضع افتراضات
لتحديد طريقة احتساب الخسائر الكامنة ومقاييس المعطيات المطلوبة استناداً إلى الظروف االقتصادية السابقة والحالية.

)د(

مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما ھو مبين في السياسة المحاسبية رقم )٣ي( ) (٣و)٣ك( ).(٤
عند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق ،تستخدم المجموعة أسعار بيع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية تتمتع بمؤھالت
مھنية مناسبة معترف بھا ولديھا خبرة حديثة في تقييم ممتلكات تنتمي إلى نفس موقع وفئة العقارات المطلوب تقييمھا .يتم تحديد
أسعار البيع على أساس القيمة السوقية ،وھي القيمة المقدرة التي يمكن في مقابلھا نقل ملكية العقار في تاريخ التقييم فيما بين مشتر
وبائع يرغبان في إتمام المعاملة وفقا ً لظروف السوق.

)ھـ( المطلوبات الطارئة الناشئة عن الدعاوى القضائية
تدخل المجموعة  -نظراً لطبيعة عملياتھا  -في دعاوى قضائية تنشأ في سياق العمل االعتيادي .يستند مخصص المطلوبات الطارئة
الناتجة عن التقاضي إلى احتمالية تكبد موارد اقتصادية ومدى موثوقية تقدير التدفقات النقدية الخارجة .تنطوي مثل ھذه األمور
على العديد من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائج أي أمر منھا بشكل مؤكد.
)و(

برنامج خيارات األسھم
يتم تحديد القيمة العادلة لبرنامج خيارات األسھم باستخدام نموذج بالك سكولز .وتشتمل مدخالت النموذج على سعر السھم وسعر
الممارسة وتقلبات أسعار األسھم والفترات التعاقدية للخيارات وعائدات توزيعات األرباح ومعدالت الفائدة الخالية من المخاطر.

)ز(

تقييم األدوات المالية
قد تتطلب نماذج تقييم األدوات المالية من اإلدارة تقدير بعض المعطيات غير الملحوظة ،وھذه يتم مناقشتھا بالتفصيل في اإليضاح
رقم .٦

)ح(

خطة المنافع المحددة
تستند القيمة الحالية اللتزام خطة المنافع المحددة على بعض العوامل التي يتم تحديدھا على أساس اكتواري باستخدام عدد من
االفتراضات .تشتمل االفتراضات المستخدمة في تحديد صافي تكلفة )إيرادات( االلتزامات على معدل الخصم .إن أي تغييرات
تطرأ على ھذه االفتراضات سيكون لھا تأثير على القيمة الدفترية اللتزام المنافع المحددة.
تحدد المجموعة معدل الخصم المناسب في نھاية كل سنة ،وھو معدل الفائدة الذي يجب استخدامه لتحديد القيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع طلبھا لتسوية االلتزامات المستقبلية .وعند تحديد معدل الخصم المناسب ،تضع المجموعة في
اعتبارھا معدل الفائدة على السندات التجارية عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم دفع االمتيازات بھا والتي لھا فترات استحقاق
تقارب فترات التزام االمتيازات ذات الصلة.
تعتمد االفتراضات الرئيسية األخرى الخاصة بالتزامات المنافع المحددة ،بصورة جزئية على أوضاع السوق الحالية .يتضمن
اإليضاح رقم  ٢١مزيداً من المعلومات حول ھذه االفتراضات.

تشتمل األحكام المحاسبية الھامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:
٧٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
استخدام التقديرات واألحكام )تابع(

٥
)أ(

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ً
ً
توفر السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفھا مبدئيا ضمن الفئات المحاسبية المختلفة في
حاالت معينة:
عند تصنيف الموجودات المالية "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو "كمحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق" أو "كمتاحة
للبيع" ،قررت المجموعة أنھا تلتزم بالوصف المبين في السياسة المحاسبية )٣ب( ).(٢

)ب( عالقات التحوط المؤھلة
عند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤھلة ،ترى المجموعة أنھا تتوقع أن يكون التحوط فعاالً بصورة كبيرة على مدى
فترة عالقة التحوط.
)ج(

تحديد تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم مناقشة تحديد المجموعة لتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح رقم .٦

)د(

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

)ھـ( القطاعات التشغيلية
عند إعداد اإلفصاحات حول معلومات القطاعات ،قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات لوضع التقرير حول القطاعات .سوف
يعاد تقييم ھذه االفتراضات بصورة دورية من قبل اإلدارة .يتضمن اإليضاح رقم  ٣٩مزيداً من التفاصيل حول القطاعات التشغيلية.
الموجودات والمطلوبات المالية

٦
)أ(

إطار الرقابة على التقييم
لدى المجموعة إطار رقابة يتعلق بقياس القيمة العادلة .يتضمن ذلك اإلطار لجنة التقييم التي ترفع تقاريرھا للجنة مخاطر المجموعة.
كما يوجد لدى المجموعة أقسام رقابية لدعم ھذا اإلطار العام )مثل الرقابة على المنتجات ،والتحقق المستقل من التسعير ،وتقييم
النماذج ،ومخاطر السوق للمجموعة( والتي تكون مستقلة عن اإلدارة التنفيذية .وتشتمل الضوابط الرقابية المحددة على ما يلي:







استقاللية عملية التقييم بين وحدات تحمّل المخاطر والوحدات الرقابية.
نظام التقييم.
التحقق من األسعار الملحوظة.
مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغييرات على النماذج.
تحليل وفحص حركات التقييم اليومية الھامة.
مراجعة المعطيات الھامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الھامة في قياس القيمة العادلة لألدوات ضمن
المستوى الثالث.

إن القيم العادلة للمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء العكسي ،والمبالغ المستحقة إلى البنوك
والمؤسسات المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء ،وحسابات العمالء والودائع األخرى التي تكون في الغالب قصيرة األجل ومصدرة
بأسعار السوق ،تقارب إلى حد معقول قيمتھا الدفترية.
في تقدير المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظتھا من القروض والسلفيات ال تختلف اختالفا ً جوھريا ً عن قيمتھا الدفترية نظراً ألن
معظم القروض والسلفيات تحمل معدالت فائدة سوقية متغيرة ،كما يُعاد تسعيرھا بانتظام .بالنسبة للقروض التي تعرضت النخفاض
في قيمتھا ،فإن التدفقات النقدية المتوقعة ،شاملة التحقيق المتوقع من الضمان ،قد تم خصمھا باستخدام معدل مالئم مع مراعاة تاريخ
بشكل كبير عن قيمتھا الدفترية.
التحصيل ،كما أن نتائجھا الصافية ال تختلف
ٍ
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الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦

)ب( تحديد القيم العادلة
القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في
السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في حالة عدم وجودھا ،في أفضل سوق يكون متاحا ً للمجموعة في ذلك التاريخ.
تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به .وبالتالي ،يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
شكل
يستند تعريف القيمة العادلة على فرضية استمرار المجموعة كمنشأة عاملة دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق أعمالھا ب ٍ
جوھري أو الدخول في معاملة بشروط غير مالئمة.
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه الذي يعكس أھمية المعطيات المستخدمة في أساليب
القياس:
المستوى  :١سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشطة ألداة متطابقة.
المستوى  :٢أساليب التقييم التي تستند إلى معطيات جديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة )وھي األسعار( أو غير مباشرة )وھي
المستمدة من األسعار( .تشمل ھذه الفئة األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام :أسعار السوق المعلنة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة
أو أساليب التقييم األخرى التي تكون فيھا كافة المعطيات الھامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات
السوق.
المستوى  :٣أساليب التقييم باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة .تشتمل ھذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب تقييمھا
على معطيات ال ترتكز على بيانات قابلة للمالحظة بحيث يكون للمعطيات غير القابلة للمالحظة أثراً كبيراً على تقييم األداة .تتضمن
ھذه الفئة األدوات التي يتم تقييمھا بنا ًء على أسعار مدرجة ألدوات مماثلة بعد إجراء التعديالت على أساس المعطيات غير القابلة
للمالحظة التي تعد ضرورية لتعكس القيمة العادلة لألداة.
)ج(

أساليب التقييم
يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة عدا المشتقات واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة واالستثمارات المتاحة للبيع التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة أو
األسعار ال ُمعلنة من قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام أساليب التقييم.
ترتكز القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولھا في سوق نشطة على أساس أسعار السوق المدرجة أو عروض
األسعار من المتعاملين .بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى ،تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم مثل
نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقية قابلة للمالحظة ،ونموذج بالك سكولز،
ونماذج التقييم األخرى .يحدد كل أسلوب من أساليب التقييم نموذجا ً يتضمن سلوك عوامل السوق األساسية .وتشتمل عوامل السوق
على معدالت الفائدة وھوامش االئتمان والمدخالت األخرى التي يتم استخدامھا في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات وأسعار
صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشراتھا والتقلبات والروابط المتعلقة بھا.
إن الھدف من أساليب التقييم ھو الوصول إلى تحديد للقيمة العادلة يعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير ،والتي كان يمكن
تحديدھا من قبل المشاركين في السوق وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.
تقوم المجموعة باستخدام نماذج تقييم معترف بھا على نطاق واسع بغرض تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المعتادة مثل معدالت
الفائدة وعقود مقايضة العمالت التي ال تستخدم سوى بيانات السوق القابلة للمالحظة .تكون األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت
النماذج متاحة عاد ًة في سوق سندات الدين وأسھم الملكية المدرجة ،والمشتقات المتداولة في البورصة ،والمشتقات البسيطة المتداولة
خارج البورصة مثل عقود مقايضة أسعار الفائدة .إن توفر أسعار السوق الملحوظة ومدخالت النماذج يقلل من الحاجة ألحكام
وتقديرات اإلدارة ،كما يقلل من عدم اليقين المرتبط بتحديد القيم العادلة .إن توفر أسعار السوق الملحوظة والمدخالت يختلف بنا ًء
على المنتجات واألسواق ويتعرض للتغيير بنا ًء على أحداث محددة وظروف عامة في األسواق المالية.

٧٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦
)ج(

أساليب التقييم )تابع(
بالنسبة لألدوات األكثر تعقيداً ،تستخدم المجموعة أساليب تقييم موضوعة من أطراف أخرى ،والتي يتم تطويرھا عادة من نماذج
التقييم المعترف بھا .إن نماذج التقييم تتطلب أحكاما ً دقيقة لتحديد أسلوب التقييم األكثر مالئمة لالستخدام بما في ذلك بيانات مدخالت
السوق واالفتراضات ذات الصلة بتحديد القيمة العادلة.
تتم معايرة مدخالت ومقاييس نماذج التقييم مقابل البيانات التاريخية وأسعار السوق لألدوات التقليدية والتوقعات المنشورة
والمعامالت الحالية أو الحديثة ألدوات مماثلة .تتسم عملية المعايرة بأنھا ذاتية في األصل ويترتب عليھا نطاق واسع من المدخالت
ً
مالئمة في ذلك النطاق.
والتقديرات المحتملة للقيمة العادلة ،ويتطلب األمر وضع أحكام متخصصة الختيار أكثر النقاط

)د(

تعديالت القيمة العادلة

تعديالت تقييم االئتمان
قامت المجموعة في  ٢٠١٦بوضع نماذج تعديل تقييم االئتمان مع مراعاة معامالت الحساب التي تخضع لضمانات واتفاقيات
التسوية .تعتمد طريقة احتساب تعديل تقييم االئتمان على ثالثة عناصر :أوال يتم استخدام افتراض خسائر قياسية ناتجة عن التعثر
بنسبة  ٪٦٠لبيان حاالت التعرض ،وثانيا تكمن احتمالية تعثر الطرف المقابل في الفروق االئتمانية أو التصنيف االئتماني ،وثالثا
يتم احتساب التعرض اإليجابي المتوقع باستخدام أسلوب المحاكاة أو أي طريقة إضافية مبسطة .وال يحتسب ھذا األسلوب مخاطر
المسارات غير الصحيحة.

التعديالت المتعلقة بالنماذج
يتم تطبيق التعديالت ذات الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة أكثر من الالزم أو أن يكون للنموذج قيود تشتق
منھا القيمة العادلة لبند ما .ويلزم إجراء ھذه التعديالت لتصحيح أوجه القصور الحالية أو العيوب التي يتم إبرازھا خالل مراجعة
النموذج.

٧٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦
)ھـ(

القيمة العادلة لألدوات المالية
يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا الدفترية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٧

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
موجودات أخرى

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
مطلوبات أخرى١
سندات ثانوية

مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
ألف درھم

محتفظ بھا
للمتاجرة
ألف درھم

١١٫١٢٢
٥٢٤٫٨٢٧
------------------------------٥٣٥٫٩٤٩
============

١٣٨٫١١١٫٠٥٤
- ١٣٨٫١١١٫٠٥٤
١٩٫٣٢٠٫٧٦٤
١٩٫٣٠٩٫٦٤٢
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤
٢١٫٣٤٦٫٩٧٤
١١٫٣٩٩٫٤٣٢
١٠٫٨٧٤٫٦٠٥
٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
- ٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
٨٨٫٣٨٧٫٩٥٠
٧٫٠٧٥٫٤٦٧
٨١٫٣١٢٫٤٨٣
١٥٫٥٤٢٫١١٦
١٥٫٥٤٢٫١١٦
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- -----------------------------٦٣٨٫٤٠٣٫٦٦٨
- ٥١٩٫٢٩٥٫٥٢٢
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٨١٫٣١٢٫٤٨٣
٣٠٫١٨٤٫٢٤٧
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٤٫٩٧٥٫١٨١
------------------------------٤٫٩٧٥٫١٨١
============

٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
٣٧٫٦٧٤٫٠١٦
٣٧٫٦٧٤٫٠١٦
٢٤٫١٢٤٫٠٩٧
٢٤٫١٢٤٫٠٩٧
١٤٫٩٤١٫٣٣١
٩٫٩٦٦٫١٥٠
٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤ ٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
٤٢٫١٤٥٫٧١٨
٤٢٫١٤٥٫٧١٨
١٩٫٩٥٩٫٦٦٨
١٨٫١٤٥٫١٤٢
١٫٨١٤٫٥٢٦
٤٢٠٫٣٨١
٤٢٠٫٣٨١
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- -----------------------------٥٦٥٫٦٨٥٫٢١١
٥٤٨٫٩٢٩٫٣٥٤
١١٫٧٨٠٫٦٧٦
============= ============== ============= ============== ============== ==============

متاحة
للبيع
ألف درھم

محتفظ بھا لتاريخ
االستحقاق
ألف درھم

 ١يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بھا لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة.

٧٧

قروض
وذمم مدينة
ألف درھم

التكلفة المطفأة
ألف درھم

القيمة الدفترية
ألف درھم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦
)ھـ(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(
يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا الدفترية كما في  ٣١ديسمبر :٢٠١٦

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
أدوات مالية مشتقة
قروض وسلفيات
استثمارات لغير أغراض المتاجرة
موجودات أخرى

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
أدوات مالية مشتقة
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
مطلوبات أخرى

مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
ألف درھم

محتفظ بھا
للمتاجرة
ألف درھم

٧٥٫٢٤٨
------------------------------٧٥٫٢٤٨
============

٢٤٫٧٧٦٫٧١٧
٢٤٫٧٧٦٫٧١٧
٨٩٩٫٥٢٤
٨٩٩٫٥٢٤
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
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٥٫٤٤٩٫٠١٩
٥٫٤٤٩٫٠١٩
١٫٩٥٣٫٠٠٣
١٫٨٧٧٫٧٥٥
١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١
١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١
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٦٥٣٫٦٧٥
------------------------------٦٥٣٫٦٧٥
============

١١٫٥٨٥٫٦٢٨
١١٫٥٨٥٫٦٢٨
١٣٫١٠٩٫١٥٥
١٣٫١٠٩٫١٥٥
١٠٫٠١٦٫٩١٦
١٠٫٠١٦٫٩١٦
٢٫٨٣٥٫٠٠٨
٢٫١٨١٫٣٣٣
١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
٤٫٢٩٣٫٥٤٥
٤٫٢٩٣٫٥٤٥
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------------------- -----------------------------١٨٥٫٩١٧٫٥٩٥
١٨٣٫٠٨٢٫٥٨٧
٢٫١٨١٫٣٣٣
============= ============== ============= ============== ============== ==============

متاحة
للبيع
ألف درھم

٧٨

محتفظ بھا لتاريخ
االستحقاق
ألف درھم

قروض
وذمم مدينة
ألف درھم

التكلفة المطفأة
ألف درھم

القيمة الدفترية
ألف درھم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦
)ھـ(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(
إن الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة المصنفة كقروض وذمم مدينة وبالتكلفة المطفأة ،مدرجة ضمن المستوى  ٣من
النظام المتدرج للقيمة العادلة ،حيث ال يوجد سوق نشطة لھذه الموجودات والمطلوبات .ترى المجموعة أن القيمة العادلة لھذه الموجودات
والمطلوبات تعادل تقريبا ً صافي قيمتھا الدفترية حيث إن معظم ھذه األدوات المالية تحمل معدالت فائدة متغيرة وفترات استحقاق أقصر
نسبيا ً.

)و(

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة – النظام المتدرج للقيمة العادلة
يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة بنھاية فترة التقرير ،من حيث المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة
الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة:

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
موجودات مالية متاحة للبيع
أدوات مالية مشتقة )موجودات(

أدوات مالية مشتقة )مطلوبات(
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة
موجودات مالية متاحة للبيع
أدوات مالية مشتقة )موجودات(

أدوات مالية مشتقة )مطلوبات(

المستوى ١
ألف درھم

المستوى ٢
ألف درھم

المستوى ٣
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

١٧٫١٧٠٫٧٦٥
١١٫١٢٢
٧٦٫١٧٧٫٤٨٦
٣٢٫٥٩٢
-----------------------------٩٣٫٣٩١٫٩٦٥
============
١٣٣٫٠٧٣
============

٢٫١٣١٫٦٣٦
٣٫٢٦٦٫٨٧١
١١٫٣٦٦٫٨٤٠
-----------------------------١٦٫٧٦٥٫٣٤٧
============
١٤٫٨٠٨٫٢٥٨
============

٧٫٢٤١
١٫٨٦٨٫١٢٦
-----------------------------١٫٨٧٥٫٣٦٧
============
============

١٩٫٣٠٩٫٦٤٢
١١٫١٢٢
٨١٫٣١٢٫٤٨٣
١١٫٣٩٩٫٤٣٢
-----------------------------١١٢٫٠٣٢٫٦٧٩
============
١٤٫٩٤١٫٣٣١
============

٨٤١٫١٥١
٢٢٫٩٠٢٫٣٩٦
٦٧٤
-----------------------------٢٣٫٧٤٤٫٢٢١
============
============

٥٠٫٩٩٠
١٫٣٦٣٫٤٣١
١٫٩٥٢٫٣٢٩
-----------------------------٣٫٣٦٦٫٧٥٠
============
٢٫٨٣٥٫٠٠٨
============

٧٫٣٨٣
١٫٦٧٦٫٣٣٧
-----------------------------١٫٦٨٣٫٧٢٠
============
============

٨٩٩٫٥٢٤
٢٥٫٩٤٢٫١٦٤
١٫٩٥٣٫٠٠٣
-----------------------------٢٨٫٧٩٤٫٦٩١
============
٢٫٨٣٥٫٠٠٨
============

خالل السنة ،نظراً للتغيرات في الظروف السوقية ،لم تكن ھناك أسعار مدرجة متاحة في سوق نشط لبعض األوراق المالية االستثمارية.
ولذا ،تم تحويل ھذه األوراق المالية البالغ قيمتھا الدفترية  ٢٧٩مليون درھم مصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع و  ٣٤٤مليون درھم
مصنفة كموجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة من المستوى  ٢إلى المستوى  ١من النظام المتدرج للقيمة العادلة.
إن أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في ھذه البيانات المالية الموحدة ھي نفسھا الموضحة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة
كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ باستثناء تسويات القيمة العادلة المذكورة في اإليضاح رقم .٣٠
تضمن االستثمارات في المستوى  ٣بصورة رئيسية االستثمارات في صناديق ملكية خاصة ويرتكز تقييمھا على آخر صافي موجودات
معلن من قبل مدير الصندوق.

٧٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(

٦
)و(

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة – النظام المتدرج للقيمة العادلة )تابع(
يوضح الجدول التالي تسوية لألدوات المقاسة بالقيمة العادلة والمصنفة ضمن المستوى :٣

الرصيد كما في  ١يناير
إضافات
تأثير دمج األعمال
تسويات وتعديالت أخرى
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر
٧

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

١٫٦٨٣٫٧٢٠
٣٦٩٫٣٢٤
١٣٫٩٣٥
)(١٩١٫٦١٢

١٫٦٦٣٫٥٩٨
٥٢٫١٦٧
)(٣٢٫٠٤٥

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

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

١٫٨٧٥٫٣٦٧

١٫٦٨٣٫٧٢٠

=========

=========

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
٢٠١٧
ألف درھم
النقد في الصندوق
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ايداع النتقد االحتياطي
شھادات اإليداع
مبالغ أخرى
أرصدة لدى بنوك مركزية أخرى
ودائع احتياطي النقد
الودائع واألرصدة األخرى

٢٠١٦
ألف درھم

١٫٧٧٨٫١٦٢

٤٤٧٫٠٦٨

٢٠٫٧٣٢٫٤٦٧
١٤٫٩٨٧٫٠١٠
٤٫٥٠٥٫٦٤٤

٥٫٨٩٢٫٩٠٧
١٣٫٩٥٤٫٧٥٠
١٫٢٢٦٫٢١١

١٫٠٣١٫٥٨١
٩٥٫٠٧٦٫١٩٠
-------------------------١٣٨٫١١١٫٠٥٤

٣٫٢٥٥٫٧٨١
---------------------٢٤٫٧٧٦٫٧١٧

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

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

إن ودائع احتياطي النقد غير متاح للعمليات اليومية للمجموعة.
٨

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٥٠٫٩٩٠
٥٥٫٧١٩
استثمارات في محافظ مدارة
٢٠٫٩٧٦
٥٠٣٫٧٦٩
استثمارات في األسھم
سندات دين
٨٢٧٫٥٥٨
١٨٫٧٦١٫٢٧٦
--------------------------------------------------٨٩٩٫٥٢٤
١٩٫٣٢٠٫٧٦٤
=============
=============
تتضمن أدوات حقوق الملكية استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقيمة ١١٫١٢٢ألف درھم ) :٢٠١٦ال
شيء(.

٨٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٩

مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع ھامشية
ودائع ثابتة

١٠

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٫٤٩٢٫٨٣٤
٧٫٤٩١٫٩٨٢
١٫٨٤٤٫٦٧٤
-------------------------١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
=============

٢٫٧٩٦٫٦٤٦
١٫٧٦٧٫٣٤٦
٨٫٣٦٨٫٥٧٨
-------------------------١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
=============

اتفاقيات إعادة شراء عكسي
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة شراء عكسي تقوم فيھا أطراف أخرى بتحويل موجودات مالية
إلى المجموعة لغرض التمويل قصير األجل .بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير  ٢١٫٣٤٧مليون درھم ):٢٠١٦
٥٫٤٤٩مليون درھم(.
لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي خالل السنة ) :٢٠١٦ال شيء(.
في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٧بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمانات يُسمح للمجموعة ببيعھا أو إعادة رھنھا حتى في حالة
عدم التخلف عن السداد ما مقدراه  ٢٠٫٩٨٥مليون درھم ) ٣٫٧٢١ :٢٠١٦مليون درھم(.
في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٧بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمانات تم بيعھا أو إعادة رھنھا ما مقدراه  ١٣٫٩٦٥مليون
درھم ) ٣٥١.١ :٢٠١٦مليون درھم( .والمجموعة ملزمة بإعادة أوراق مالية معادلة لھذه القيمة.
يتم إجراء تلك المعامالت بموجب الشروط االعتيادية والمتعارف عليھا لإلقراض العادي وأنشطة اقتراض وإقراض األوراق المالية.

١١

قروض وسلفيات

إجمالي القروض والسلفيات
ناقصا ً :الفوائد المجنبة
ناقصا ً :مخصص االنخفاض في القيمة
صافي القروض والسلفيات

حسب الطرف ال ُمقابل:
القطاع الحكومي
القطاع العام
القطاع المصرفي
قطاع الشركات  /القطاع الخاص
قطاع األفراد  /التجزئة
إجمالي القروض والسلفيات

٨١

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨
)(١٫٨٩٥٫٠٥٩
)(١٢٫٧٢٨٫١١١
----------------------------٣٣٠٫٤٦٥٫٨٨٨
=============

١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥
)(٥٦٧٫٠١٤
)(٤٫٤٦٨٫٠٦٠
----------------------------١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١
=============

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٥٫٠٠٦٫٢٣٤
٥٤٫٥٨٦٫٣٩٩
٢١٫٠٩٩٫١٥٥
١٩٣٫١٧٥٫٩٥٧
٧١٫٢٢١٫٣١٣

٢٦٨٫٠٠٢
١٤٫٧٨٨٫٩٤٥
٤٫٥٢٨٫٥١٢
٨٢٫٢٤٥٫٩٥٦
٣٧٫٨٥٣٫٦٦٠

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

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

٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨

١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١١

قروض وسلفيات )تابع(
٢٠١٧
ألف درھم
حسب المنتج:
سحوبات على المكشوف
قروض ألجل
قروض تجارية
عقارات
قروض الرھن
قروض شخصية
بطاقات ائتمان
قروض تمويل المركبات
أخرى

١٥٫٢٠٠٫٩٥٦
٢١٦٫٤٩٣٫٧٧٥
٢٢٫٩٧٠٫٥٥٠
٣٢٫٩٢٦٫٣٧٣
١٧٫٩٠٧٫٥١٣
٣٠٫٢٤٦٫٤٣٠
٨٫٠٣٥٫٢٧٠
١٫١٤٨٫١٤٠
١٦٠٫٠٥١

----------------------------إجمالي القروض والسلفيات

٢٠١٦
ألف درھم
٨٫٤٥٨٫٤٢١
٩٢٫٠٩٥٫٥٧١
٧٫٦١٦٫٦٢٥
٣٫٥٠٧٫٧١١
٣٫٤١٠٫٣١٩
١٧٫٦١٧٫٣٧٦
٦٫٧٨٩٫٤٨١
١٤٫٠٠٩
١٧٥٫٥٦٢

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

٣٤٥٫٠٨٩٫٠٥٨

١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥

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

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

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:

في بداية السنة
الزيادة بسبب االستحواذ والتسويات األخرى
تأثير مواءمة السياسة المحاسبية
عكس مخصص جماعي للسنة
صافي خسائر مخصص محدد
مبالغ مشطوبة

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٫٤٦٨٫٠٦٠
٨٫٩١٩٫٠٦٠
٣٢٥٫٢٦٠
)(٣٥٦٫٨٥٤
٢٫٧١٩٫١٥١
)(٣٫٣٤٦٫٥٦٦

٤٫٤١٩٫٥٧٧
١١٠٫٢٢٨
١٫٤٦٩٫٠٧٨
)(١٫٥٣٠٫٨٢٣

----------------------------١٢٫٧٢٨٫١١١
=============

في نھاية السنة

----------------------------٤٫٤٦٨٫٠٦٠
=============

تقدم المجموعة قروضا ً مقابل االستثمارات في األسھم والصناديق االستثمارية .يحق للمجموعة تسييل ھذه األدوات في حالة أن كانت

ضمانات التغطية أقل من الحد المعين المتفق عليه .تبلغ القيمة الدفترية لھذه القروض  ٩٫٣١٦مليون درھم ) ٢٫٦٤٥ :٢٠١٦مليون
درھم( ،أما القيمة العادلة لألدوات المحتفظ بھا كضمان مقابل ھذه القروض فتبلغ  ١٩٫٣٧٩مليون درھم ) ٤٫٧٧٤ :٢٠١٦مليون
درھم( .قامت المجموعة خالل السنة بتسييل ضمانات بقيم غير كبيرة النخفاض معدل التغطية.

التمويل اإلسالمي
تشتمل القروض والسلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمي التالية:

إجارة
مرابحة
مضاربة
أخرى
إجمالي عقود التمويل اإلسالمي
ناقصا ً :مخصص انخفاض القيمة
ناقصا ً :األرباح المُعلقة

٨٢

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٧٫٠٥١٫٩٢٤
١٩٫٥٠٠٫٩١٧
٢١٨٫١٧٧
١٦٨٫٥٦١
----------------------------٢٦٫٩٣٩٫٥٧٩
)(٤٥٣٫٠٣٤
)(٣٢٫٦٧١
----------------------------٢٦٫٤٥٣٫٨٧٤
===============

١٫٠٠٨٫٥٦٣
٩٫٨٢٣٫٣٥٢
١٥٤٫٧٣٧
٢٧٩٫٨١٩
----------------------------١١٫٢٦٦٫٤٧١
)(٦٢٫١٥٨
)(٨٫١٤٧
----------------------------١١٫١٩٦٫١٦٦
===============

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١٢

استثمارات لغير أغراض المتاجرة

استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بھا لحين االستحقاق
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٨١٫٣١٢٫٤٨٣
٧٫٠٧٥٫٤٦٧
٦٩٫٧٦٠
---------------------------٨٨٫٤٥٧٫٧١٠
============

٢٥٫٩٤٢٫١٦٤
٢٫٤٣١٫٣٠٥
٤٠٫٠٣٠
---------------------------٢٨٫٤١٣٫٤٩٩
============

فيما يلي تحليل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة من حيث نوعھا كما في تاريخ التقرير:
٢٠١٧
ألف درھم
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلجمالي
غير مدرجة
مدرجة

٤٥٠٫٣٥٦
٨٤٫٣٣٠٫٣٨٨
١١٫٧٤٣

استثمارات أسھم
استثمارات في صناديق خاصة
استثمارات سندات الدين
صناديق استثمارية

٢٣٤٫٣٦٤
١٫٧٠٣٫٥٢٤
١٫٧٢٧٫٣٣٥
-

٦٨٤٫٧٢٠
١٫٧٠٣٫٥٢٤
٨٦٫٠٥٧٫٧٢٣
١١٫٧٤٣

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

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

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

٨٤٫٧٩٢٫٤٨٧

٣٫٦٦٥٫٢٢٣

٨٨٫٤٥٧٫٧١٠

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

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

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

٢٠١٦
ألف درھم
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلجمالي
غير مدرجة
مدرجة

١٤٠٫٣٦٨
٢٤٫٢٨١٫١٥٢
-------------------------------

٢٤٫٤٢١٫٥٢٠
=============

١٨٩٫٣٨٣
١٫٥٢٦٫٩٨٤
٢٫٢٧٥٫٦١٢
-------------------------------

٣٢٩٫٧٥١
١٫٥٢٦٫٩٨٤
٢٦٫٥٥٦٫٧٦٤
-------------------------------

٣٫٩٩١٫٩٧٩
=============

٢٨٫٤١٣٫٤٩٩
=============

بلغت قيمة سندات الدين بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المدرجة ضمن االستثمارات لغير أغراض المتاجرة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
ما قيمته ٢٣٫٧٨١مليون درھم ) ٣١ديسمبر  ١٢٫٦٠١ :٢٠١٦مليون درھم(.
تشتمل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة على االستثمارات التالية في شركات زميلة للمجموعة:

نسبة الملكية
اإلمارات الخضراء للعقارات ش.م.خ.
مدماك العقارية ذ.م.م.
إمارتس ديجيتال وولت ذ.م.م
ميركوري

٢٠١٧

٢٠١٦

٪٤٠
٪١٦
٪٢٣
٪٣٠

٪٤٠
٪١٦
-

تأسست شركة "اإلمارات الخضراء للعقارات ش.م.خ ".كشركة مساھمة خاصة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل بصورة رئيسية في
مجال اإلدارة والوساطة العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجھا.
إن شركة "مدماك العقارية ذ.م.م ".ھي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل في مجال األنشطة العقارية .بالرغم
من امتالك المجموعة لنسبة  ٪١٦من األسھم القائمة في شركة "مدماك العقارية" فقد تم تصنيف االستثمار كشركة زميلة حيث تمارس
المجموعة تأثير ھام نظراً لتمثيل مجلس اإلدارة.
إن شركة " ميركوري " ھي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل في مجال االستثمار وخطط خدمة الدفع.
تأسست شركة " إمارتس ديجيتال وولت ذ.م.م " في سنة  ٢٠١٧وھي شركة مملوكة بتضامن  ١٦من البنوك الوطنية الرائدة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،بدعم من مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي.

٨٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١٣

العقارات االستثمارية
٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

الرصيد في بداية السنة

٦٫٤٢٢٫٥٠٢

٨٫٢٤٢٫١٩٠

اإلضافات
معاملة دمج األعمال
االستبعادات  /التحويالت
تعديل القيمة العادلة

٥٥٣٫٢٠٣
٤٥٫١٠٦
)(٢٧٣٫٠٣٥
١٧٩٫٩١٦
-------------------------٦٫٩٢٧٫٦٩٢
============

الرصيد في نھاية السنة

٧٩٨٫٨٥٦
)(٢٫٦١٢٫٨٩٣
)(٥٫٦٥١
-------------------------٦٫٤٢٢٫٥٠٢
============

فيما يلي المبالغ المعترف بھا في بيان الدخل الموحد فيما يتعلق بصافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية:

إيرادات اإليجار الناتجة من العقارات االستثمارية
المصروفات التشغيلية
صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٣٤٫٦٤٢
)(٢٩٫٠٣٥
------------------٥٫٦٠٧
========

١٥٠٫٩٩٤
)(٥٥٫٥٨٤
-------------------٩٥٫٤١٠
==========

يتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تتمثل في السعر الذي يمكن قبضة مقابل بيع أصل ما ،أو يتم دفعه لتحويل
التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق وفقا ً لشروط السوق السائدة في تاريخ القياس.
تتألف العقارات االستثمارية لدى المجموعة من أراضي وعقارات قيد التطوير في أبوظبي ودبي .قامت اإلدارة بتحديد ھذه
العقارات االستثمارية ضمن فئتي الموجودات التجارية وموجودات التجزئة ،بنا ًء على طبيعة وسمات ومخاطر كل عقار
على حدة.
كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧و  ،٢٠١٦تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بنا ًء على التقييمات التي تم القيام بھا بواسطة
شركات تقييم خارجية معتمدة ،وتقع جميعھا ضمن المستوى  ٣من النظام المتدرج للقيمة العادلة .إن شركة التقييم الخرجية
معترف بھا وتتمتع بالمؤھالت المھنية ذات الصلة كما أنھا على دراية بالمعامالت التي تتم مؤخراً من حيث موقع وفئة
العقارات االستثمارية التي يتم تقييمھا .تم تحديد القيم العادلة بنا ًء على نماذج تقييم ترتكز على االستخدام المزمع للعقارات
االستثمارية؛ وفقا ً لمعايير التقييم الصادرة عن المعھد الملكي للمساحين القانونيين.

٨٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١٣

العقارات االستثمارية )تابع(
فيما يلي وصف ألساليب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة عند تقييم العقارات االستثمارية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
و:٢٠١٦

أساليب التقييم

المدخالت الھامة غير الملحوظة

المباني

طريقة المقارنة والقيمة المتبقية
طريقة مقارنة المبيعات

المعلومات المقارنة
أسعار السوق الحالية لموجودات مماثلة

األراضي

طريقة المقارنة والقيمة المتبقية

تكلفة إنشاء
أرباح المطور
تكلفة التمويل

العقارات قيد التطوير

طريقة التدفقات النقدية المخصومة

معدل الخصم
التدفقات النقدية الداخلة
التدفقات النقدية الخارجة

٨٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١٤

الممتلكات والمعدات

التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٦
اإلضافات
المحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
االستبعادات والتحويالت والمشطوبات ١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
معاملة دمج األعمال )إيضاح (٤٢
اإلضافات
المحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
االستبعادات والتحويالت والمشطوبات ١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
في  ١يناير ٢٠١٦
المحمل للسنة
االستبعادات والتحويالت والمشطوبات ١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
معاملة دمج األعمال )إيضاح (٤٢
المحمل للسنة
االستبعادات والتحويالت والمشطوبات ١
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
القيمة الدفترية
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

األراضي والمباني
ألف درھم

أجھزة ومعدات
الكمبيوتر
ألف درھم

األثاث والمعدات
والخزائن
والسيارات
ألف درھم

األعمال
الرأسمالية قيد
اإلنجاز
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

١٫٢٨٤٫٠٠٦
١٨٥٫٣٨٧
٥٣٫٩١٣
)(٣٦٧٫٩٦١
-----------------------١٫١٥٥٫٣٤٥
-----------------------١٫٨٠٨٫٤٩٥
٤٠٫٠٦٧
٥١٫٠١٥
)(١٠٠٫٣٠٧
-----------------------٢٫٩٥٤٫٦١٥
==========

٤٩١٫٢٩٨
١٥٤٫٨٣٥
)(٢٠٫٥٤٦
-----------------------٦٢٥٫٥٨٧
-----------------------٤١٨٫٢٢٤
٥٥٣٫٠٣٧
١٠٧٫٩٠٧
)(٢٤٤٫٢٣٤
-----------------------١٫٤٦٠٫٥٢١
==========

١٥٧٫٦٠٧
٤٤٫٧٠٨
)(٧٫٠٥٧
-----------------------١٩٥٫٢٥٨
-----------------------٢٣٢٫٤٤٤
٦٩٫٣٥٠
٥٫٦٢٤
)(١٦٫٨٠٤
-----------------------٤٨٥٫٨٧٢
==========

١٢٨٫٨١٧
١٨٫٣٣٠
)(٥٣٫٩١٣
)(١٫٤٨٠
-----------------------٩١٫٧٥٤
-----------------------٤٤٩٫٣٧١
٢٨٥٫٣٧٩
)(١٦٤٫٥٤٦
)(١٦١٫٦٣٥
-----------------------٥٠٠٫٣٢٣
==========

٢٫٠٦١٫٧٢٨
٤٠٣٫٢٦٠
)(٣٩٧٫٠٤٤
-----------------------٢٫٠٦٧٫٩٤٤
-----------------------٢٫٩٠٨٫٥٣٤
٩٤٧٫٨٣٣
)(٥٢٢٫٩٨٠
-----------------------٥٫٤٠١٫٣٣١
==========

١٩٧٫٨٤٠
٢٩٫٦٤٨
)(١٢٨٫٨٩٥
-----------------------٩٨٫٥٩٣
-----------------------٤٧٧٫٠٢٦
٧٣٫٣١٨
)(٢٫٣٩٥
-----------------------٦٤٦٫٥٤٢
==========

٢٥٧٫٠٥٠
٧٢٫٠٨٧
)(٢٠٫٥٠٥
-----------------------٣٠٨٫٦٣٢
-----------------------٤٠٥٫٠٢٧
٢٠١٫٨٥١
)(٤٥٫٧٤١
-----------------------٨٦٩٫٧٦٩
==========

١٢١٫١٠٦
١٨٫١٢٥
)(٦٫٧٦٧
-----------------------١٣٢٫٤٦٤
-----------------------١٨٥٫١٧٤
٣٦٫٢٥٠
)(٤٫٣٦٩
-----------------------٣٤٩٫٥١٩
==========

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

٥٧٥٫٩٩٦
١١٩٫٨٦٠
)(١٥٦٫١٦٧
-----------------------٥٣٩٫٦٨٩
-----------------------١٫٠٦٧٫٢٢٧
٣١١٫٤١٩
)(٥٢٫٥٠٥
-----------------------١٫٨٦٥٫٨٣٠
==========

١٫٠٥٦٫٧٥٢
==========
٢٫٣٠٨٫٠٧٣
==========

٣١٦٫٩٥٥
==========
٥٩٠٫٧٥٢
==========

٦٢٫٧٩٤
==========
١٣٦٫٣٥٣
==========

٩١٫٧٥٤
==========
٥٠٠٫٣٢٣
==========

١٫٥٢٨٫٢٥٥
==========
٣٫٥٣٥٫٥٠١
==========

 ١تم تعديلھا لبيان أثر تحويل العمالت األجنبية.
١٥

الموجودات غير الملموسة

الشھرة التجارية
عالقات العمالء
الودائع األساسية
العالمة التجارية
اإلطفاء

٨٦

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

١٧٫٣١٧٫٤٤٥
١٫٨١٣٫٥١٧
٩٧٦٫٠٣٨
٢٢٫٠٠٠
----------------------------------٢٠٫١٢٩٫٠٠٠
)(٢٢٧٫٦٢٦
----------------------------------١٩٫٩٠١٫٣٧٤
===========

٣٦٫٨٦٨
١٧٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٢٢٫٠٠٠
------------------------------٢٣٨٫٨٦٨
)(٦٨٫٤٧٠
-------------------------١٧٠٫٣٩٨
==========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١٦

الموجودات غير األخرى

الفائدة المستحقة
قبوالت
ذمم مدينة ثانوية وذمم مدينة أخرى
موجودات الضريبة المؤجلة

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٧٫١٩٥٫٠٣٧
٥٫٤٦٣٫٩٥٩
٢٫٩٧٦٫٨٣٥
٣٦٫٥٨٥
------------------------١٥٫٦٧٢٫٤١٦
===========

١٫٣٨٥٫١٨٧
٣٫٩٠٦٫٩٣٣
١٫٤٩٢٫٣٣٣
------------------------٦٫٧٨٤٫٤٥٣
==========

ال تتصور المجموعة أن يكون ھناك أي مخاطر جوھرية لالئتمان على الفائدة المستحقة والقبوالت.
تنشأ القبوالت عندما يكون لدى المجموعة التزام بدفع مبالغ مقابل مستندات مسحوبة بموجب اعتمادات مستندية .عقب
القبول ،تصبح األداة التزام غير مشروط لدى المجموعة ومن ثم يتم االعتراف به كمطلوبات مالية في بيان المركز المالي
الموحد .ومع ذلك ،فإن لكل قبول حق تعاقدي مقابل لالسترداد من العميل والذي يتم االعتراف بھا كموجودات مالية.
١٧

المستحق للبنوك والمؤسسات المالية
٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

الودائع جارية وتحت الطلب وبإشعار
الھامش
الودائع الثابتة

٣٫٤٤٥٫٩٣٢
١٫١٣١٫٣١٧
١٢٫٣٠٣٫٧٦٥
------------------------١٦٫٨٨١٫٠١٤
-------------------------

٨٠٦٫٠٦٥
١١٫٣٩٤
١٠٫٧٦٨٫١٦٩
------------------------١١٫٥٨٥٫٦٢٨
-------------------------

ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع ثابتة وشھادات إيداع

٧٧٫٤١٧
١٣٫٦١٧٫٩٠٥
------------------------١٣٫٦٩٥٫٣٢٢
------------------------٣٠٫٥٧٦٫٣٣٦
===========

------------------------------------------------١١٫٥٨٥٫٦٢٨
=============

البنوك والمؤسسات المالية

المصارف المركزية

إن المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية تتم بعمالت مختلفة وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  ٪ ٠،٦-إلى٪ ٥،١٥

) ٪ ٣،٢٥- :٢٠١٦الى .(٪٣،٠٨

١٨

اتفاقيات إعادة الشراء
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام اتفاقيات إعادة شراء ،تقوم بموجبھا بتحويل الموجودات المالية المعترف
بھا إلى أطراف أخرى بشكل مباشر.
بلغت القيمة الدفترية المتمثلة أيضا ً في القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة في تاريخ التقرير  ٢٣٫٧٨٤مليون درھم
) ١٢٫٦٠١ :٢٠١٦مليون درھم( ،وبلغت المطلوبات المالية المرتبطة بھا  ٣٧٫٦٧٤مليون درھم )١٣٫١٠٩ :٢٠١٦
مليون درھم( .يتمثل صافي الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة والقيمة الدفترية التفاقيات إعادة الشراء
في عجز بمبلغ  ١٣٫٨٩١مليون درھم ) :٢٠١٦عجز بمبلغ  ٥٠٨مليون درھم( .تتم تغطية ھذا العجز من خالل إعادة
رھن الموجودات المالية المستلمة كضمان مقابل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي أو من خالل ترتيبات اقتراض أوراق مالية
من الحافظ األمين.
٨٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
١٩

األوراق التجارية
قام البنك بتطوير برنامجين لألوراق التجارية باليورو ،ويبلغ سقف البرنامج  ١٠.٥مليار دوالر أمريكي في المجمل .لدى
البنك برنامج لألوراق التجارية بالدوالر األمريكي ،ويبلغ سقف البرنامج  ٥مليار دوالر أمريكي.
بلغت السندات القائمة كما في تاريخ التقرير  ٢٤٫١٢٤٫٠٩٧ألف درھم ) ١٠٫٠١٦٫٩١٦ :٢٠١٦ألف درھم( وذات فترة
استحقاق أقل من  ١٢شھراً.
لم يكن لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المديونية أو الفوائد أو أي انتھاكات أخرى بشأن األوراق التجارية
خالل سنة .٢٠١٧

٢٠

حسابات العمالء والودائع األخرى

حسب نوع الحساب:
حسابات متداولة
حسابات ادخار
حسابات ھامشية
ودائع بإشعار وألجل
شھادات إيداع

حسب الطرف المقابل:
القطاع الحكومي
القطاع العام
قطاع الشركات /الخاص
قطاع األفراد /تجزئة
شھادات إيداع

٨٨

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

١٠٢٫٧١١٫٩٠٩
١٣٫٣٢٣٫٥٠٤
٥٫٧٤٤٫٦٦٤
٢٣٩٫٣٨٩٫٩٦٦
----------------------------٣٦١٫١٧٠٫٠٤٣
٣٤٫٦٧٣٫٦٢١
----------------------------٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
=============

٣٠٫٧٠٠٫٣٩٨
٢٫٤٧٨٫٩٥٨
١٫٢٢٦٫٣٩٥
٨٩٫٣٨١٫٦٤٦
----------------------------١٢٣٫٧٨٧٫٣٩٧
١٫٩٩٥٫٤٠١
----------------------------١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
=============

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٧٨٫٦٣٩٫٧٨٣
٧٤٫٣٠٣٫٨٥٨
١٣٥٫٢٨١٫٦٢٢
٧٢٫٩٤٤٫٧٨٠
----------------------------٣٦١٫١٧٠٫٠٤٣
٣٤٫٦٧٣٫٦٢١
----------------------------٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
=============

٧٫٥١٣٫٧٢٨
٢٩٫٩٣٨٫٢٣٧
٦٥٫١٨٥٫٨٠٥
٢١٫١٤٩٫٦٢٧
----------------------------١٢٣٫٧٨٧٫٣٩٧
١٫٩٩٥٫٤٠١
----------------------------١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
=============

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٠

حسابات العمالء والودائع األخرى )تابع(

حسب الموقع:
اإلمارات العربية المتحدة
أوروبا
دول عربية
األمريكتان
أسيا
دول أخرى
شھادات إيداع

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٥٣٫٩٠٩٫٥١٠
٤٥٫٩٤١٫١٥١
٢٨٫٢٩٢٫١٣٩
٢٢٫٤٩٤٫٩٩٢
٨٫٧١١٫٧٤٦
١٫٨٢٠٫٥٠٥
----------------------------٣٦١٫١٧٠٫٠٤٣
٣٤٫٦٧٣٫٦٢١
----------------------------٣٩٥٫٨٤٣٫٦٦٤
=============

٨٩٫٠٦٣٫٦٣٠
٢٫٧٩٥٫٨٨٧
٥٫٨٨٩٫١٣٦
١٠٫٨٤٣٫٢٠٠
١٤٫٧٢٥٫٧٣٦
٤٦٩٫٨٠٨
----------------------------١٢٣٫٧٨٧٫٣٩٧
١٫٩٩٥٫٤٠١
----------------------------١٢٥٫٧٨٢٫٧٩٨
=============

ودائع العمالء اإلسالمية
تشتمل حسابات العمالء والودائع األخرى أعاله على الودائع اإلسالمية ألجل التالية:

ودائع وكالة
ودائع مضاربة

٨٩

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٧٨١٫٣٢١
٦٢٣٫٧٢٧
----------------------------١٫٤٠٥٫٠٤٨
=============

٥٠٢٫٦٧٢
١٫١٧٧٫٧٨٥
----------------------------١٫٦٨٠٫٤٥٧
=============

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢١

القروض ألجل

سندات قابلة للتحويل
سندات أخرى ألجل

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

١٫٨٣٠٫٠٠٦
٤٠٫٣١٥٫٧١٢
---------------------------٤٢٫١٤٥٫٧١٨
=============

١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
---------------------------١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
=============

تشتمل السندات القابلة للتحويل على سندات بمبلغ  ٥٠٠مليون دوالر أمريكي تستحق في مارس  ،٢٠١٨وتنطوي على
عائد ثابت يتم سداده على أساس نصف سنوي .بلغت قيمة خيار التحويل في البداية  ١٠٨٫٢٦٥ألف درھم ،وتم تصنيفه
كجزء من الملكية بموجب سندات قابلة للتحويل – احتياطي مكونات الملكية.
خالل السنة ،قامت المجموعة بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة .تقوم المجموعة بالتحوط بشأن
التعرضات لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة من ھذه السندات .فيما يلي القيم اإلسمية للسندات الصادرة خالل السنة:
٢٠١٧
ألف درھم
سندات ذات معدل ثابت
درھم إماراتي
دوالر استرالي
فرانك سويسري
رنمينبي صيني
يورو
دوالر أمريكي
سندات ذات معدل متغير
دوالر أمريكي
يورو

٢٠١٦
ألف درھم

٩٦٫٨٣٠
٥٦٥٫٤٥٤
٦٢٫٠١٥
-

٧٩٫٥١٣
١٣٧٫٠٠٣
٩٦٫٥٦٣
٣٫١٠٧٫٣٥٨

٢٫٢٢٧٫٧٢٤
---------------------------٢٫٩٥٢٫٠٢٣
=============

٩٫٩٣٩٫١٣٨
٢٣١٫٧٥٢
---------------------------١٣٫٥٩١٫٣٢٧
=============

قامت المجموعة بالتحوط بشأن التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية من القروض ألجل .تبلغ تحوطات
القيمة االسمية  ٢٧.٨٤مليار درھم ) ٧.٢٢ :٢٠١٦مليار درھم( ،ويبلغ صافي القيمة العادلة السالبة للمخاطر التي تم
التحوط بشأنھا  ٣٠١.٥٩مليون درھم ) :٢٠١٦صافي قيمة عادلة موجبة  ٦١ .٧مليون درھم( .لم يكن لدى المجموعة أي
حاالت عجز عن سداد القيمة األصلية أو الفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بالقروض ألجل خالل سنتي  ٢٠١٧و.٢٠١٦

٩٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢١

القروض ألجل )تابع(
العملة

معدل الفائدة

درھم إماراتي
درھم إماراتي
دوالر أسترالي
دوالر أسترالي
فرانك سويسري
رنمينبي صيني
يوان صيني
يورو
يورو
دوالر ھونج كونج
ين ياباني
بيسو مكسيكي
رينغيت ماليزي
دوالر سنغافوري
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

مرتبط بحقوق الملكية
 ٣أشھر إيبور  ٨٠ +إلى ١٦٥،٥نقطة أساس سنويا ً
معدل ثابت من  ٪٣،١٧إلى  ٪٥سنويا ً
 ٣أشھر  ١١٠) + AUD BBSWإلى  ١٤٢نقطة أساس( سنويا ً
معدل ثابت بواقع  ٠،١٦إلى  ٪٠،٦٢٥سنويا ً
معدل ثابت من  ٪٤،٥إلى  ٪٥سنويا ً
معدل ثابت من  ٪٤،٥٠إلى  ٪٥سنويا ً
معدل ثابت من  ٪٠،٥١٦إلى  ٪٣سنويا ً
 ٣أشھر يوريبور  ٣٣) +إلى  ٣٦نقطة أساس( سنويا ً
معدل ثابت من  ٪٢،٣٧إلى  ٪٤،٤٥سنويا ً
معدل ثابت من  ٪٠،٨٦إلى  ٪٢،٦٠سنويا ً
معدل ثابت بواقع  ٪٠،٥٠سنويا ً
معدل ثابت بواقع  ٪٤،٩سنويا ً
معدل ثابت بواقع  ٪٢،١٠سنويا ً
معدل ثابت إلى  ٪٥،١٠سنويا ً
 ٣-١أشھر ليبور  ٥) +إلى  ١٨٥نقطة أساس( سنوياً

٢٠١٧
 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

٨٦١٫٩١٨
٧٣٫٣٢٤
٦٦٫١٢٨
١٫٨٣٠٫٠٠٧
٣٦٧٫٠٩٨
-----------------------٣٫١٩٨٫٤٧٥
==========

٩٦٫٨٣٠
٣٥٥٫١٨٥
٣٠٫٢٤٩
٢٫٢٢١٫٩٩٩
---------------------٢٫٧٠٤٫٢٦٣
==========

٤٩٫٩٣٦
١٫٩٨٣٫٢٣٩
٥٧٫٢٦٨
٥٧٢٫٢٤٢
١١١٫٠١٧
٢٦٣٫٠٨٤
٣٠٣٫٢٠٢
٣٢٥٫٨٥٣
٤٥٣٫٨٩٤
١٠٫٢٨٤٫٠٢٧
٧٫٩٩٢٫٠٠٩
-----------------------٢٢٫٣٩٥٫٧٧١
==========

٩١

٨٤٫٧١٧
٧١٫٨١٢
٧٥٤٫٥٣٨
٢٣٨٫٠٥٢
٢٫١٣٤٫٥٣١
٢٤٣٫٩٦٦
---------------------٣٫٥٢٧٫٦١٦
==========

أكثر من ٥
سنوات
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

حتى
 ٣أشھر
ألف درھم

 ٣أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

 ١إلى ٣
سنوات
ألف درھم

٥٥٦٫٧٤٢
٥٨٠٫٨٥٣
٥٦٧٫١٨٢
٣٤٧٫٥٩٢
١٫٩٦٠
٨٫٢٦٥٫٢٦٤
-----------------------١٠٫٣١٩٫٥٩٣
==========

٩٦٫٨٣٠
٤٩٫٩٣٦
٢٫٩٢٩٫٨٧٤
١٢٩٫٠٨٠
١٫٣١١٫٢٨٠
١٫٠٠٠٫٧٥١
٦٩١٫٨٧٠
٣٢٩٫٢١٢
١٫١٠٨٫٤٣٦
٦٧٣٫٤٤٥
١٫٩٦٠
٤٥٣٫٨٩٤
٣٠٫٢٤٩
٢٢٫٥١٣٫٨٢٩
١٠٫٨٢٥٫٠٧٢
-----------------------٤٢٫١٤٥٫٧١٨
==========

١٫٨٣٦٫٥٠٠
٣٫٦٧٣٫٠٠٠
----------------------٥٫٥٠٩٫٥٠٠
==========

٢٠٥٫٠٦٠
٥٨٫١٣٦
٢٨٫١٣٨
٢٫٣٨٧٫٤٥٠
----------------------٢٫٦٧٨٫٧٨٤
==========

٤٩٫٨٥٣
٦٥٦٫٣٤٤
٥٢٫٥١٧
٤١٨٫٢٩٤
١٤٩٫٠٢٢
٣١٥٫٨٢٦
٣٫٤٧٧٫٤٧٩
٢٫٨٥٣٫٠٤٢
-----------------------٧٫٩٧٢٫٣٧٧
==========

٢٠١٦
 ٣إلى ٥
سنوات
ألف درھم
٧٣٥٫٣٩٦
١٤٦٫٨٨٧
-----------------------٨٨٢٫٢٨٣
==========

أكثر من ٥
سنوات
ألف درھم
٤٢١٫٣٧٩
٣٧٦٫٢٨٥
٤٥٣٫٩٣٧
-----------------------١٫٢٥١٫٦٠١
==========

اإلجمالي
ألف درھم
٤٩٫٨٥٣
٦٥٦٫٣٤٤
٥٢٫٥١٧
٧٣٥٫٣٩٦
٦٢٣٫٣٥٤
٤٢١٫٣٧٩
٥٨٫١٣٦
٥٢٥٫٣٠٧
٣١٥٫٨٢٦
٢٨٫١٣٨
٨٫١٥٥٫٣٦٦
٦٫٦٧٢٫٩٢٩
-----------------------١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
==========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢١

القروض ألجل )تابع(
خالل الفترة ،قامت المجموعة بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة .فيما يلي القيم اإلسمية للسندات
الصادرة خالل السنة:
٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

الرصيد في بداية السنة

١٨٫٢٩٤٫٥٤٥

١٩٫٨٧٣٫١٩٥

الزيادة نتيجة االستحواذ
إصدارات جديدة
استردادات
تعديالت الصرف وتعديالت أخرى

٣١٫٣٠٨٫٥٩١
٣٫١٣٥٫٩٥٥
)(١١٫٤٣٣٫٠٢٠
٨٣٩٫٦٤٧
-----------------------------٤٢٫١٤٥٫٧١٨
=============

الرصيد في نھاية السنة
٢٢

٢٫٥١٩٫٩٣٩
)(٣٫٩١٢٫٢٨٤
)(١٨٦٫٣٠٥
---------------------------١٨٫٢٩٤٫٥٤٥
=============

السندات الثانوية

إصدار  ١٠ديسمبر ) ٢٠١٢تاريخ االستحقاق ٩ :ديسمبر (٢٠٢٧

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٢٠٫٣٨١
=============

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

قامت المجموعة بالتحوط بشأن التعرضات لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية من ھذه السندات الثانوية .لم
يكن لدى المجموعة أي حاالت عجز عن سداد القيمة األصلية أو الفائدة أو أي مخالفات أخرى تتعلق بالسندات الثانوية خالل
السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٧
٢٣

المطلوبات األخرى

الفوائد مستحقة الدفع

القبوالت – صافية من الخصم )إيضاح (١٦

مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
الحسابات الدائنة ودائنون متعددون ومطلوبات أخرى
ضريبة الدخل الخارجية

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٦٫١٠٨٫٠٤٢
٢٫٥٠٦٫٤٢٢
٥١٢٫٣٤٦
١١٫٧٤٥٫٦٤٥
١٦٠٫٨٨٤
---------------------------٢١٫٠٣٣٫٣٣٩
=============

٦٧٤٫٥٢٠
١٫٩٠٠٫٩٥٢
٧٥٫٩٣٤
٢٫٠٤٧٫٥١٣
---------------------------٤٫٦٩٨٫٩١٩
=============

تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

التزامات التعويضات المحددة
تقوم المجموعة بدفع تعويضات نھاية الخدمة لموظفيھا المستحقين .تم إجراء تقييم اكتواري كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
للتحقق من القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة .تم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة إلجراء ھذا التقييم .تم قياس القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة وتكاليف الخدمات ذات الصلة الحالية
والسابقة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.
٩٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٣

المطلوبات األخرى )تابع(
فيما يلي االفتراضات الرئيسية )معدالت المتوسط المرجح( المستخدمة لتقييم االلتزامات:
٢٠١٧
 ٪٣،٣٩سنويا ً
-------------------------- ٪١،٦٧سنويا ً
---------------------------

معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب

تم استخدام االفتراضات الديموغرافية للوفيات واالستقاالت والتقاعد عند تقييم االلتزامات والتعويضات ضمن ھذه الخطة.
نظراً لطبيعة التعويضات ،التي تمثل مبلغا ً مقطوعا ً يُدفع عند إنھاء الخدمة ألي سبب ،فقد تم استخدام معدل انخفاض فردي
مجمع.
إن أي تغير في افتراض معدل الخصم بواقع  ٥٠ -/+نقطة أساس من شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ  ٤٫٥٠٨ألف
و  ١٥٫٧٤٨ألف درھم على التوالي .وبالمثل ،فإن أي تغير في افتراض زيادة الرواتب بواقع  ٥٠ -/+نقطة أساس من
شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ  ١٥٫٨٧٧ألف درھم و  ٤٫٧٢٣ألف درھم على التوالي.
فيما يلي كانت الحركة في التزام نھاية الخدمة للموظفين:

الرصيد في  ١يناير
الزيادة نتيجة االستحواذ
صافي المحمّل خالل السنة
المدفوع خالل السنة
تعديالت أخرى
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٧٥٫٩٣٤
٤٥٥٫٣٠٠
٤٧٫٩٢٠
)(٦٩٫٧٦١
٢٫٩٥٣
---------------------٥١٢٫٣٤٦
=========

٧٢٫٨٠١
١٩٫٨٨٢
)(١٦٫٧٤٩
---------------------٧٥٫٩٣٤
=========

خطة المساھمات المحددة
تقوم المجموعة بدفع مساھمات عن موظفيھا المستحقين ،ويتم التعامل معھا باعتبارھا خطط مساھمات محددة .يبلغ
مخصص ھذه المساھمات للسنة  ٩١٫٤٧٢ألف درھم ) ٢١٫٩٧٠ :٢٠١٦ألف درھم( .كما في تاريخ التقرير ،تم تصنيف
المعاشات مستحقة الدفع البالغة  ١٦٫٥٧٦ألف درھم تحت بند المطلوبات األخرى.
ضريبة الدخل الخارجية
قامت المجموعة برصد مخصص لضريبة الدخل الخارجية وفقا ً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق وفقا ً لمعدالت
الضريبة السارية أو السارية بشكل جوھري بتاريخ التقرير .حيثما كان مناسباً ،قامت المجموعة بسداد دفعات الضرائب
على الحساب فيما يتعلق بھذه المطلوبات المقدرة.
يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل الخارجية للسنة على أساس صافي أرباح السنة المعدلة .فيما يلي حركة ھذا
المخصص:

في  ١يناير
الزيادة نتيجة االستحواذ
المحمّل للسنة
ضريبة دخل خارجية مدفوعة ،صافية من المستردات
في  ٣١ديسمبر
٩٣

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٢٫٦٨٠
١٧١٫٤١١
٢٢٤٫٩٨٩
)(٢٧٨٫١٩٦
-------------------١٦٠٫٨٨٤
=========

١٨٫٨٩٦
٤١٫٨٤٦
)(١٨٫٠٦٢
-------------------٤٢٫٦٨٠
=========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٤

رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
تم تنفيذ عملية الدمج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول من خالل إصدار  ٥٫٦٤٣مليون سھم بقيمة  ١درھم من
قبل بنك أبوظبي الوطني لمساھمي بنك الخليج األول في معاملة مقايضة أسھم بمعدل تبادل بواقع  ١٫٢٥٤سھم من أسھم
بنك أبوظبي الوطني لكل سھم من أسھم بنك الخليج األول .وفقا ً للمعاملة ،تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق
أبوظبي لألوراق المالية واستبدالھا برأس المال المصدر الجديد .تمت إضافة رأس المال المصدر مؤخراً إلى أسھم بنك
أبوظبي الوطني المصدرة بالفعل )كونه رأس مال الكيان القانوني القائم وقت الدمج( ليشكل رأسمال الكيان المدمج )بنك
أبوظبي األول(.
يوضح الجدول أدناه تأثير عملية الدمج على رأس مال المجموعة كما في تاريخ الدمج:
الوحدات
)باآلالف(
أسھم بنك الخليج األول القائمة
معدل التبادل
عدد األسھم الصادرة من بنك أبوظبي الوطني إلى بنك الخليج األول
أسھم بنك أبوظبي األول القائمة )صافي من أسھم الخزينة(
إجمالي أسھم بنك أبوظبي األول بعد الدمج )صافي من أسھم الخزينة(
أسھم الخزينة
إجمالي أسھم بنك أبوظبي األول بعد الدمج
تأثير معاملة دمج األعمال على رأس المال

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
١،٢٥٤
-----------------------٥٫٦٤٣٫٠٠٠
٥٫٢٠٧٫٧١٣
-----------------------١٠٫٨٥٠٫٧١٣
٤٦٫٨٣٢
-----------------------١٠٫٨٩٧٫٥٤٥
===========
٦٫٣٩٧٫٥٤٥
===========

إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بنا ًء على توصيات مجلس اإلدارة.

٩٤

٪

-----------------------٥٢،٠١
٤٧،٩٩
-----------------------١٠٠،٠٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٤

رأس المال واالحتياطيات )تابع(
رأس المال )تابع(
يوضح الجدول أدناه تأثير دمج األعمال على عالوة األسھم:
ألف درھم
رأسمال بنك الخليج األول قبل الدمج
إجمالي الثمن

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٥٧٢٫١٦٧
-------------------------٥٨٫٠٧٢٫١٦٧
٥٫٧٧٥٫٥٦٤
-------------------------٦٣٫٨٤٧٫٧٣١
===========

رأس المال بعد الدمج
التعديالت على االحتياطي القانوني
إجمالي رأس المال المدفوع
يتألف إجمالي رأس المال المدفوع من:

ألف درھم
رأسمال البنك بعد الدمج
أسھم الخزينة في تاريخ الدمج
عالوة األسھم

١٠٫٨٩٧٫٥٤٥
)(٤٦٫٨٣٢
٥٢٫٩٩٧٫٠١٨
-------------------------٦٣٫٨٤٧٫٧٣١
============

إجمالي رأس المال المدفوع
االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص

طبقا ً للنظام األساسي للبنك ومتطلبات القانون االتحادي رقم ) (١٠لسنة  ،١٩٨٠يتعين تحويل ما ال يقل عن  ٪١٠من
صافي األرباح السنوية إلى كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص حتى يبلغ رصيد كل منھما  ٪٥٠من قيمة
رأس المـال المدفوع .إن االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص غير قابلين للتوزيع على المساھمين.
توزيعات األرباح
تم دفع توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر:

توزيعات األرباح على األسھم العادية المدفوعة خالل السنة

٩٥

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤٫٤٨٩٫٥٢٤
===========

٤٫٤٢٣٫٢٣٠
===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٤

رأس المال واالحتياطيات )تابع(
توزيعات األرباح )تابع(
أسھم منحة:
االحتياطيات األخرى
تشمل االحتياطيات األخرى ما يلي:

) (١االحتياطي العام
إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة.

) (٢احتياطي القيمة العادلة
يشمل احتياطي القيمة العادلة صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات غير التجارية إلى أن يتم إيقاف االعتراف
بھذه االستثمارات أو تنخفض قيمتھا ،وكذلك احتياطي تحوط التدفقات النقدية.

احتياطي إعادة التقييم  -استثمارات متاحة للبيع
في  ١يناير
صافي األرباح غير المحققة خالل السنة
صافي األرباح المحققة المتراكمة المعترف بھا في
بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة
في  ٣١ديسمبر

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٤١٣٫١٧١
٦٣٥٫٨٨٣

٤١٠٫٦٣٨
٣١٩٫٩٣٦

)(٣٧١٫٥٥٩
-------------------------٦٧٧٫٤٩٥
--------------------------

)(٣١٧٫٤٠٣
-------------------------٤١٣٫١٧١
--------------------------

)(٣٨١
)(٥١٫٩٠٤
-------------------------)(٥٢٫٢٨٥
-------------------------٦٢٥٫٢١٠

)(١٩٫٧٩١
١٩٫٤١٠
-------------------------)(٣٨١
-------------------------٤١٢٫٧٩٠

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

===========

احتياطي التحوط  -تحوط التدفقات النقدية
في  ١يناير
التغيّرات في القيمة العادلة
في  ٣١ديسمبر
اإلجمالي في  ٣١ديسمبر

يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفقات النقدية
المتعلقة بمعامالت التحوط .خالل السنة ،لم يكن ھناك أي تحويل ھام من احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو
الخسائر.

) (٣احتياطي إعادة التقييم

إن احتياطي إعادة التقييم البالغ  ٢٨٠٫٦٠١ألف درھم ) ٢٨٠٫٦٠١ :٢٠١٦ألف درھم( يتعلق بقطة أرض ضمن بند
الممتلكات والمعدات.

) (٤احتياطي تحويل العمالت األجنبية
يمثل احتياطي تحويل العمالت األجنبية فروق الصرف الناشئة عن تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية.
خالل السنة ،لم يكن ھناك أي تحويل ھام من احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى األرباح أو الخسائر.

٩٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٥

الشق  ١من رأس المال

سندات حكومة أبوظبي

) ٦أشھر إيبور زائدا ھامش  ٪٢،٣سنويا ً(

العملة

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

درھم

٨٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٠٠٠٫٠٠٠

سندات بقيمة  ٧٥٠مليون دوالر أمريكي
)متوسط معدل المقايضة لـ  ٥سنوات زائدا  ٪٣،٣٥سنويا ً( دوالر أمريكي ٢٫٧٥٤٫٧٥٠
-------------------------١٠٫٧٥٤٫٧٥٠
============

-------------------------٤٫٠٠٠٫٠٠٠
============

سندات الشق  ١من رأس المال ھي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتنطوي على عائد ثابت يتم سداده على أساس
نصف سنوي خالل الفترة األولية .تحتفظ المجموعة بحق عدم سداد أي عائد بنا ًء على تقديرھا الخاص .ال يحق لحامل
تلك السندات المطالبة بالعائد ،وال يعد اختيار المجموعة عدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد ،عالوة على
تلك الحاالت التي ال يُسمح فيھا للمجموعة بسداد العائد في أي تاريخ دفع معين.
في حال اختار المجموعة عدم السداد أو وقع حدث يستوجب عدم السداد ،فإنه ال يحق لھا) :أ( اإلعالن عن أو دفع أي
توزيعات أو أرباح ،أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس
المال أو أي أوراق مالية من المجموعة تكون مساوية للسندات أو أقل منھا ،باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودھا
على اإللزام بالتعويض أو التحويل إلى حقوق الملكية ،في كل الحاالت إال إذا تم ،أو لحين أن يتم ،سداد دفعتين متتاليتين
كاملتين من العوائد.
خالل الفترة ،اختارت المجموعة سداد عوائد بقيمة  ٣٨١٫٠٨٩ألف درھم ) ٣١ديسمبر  ١٣٨٫٢٥٦ :٢٠١٦ألف درھم(.
٢٦

برنامج خيارات األسھم
قام بنك أبوظبي الوطني في عام  ٢٠٠٨بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسھم )"البرنامج"( لنخبة من الموظفين
بفترة استحقاق ثالث سنوات ،ويمكن ممارسة ھذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق .والشرط
الرئيسي لالستحقاق ھو أن يستمر حامل الخيار في عمله لدى المجموعة حتى نھاية فترة االستحقاق .يسقط حق استخدام
الخيارات بعد مضي ست سنوات من تاريخ المنح ،بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخيار أم ال.
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسھم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظف .تعامل ھذه األسھم
معاملة أسھم الخزينة حتى ممارستھا من قبل حاملي خيارات األسھم.
كجزء من عملية الدمج ،تواصل المجموعة عملھا في البرنامج بنفس الشروط واألحكام .الموظفين المشمولين ضمن برنامج
خيارات األسھم لدى بنك أبوظبي الوطني يتعين منحھم أسھم في الكيان الجديد.
بعد الدمج وحتى تاريخ بيان المركز المالي ،تمت ممارسة  ٤٫٣٩٩ألف خيار أسھم ) ٣١ديسمبر  :٢٠١٦ال شيء( من
قبل حاملي خيارات األسھم ،مما ترتب عليه زيادة في إجمالي رأس المال بمبلغ  ٤٫٣٩٩ألف درھم ) ٣١ديسمبر :٢٠١٦
ال شيء( ،وزيادة في عالوة األسھم بمبلغ  ٢٩٫٦٢٦ألف درھم ) ٣١ديسمبر  :٢٠١٦ال شيء(.

٩٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٧

إيرادات الفائدة

فوائد من:
مصارف مركزية
بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة شراء عكسي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات غير تجارية
قروض وسلفيات

٢٨

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٣٣٩٫٧٩٧
٤٥٢٫٨٥٩
٢٦١٫٩١٩
٣٥٢٫٠٠٩
١٫٧٣٨٫٠٣٢
١٣٫١٨٧٫١٧١
-------------------------١٦٫٣٣١٫٧٨٧

٦٩٫٠٠٦
١٦٠٫٨٥٣
٣٧٫٥٨٧
٦٤٫١٥٢
٦١٥٫٥٦٨
٧٫٥٦٦٫٣٩٤
-------------------------٨٫٥١٣٫٥٦٠

===========

===========

مصروفات الفائدة

فوائد إلى:
بنوك ومؤسسات مالية
اتفاقيات إعادة الشراء
أوراق تجارية
حسابات العمالء وودائع أخرى
قروض ألجل
سندات ثانوية

٩٨

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٥٨٣٫٨٢٠
٣٧٣٫٦٥١
١٦٣٫٤١٩
٢٫٦٤٨٫٤٢٤
١٫١٥٠٫٧٤٠
١٥٫٥٤٠
-------------------------٤٫٩٣٥٫٥٩٤
===========

٢٥٣٫٣٤١
١١١٫١٨٥
٣٠٫٧٨٤
١٫٢٧٨٫٣٩٨
٤٨٦٫٢٢٣
-------------------------٢٫١٥٩٫٩٣١
===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٢٩

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

إيرادات الرسوم والعموالت
التمويل التجاري
خدمات التحصيل
إيرادات الوساطة
إدارة األصول وخدمات االستثمار
االستثمارات والمشتقات ومشاركة المخاطر
قروض األفراد والشركات
البطاقات والخدمات اإللكترونية
الخدمات المتعلقة بالحسابات
العموالت على التحويالت
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
مصروفات الرسوم والعموالت
عموالت الوساطة
رسوم تشغيلية
رسوم بطاقات االئتمان
قروض األفراد والشركات
مصروفات أخرى

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٨٥٥٫٥٧٧
٣٤٫٧٥٦
٣٢٫٨٠٦
٨٢٫٨٣٧
٤٫٥١٦
١٫٠١٢٫٥٢٥
١٫٥٩٥٫٦٧٥
٨٤٫٠٢٣
٩٦٫٣١٨
٢٢٧٫٠٢٨
-------------------------٤٫٠٢٦٫٠٦١
--------------------------

٥١٥٫٠٧٣
٨٫٥٢٣
٧٫٩١١
٢٫٢١٤
٦٨٢٫١٣٧
٦٨٧٫٩٣٣
٢١٫٦١٦
٢٧٫٤٧٧
١٥٨٫٢١٣
-------------------------٢٫١١١٫٠٩٧
--------------------------

٢٨٫٢٢٤
٢٢٫٧٤٠
٨١٥٫٥٤٠
٢٢٨٫٠١٦
٣٣٫٦٨٦
-------------------------١٫١٢٨٫٢٠٦
-------------------------٢٫٨٩٧٫٨٥٥
===========

إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت

١٤٠٫١٢٨
١٦٧٫٩٧٤
-------------------------٣٠٨٫١٠٢
-------------------------١٫٨٠٢٫٩٩٥
==========

تشتمل رسوم إدارة األصول وخدمات االستثمار على الرسوم المحصلة من قبل المجموعة من أنشطة الحفظ األمين
ً
نيابة عن عمالئھا.
واالئتمان حيث تقوم المجموعة بامتالك أو استثمار الموجودات
٣٠

صافي أرباح صرف العمالت األجنبية

أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت األجنبية والمشتقات ذات الصلة
تعامالت مع العمالء

١

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٦٤٠٫٥٤٣
٢٨٧٫٦٤٥
----------------------٩٢٨٫١٨٨
===========

١٩٨٫٤٧٦
٢٤٫١٨٠
----------------------٢٢٢٫٦٥٦
==========

 ١نظراً الستراتيجيات التحوط الفعالة ،ينعكس تأثير مقاصة أدوات التحوط في صافي األرباح من بيع االستثمارات غير
التجارية )إيضاح .(٣٢
تشتمل ھذه اإليرادات إيرادات الفائدة السالبة بمبلغ  ٢١٣مليون درھم الناتجة عن ودائع لدى البنك األوروبي المركزي.
٩٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣١

صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

صافي األرباح المحققة وغير المحققة من االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات
صافي األرباح من بيع استثمارات غير تجارية
إيرادات توزيعات األرباح

٣٢

٢٩٤٫٠٢١
٣٧١٫٥٥٩
٢٠٫٥٥١
----------------------٦٨٦٫١٣١
=========

٨٠٫٢١٧
٣١٧٫٤٠٣
٥٫١١٥
----------------------٤٠٢٫٧٣٥
=========

اإليرادات التشغيلية األخرى

إيرادات االستثمارات العقارية
إيرادات مرتبطة بالتأجير
أخرى

٣٣

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢١٥٫٦٣١
٩٥٫٨٢٤
١٦٠٫٦٣٥
----------------------٤٧٢٫٠٩٠
=========

٥٥٠٫٦٨٢
١٤٨٫٦٤٥
٧٩٫٥٠١
----------------------٧٧٨٫٨٢٨
=========

المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات التشغيلية األخرى

تكاليف الموظفين
مصروفات عمومية وإدارية أخرى
االستھالك )إيضاح (١٤
إطفاء الموجودات غير الملموسة )إيضاح (١٥
رسوم رعاية وتبرعات

١٠٠

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٫٧٨٢٫٣١٦
١٫٦١١٫٠٢٢
٣١١٫٤١٨
١٥٩٫١٥٦
٣٧٫٥٨٤
----------------------٤٫٩٠١٫٤٩٦
===========

١٫٢٨٢٫٣٥٨
٥٤٩٫٧٨١
١١٢٫٢٩٣
٢١٫١١٨
١٠٫٦٣٣
----------------------١٫٩٧٦٫١٨٣
===========

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٤

صافي خسائر انخفاض القيمة

مخصص جماعي للقروض والسلفيات
مخصص محدد للقروض والسلفيات
االستردادت
شطب موجودات مالية تعرضت النخفاض في قيمتھا
مخصص استثمارات وأخرى

٣٥

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

)(٣٥٦٫٨٥٤
٢٫٧١٩٫١٥١
)(٢٩٧٫٧٧٧
٢١٫٣٥٤
٨٤٣
----------------------٢٫٠٨٦٫٧١٧
==========

١١٠٫٢٢٨
١٫٤٦٩٫٠٧٨
)(١٢٧٫١٤٤
٢٠٫٨٥٢
----------------------١٫٤٧٣٫٠١٤
==========

مصروفات ضريبة الدخل الخارجية
باإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة ،يتم احتساب المحمل للسنة على أساس صافي أرباح السنة المعدل
وفقا ً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية المعنية.
فيما يلي المحمل على بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة:

المحمّل خالل السنة
٣٦

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٢٢٤٫٩٨٩
==========

٤١٫٨٤٦
==========

النقد وما يعادله
 ٣١ديسمبر ٢٠١٧
ألف درھم

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
ألف درھم

النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية
المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

١٣٨٫١١١٫٠٥٤
١٣٫٨٢٩٫٤٩٠
-------------------------١٥١٫٩٤٠٫٥٤٤

٢٤٫٧٧٦٫٧١٧
١٢٫٩٣٢٫٥٧٠
-------------------------٣٧٫٧٠٩٫٢٨٧

ناقصا ً :أرصدة لدى المصارف المركزية تستحق بعد ثالثة أشھر من
تاريخ اإليداع
ناقصا ً :مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية تستحق بعد ثالثة أشھر
من تاريخ اإليداع

)(١٠٫١٨٦٫٧٧١

)(١٢٫٢٨٠٫٣٦٥

)(٧٫١٤٧٫٨٥٦
--------------------------

)(١٫٨٤٩٫٣٩٥
-------------------------٢٣٫٥٧٩٫٥٢٧
============

١٣٤٫٦٠٥٫٩١٧

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

١٠١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٧

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام العديد من المعامالت التي تتطلب التعھد ببعض االلتزامات مثل خطابات
االعتماد والضمانات والتزامات بقروض غير مسحوبة.
لم تكن ھناك أي تغيرات ھامة أخرى في االرتباطات وااللتزامات المحتملة خالل السنة بخالف تلك الناشئة في سياق
االعمال االعتيادية.

خطابات اعتماد
خطابات ضمان
الضمانات المالية
التزامات تجارية محتملة
االلتزامات:
التزامات غير مستخدم لتقديم ائتمان
التزامات بمصروفات رأسمالية مستقبلية
التزامات الستثمارت مستقبلية في حقوق الملكية الخاصة
التزامات بدفعات إيجار تشغيلي مستقبلية

إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٧
ألف درھم

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
ألف درھم

٤٨٫٨٦٣٫٥٣٢
١٠٢٫٨١٠٫٦٢٤
٧٦٣٫٤٤١
-------------------------١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧
=============

١٤٫٧٦٩٫٦٣٩
٤٥٫٣٨٥٫٨٧٧
-------------------------٦٠٫١٥٥٫٥١٦
=============

٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢
٣٤٧٫٥٣٧
٩٨٥٫٤٩٥
١٦٩٫٩٥٠
-------------------------٥٠٫٠٥٨٫٤٣٤
-------------------------٢٠٢٫٤٩٦٫٠٣١
=============

١٩٫٤٦٠٫١١٣
٤٩٢٫٨٢٧
١٫٠٤٩٫٧٩٩
-------------------------٢١٫٠٠٢٫٧٣٩
-------------------------٨١٫١٥٨٫٢٥٥
=============

إن خصائص مخاطر االئتمان المرتبطة بھذه التسھيالت غير الممولة شبيھة إلى حد كبير بالتسھيالت الممولة المبينة في
اإليضاح رقم .٤
تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد وخطابات الضمان )"االلتزامات التجارية المحتملة"( بالدفع نيابة عن عمالئھا
عند تقديم المستندات أو إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتھم المنصوص عليھا بموجب شروط العقد.
تمثل التزامات منح االئتمان التزامات تعاقدية بتقديم قروض وتسھيالت ائتمانية متجددة .عادة ما يكون لھذه االلتزامات
تواريخ صالحية محددة أو شروط أخرى إللغائھا ،وقد تتطلب دفع رسوم .نظراً إلمكانية انتھاء صالحية ھذه االلتزامات
دون سحبھا ،فإن القيم التعاقدية اإلجمالية ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.

١٠٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٧

االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تابع(
يستحق سداد دفعات اإليجار التشغيلي على النحو التالي:

أقل من سنة واحدة
من سنة واحدة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي االلتزامات

٢٠١٧
ألف درھم

٢٠١٦
ألف درھم

٩٤٫٧٠٧
٦١٫٦٦٢
١٣٫٥٨١
-------------------١٦٩٫٩٥٠

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

=========

تتضمن عقود الضمانات المالية اتفاقيات التعثر االئتماني المبرمة مع البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ  ١٦٥مليون درھم
) :٢٠١٦ال شيء( والتي تتم بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.

التركز حسب القطاع االقتصادي:
ترتبط عقود الضمانات المالية بصورة رئيسية بالبنوك والمؤسسات المالية.

التركز حسب المنطقة الجغرافية:
التزامات قروض غير مسحوبة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
اإلمارات العربية المتحدة
أوروبا
الدول العربية
األمريكتان
آسيا
أخرى

٣٨

االلتزامات التجارية المحتملة
٢٠١٦
٢٠١٧
ألف درھم
ألف درھم
٤٥٫٢٢١٫٤٥٣
٢٫٩٩٨٫٨٧٦
٢٫٢٣٤٫٤٦٤
٤٦٫٧٦٤
٥٫٤٩٧٫٠٣١
٤٫١٥٦٫٩٢٨

٢٠٫٧٥٨٫١٤٩
١٠٫٨٣٧٫٤٥٠
٤٫٣٧٩٫٨٣٨
٤٫٠٧٠٫٧٤٠
٣٫٠٣٥٫٢٢٦
٥٫٤٧٤٫٠٤٩

٨٫٦٥٣٫٠٩٦
٣٫٦٨٩٫٧٤٠
١٫٦٩٢٫٨٤٠
١٫٣٧٩٫٣٢٨
٤٫٠٤٥٫١٠٩

١٠٥٫٥٩٧٫٨١٤
٢٢٫٨٨٦٫٥٢٢
٨٫٣٦٦٫٨٢٤
٥٫٨٤٣٫٨١١
٨٫٩٥٤٫٨٠٤
٧٨٧٫٨٢٢

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

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

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

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

٤٨٫٥٥٥٫٤٥٢
============

١٩٫٤٦٠٫١١٣
===========

١٥٢٫٤٣٧٫٥٩٧
=============

٦٠٫١٥٥٫٥١٦
============

األدوات المالية المشتقة
تقوم المجموعة ،في سياق أعمالھا االعتيادية ،بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة .تتمثل المشتقات في
أدوات مالية تشتق قيمتھا من أسعار البنود ذات الصلة مثل حقوق الملكية أو السندات أو معدالت الفائدة أو معدالت صرف
العمالت األجنبية أو ھوامش االئتمان أو السلع أو األسھم أو المؤشرات األخرى .إن ھذه المشتقات تمكن المستخدمين من
زيادة أو خفض أو تعديل التعرض لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق .تشتمل األدوات المالية المشتقة على العقود اآلجلة
والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخياراتُ .تبرم ھذه المعامالت بصورة أساسية مع البنوك والمؤسسات المالية.

العقود اآلجلة والعقود المستقبلية
تتمثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلية في التزامات شراء عمالت أجنبية و /أو محلية ،بما في ذلك المعامالت الفورية غير
القابلة للتسليم )أي المعامالت التي تتم تسويتھا على أساس الصافي( .تتمثل العقود اآلجلة في معدالت الفائدة المتفاوض
بشأنھا بصورة فردية التي تتطلب تسوية نقدية في تاريخ مستقبلي للفرق بين معدالت الفائدة المتعاقد عليھا ومعدالت السوق
الحالية ،بنا ًء على المبالغ االسمية األصلية .تعد عقود العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة المستقبلية التزامات تعاقدية بقبض
أو دفع مبالغ صافية بنا ًء على التغيرات في أسعار العمالت أو معدالت الفائدة ،أو بشراء أو بيع عمالت أجنبية أو أدوات
مالية في تاريخ مستقبلي مقابل سعر محدد ،في األسواق المالية المنظمة .إن مخاطر االئتمان من العقود المستقبلية ليس لھا
أھمية تذكر حيث إنھا مضمونة بنقد أو أوراق مالية رائجة ،باإلضافة إلى أن التغيرات في قيمة العقود المستقبلية تخضع
لتسوية يومية مع األسواق المالية.
١٠٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٨

األدوات المالية المشتقة )تابع(
عقود المقايضة
تمثل عقود مقايضة العمالت ومعدالت الفوائد التزامات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .تؤدي عقود المقايضة
إلى تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الفوائد )مثل تبادل معدالت محددة بأخرى متغيرة( أو مجموعة منھا )أي عقود
مقايضة معدالت فائدة بين عمالت(؛ وبموجبھا ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضات العمالت
المشتقة .إن مخاطر االئتمان للمجموعة تمثل الخسارة المحتملة إذا لم تقم األطراف المقابلة بتنفيذ التزاماتھا .وتتم مراقبة
ھذه المخاطر بصورة مستمرة بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية والقيمة االسمية للعقد وسيولة السوق .وللتحكم في معدل
مخاطر االئتمان المقبولة ،تقوم المجموعة بتقييم األطراف المقابلة باستعمال نفس األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض.

عقود الخيارات

الخيارات ھي اتفاقيات تعاقدية يقوم بموجبھا البائع )المكتتب( بمنح المشتري )المالك( حقاً ،وليس التزاماً ،إما لشراء )خيار
شراء( أو بيع )خيار بيع( ،بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة ،قدر معين من األدوات المالية بسعر محدد مسبقا ً .يستلم البائع
عالوة من المشتري مقابل تحمّل الخطر .وقد تكون الخيارات إما مُتاجر بھا في السوق الرسمية أو متفاوض عليھا بين
المجموعة والعميل في السوق الموازية.
تقاس المشتقات بالقيمة العادلة على أساس عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة .وفي حالة عدم وجود سوق نشطة
ألداة من األدواتُ ،تشتق القيمة العادلة من أسعار عناصر المشتقات باستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة مثل األسعار
المقدمة من األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة وأسعار السوق ومنحنيات العائد وأي بيانات
سوقية مرجعية أخرى.
يوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمة العادلة ،باإلضافة إلى
القيم االسمية المصنفة حسب فترة االستحقاق .تمثل القيمة االسمية السعر أو المؤشر المرجعي األساسي لألداة المشتقة الذي
يتم على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات .تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نھاية السنة وال تعد
مؤشراً على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان.

١٠٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٨

األدوات المالية المشتقة )تابع(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٧

محتفظ بھا للمتاجرة:
مشتقات أسعار الفائدة
عقود مقايضة
عقود آجلة وعقود مستقبلية
عقود خيارات وعقود
مقايضة

 -------------------------------------------------------------القيم االسمية حسب فترة االستحقاق ------------------------------------------------------------القيمة السوقية
الموجبة
ألف درھم

القيمة السوقية
السالبة
ألف درھم

القيمة االسمية
ألف درھم

أقل من
ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

من سنة واحدة
إلى ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

٦٫٧٤٢٫٧٨٧
٤٫٢١٣

٦٫٢٦٢٫٥٠٣
٢٫٣٤٩

٨٣٧٫٨٩٢٫٣٧٩
٣٩٫٤٦٥٫٢٠٢

٨٣٫٧٢١٫٩٤٧
١٢٫١٢٠٫٠٥٥

١٣٤٫٢٤٣٫٥٥٧
٢٣٫٦٧٢٫٥١٤

٢٨٣٫٢٩٢٫٦٨٥
٣٫٦٧٢٫٦٣٣

١٨٣٫٥٢٦٫٧٠٨
-

١٥٣٫١٠٧٫٤٨٢
-

٣٩٩٫٩٣٤

٢٨١٫٣٨١

٧٣٫١١٠٫٤٩٦

٣٫٢٦٧٫٧٩٦

٧٫٠٨٥٫٧٥٨

١٠٫٥٥٦٫٣٠٩

١٠٫٨٩٣٫٩٤٧

٤١٫٣٠٦٫٦٨٦

٢٫٨٦٣٫٦٠٤
٥٦٣٫٧٤٨

٢٫٧٣٠٫٦٦٢
٣٩٤٫١٠٣

٣٧٠٫١٧٨٫٩٧١
١٣٢٫٤٠٤٫٧٤٦

٢٢١٫٢٧١٫٨٢٦
٤٤٫٥٥١٫١٤٧

١١٢٫٠٧٨٫٧٠٧
٦٧٫٦٩٧٫٣٦٩

٣٣٫٥٠٩٫٩٤٠
١٩٫١١٤٫٨٠٥

٢٫٥٦٢٫٣١٥
١٫٠٤١٫٤٢٥

٧٥٦٫١٨٣
-

مشتقات العمالت األجنبية
عقود آجلة
عقود خيارات

عقود مشتقات أخرى

محتفظ بھا كتحوطات للقيمة
العادلة:
مشتقات أسعار الفائدة
عقود مقايضة

محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات
النقدية:
مشتقات أسعار الفائدة
عقود مقايضة

٣٠٠٫٣١٩

٢٩٥٫١٥٢

٧٫٢٧٦٫٣٢٢

٣٫١٨٦٫٠١٢

١٫٣٨٩٫٢٢٤

٤٩٢٫٢٣٧

٢٫٢٠٨٫٨٤٩

-

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

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

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

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

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

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

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

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

١٠٫٨٧٤٫٦٠٥

٩٫٩٦٦٫١٥٠

١٫٤٦٠٫٣٢٨٫١١٦

٣٦٨٫١١٨٫٧٨٣

٣٤٦٫١٦٧٫١٢٩

٣٥٠٫٦٣٨٫٦٠٩

٢٠٠٫٢٣٣٫٢٤٤

١٩٥٫١٧٠٫٣٥١

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

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

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

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

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

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

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

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

٥٠٠٫٤٨٩
٢٤٫٢٦٧

٤٫٢٨٤٫٥٥٥
٢٦٩٫٤٩٨

٨٤٫٧٠١٫٠٤٤
٧٫٨٠٥٫٧٥٧

١٫٣٢٨٫٥٨٨
-

٣٫٧٣٢٫٩٦٩
-

١٩٫٤٨٣٫٥٧٠
-

٢٠٫٠٦٣٫٤٣٦
-

٤٠٫٠٩٢٫٤٨١
٧٫٨٠٥٫٧٥٧

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

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

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

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

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

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

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

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

٥٢٤٫٧٥٦

٤٫٥٥٤٫٠٥٣

٩٢٫٥٠٦٫٨٠١

١٫٣٢٨٫٥٨٨

٣٫٧٣٢٫٩٦٩

١٩٫٤٨٣٫٥٧٠

٢٠٫٠٦٣٫٤٣٦

٤٧٫٨٩٨٫٢٣٨

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

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

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

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

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

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

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

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

٢

٤١٤٫٣٨٢

٥٫٠٢٣٫٩٤٦

-

١٧٣٫٧٣٦

٣٫٨٥٠٫٦٦٤

٩٩٩٫٥٤٦

-

٦٩

٦٫٧٤٦

٢٫٩١٨٫٨٧٧

٢٫٩١٨٫٨٧٧

-

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

مشتقات أسعار الفائدة
عقود آجلة

اإلجمالي

٧١

٤٢١٫١٢٨

٧٫٩٤٢٫٨٢٣

٢٫٩١٨٫٨٧٧

١٧٣٫٧٣٦

٣٫٨٥٠٫٦٦٤

٩٩٩٫٥٤٦

-

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

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

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

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

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

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

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

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

١١٫٣٩٩٫٤٣٢

١٤٫٩٤١٫٣٣١

١٫٥٦٠٫٧٧٧٫٧٤٠

٣٧٢٫٣٦٦٫٢٤٨

٣٥٠٫٠٧٣٫٨٣٤

٣٧٣٫٩٧٢٫٨٤٣

٢٢١٫٢٩٦٫٢٢٦

٢٤٣٫٠٦٨٫٥٨٩

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

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

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

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

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

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

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

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

١٠٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٨

األدوات المالية المشتقة )تابع(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

محتفظ بھا للمتاجرة:
مشتقات أسعار الفائدة
عقود مقايضة
عقود آجلة وعقود مستقبلية
عقود خيارات وعقود مقايضة

 -------------------------------------------------------------القيم االسمية حسب فترة االستحقاق ------------------------------------------------------------القيمة السوقية
الموجبة
ألف درھم

القيمة السوقية
السالبة
ألف درھم

القيمة االسمية
ألف درھم

أقل من
ثالثة أشھر
ألف درھم

من ثالثة أشھر
إلى سنة واحدة
ألف درھم

من سنة واحدة
إلى ثالث سنوات
ألف درھم

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات
ألف درھم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درھم

٥٨٨٫٩٨١
١٣٢٫٩٢٧

٥١٧٫٠٩٢
١٤٧٫١٩٠

٥٧٫٧٦٩٫٢٥٣
٤٥٩٫١٢٥
٥٫٩٦٣٫٧٨٩

١٫٣٠١٫٦٠٤
٤٥٩٫١٢٥
٢٢٩٫٢٧٢

٨٫٢٩١٫٤٥٢
٣٢٦٫٤٠١

١١٫٩٦٧٫٧٨١
٩٨٨٫٨٩٤

١٧٫٩٠٣٫٩٦٨
٣٫٥٦٤٫٤١٩

١٨٫٣٠٤٫٤٤٨
٨٥٤٫٨٠٣

٥٦٥٫٣٦٦
٣٧٨٫٧٦٣

٨١٠٫٤٣٣
٤٩٥٫٥٥٣

٥٨٫٧١٨٫٨٣٦
١٨٫٢٥٠٫٨٧٠

٢٩٫٤٣٩٫٥٠٩
٢٫٨٦٤٫٤٦٢

٢٤٫٠٧٠٫٥٨٨
٧٫٣٩٨٫٢٨٩

٢٫٦٠٣٫٤١٠
٧٫١٧٨٫٢١٩

٢٫٢٦٧٫٤٨٠
٥٣٣٫٥٧٠

٣٣٧٫٨٤٩
٢٧٦٫٣٣٠

٢١١٫٧١٨
---------------------------١٫٨٧٧٫٧٥٥
----------------------------

٢١١٫٠٦٥
---------------------------٢٫١٨١٫٣٣٣
----------------------------

٤٫٥٧١٫٥٨٨
---------------------------------١٤٥٫٧٣٣٫٤٦١
----------------------------------

١٫٦٦٧٫٦٦٨
----------------------------------٣٥٫٩٦١٫٦٤٠
-----------------------------------

٨٤٦٫٣١١
----------------------------------٤٠٫٩٣٣٫٠٤١
-----------------------------------

١٫٥٧٦٫١١٥
----------------------------------٢٤٫٣١٤٫٤١٩
-----------------------------------

٤٨١٫٤٩٤
-------------------------------٢٤٫٧٥٠٫٩٣١
--------------------------------

--------------------------------١٩٫٧٧٣٫٤٣٠
---------------------------------

٧٥٫٢٤٨
---------------------------٧٥٫٢٤٨
----------------------------

٦٥٣٫٣٩٢
٢٨٣
---------------------------٦٥٣٫٦٧٥
----------------------------

١٣٫٣٥٠٫٥٤٦
٦٥٫٢٥٩
---------------------------------١٣٫٤١٥٫٨٠٥
----------------------------------

٦٠٩٫٧٩٥
----------------------------------٦٠٩٫٧٩٥
-----------------------------------

٢٠٢٫٣٧٩
----------------------------------٢٠٢٫٣٧٩
-----------------------------------

٢٫٤٦٥٫٩٢٤
٦٥٫٢٥٩
----------------------------------٢٫٥٣١٫١٨٣
-----------------------------------

٤٫٠٥٧٫٢٧٥
-------------------------------٤٫٠٥٧٫٢٧٥
--------------------------------

٦٫٠١٥٫١٧٣
--------------------------------٦٫٠١٥٫١٧٣
---------------------------------

------------------------------------------------------١٫٩٥٣٫٠٠٣
===========

------------------------------------------------------٢٫٨٣٥٫٠٠٨
==============

------------------------------------------------------------------١٥٩٫١٤٩٫٢٦٦
==============

--------------------------------------------------------------------٣٦٫٥٧١٫٤٣٥
==============

--------------------------------------------------------------------٤١٫١٣٥٫٤٢٠
==============

--------------------------------------------------------------------٢٦٫٨٤٥٫٦٠٢
==============

--------------------------------------------------------------٢٨٫٨٠٨٫٢٠٦
==============

----------------------------------------------------------------٢٥٫٧٨٨٫٦٠٣
==============

مشتقات العمالت األجنبية
عقود آجلة
عقود خيارات

عقود مشتقات أخرى

محتفظ بھا كتحوطات للقيمة العادلة:
مشتقات أسعار الفائدة
عقود مقايضة

محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدية:
مشتقات أسعار الفائدة
عقود مقايضة
عقود آجلة

اإلجمالي

١٠٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٨

األدوات المالية المشتقة )تابع(
إن القيم العادلة الموجبة /السالبة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح /الخسائر على التوالي ،الناتجة عن التقييم العادل ألدوات
المتاجرة والتحوط .ال تشير ھذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية ،حيث تم تعديل القيم الموجبة /السالبة المماثلة
إلى القيم الدفترية للتحوط بشأن القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير المتاجرة والقروض ألجل والسندات
الثانوية.
استلمت المجموعة ،كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٧ضمانات نقدية بمبلغ  ١٫٠١٧،٢مليون درھم مقابل قيمة عادلة موجبة
لموجودات مشتقة من بعض األطراف المقابلة .على الجانب اآلخر ،قامت المجموعة بتقديم ضمانات نقدية بمبلغ ٧٫٧٢٢،١
مليون درھم مقابل قيمة عادلة سالبة لمطلوبات مشتقة.
مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
تقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية التي تكون في صالح
المجموعة .تتم ھذه المعامالت بشكل رئيسي مع البنوك والمؤسسات المالية.
المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
تستخدم المجموعة المشتقات ،غير المصنفة كعالقات تحوط مؤھلة ،إلدارة تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار
الفائدة ومخاطر االئتمان أو تبادر بأخذ مراكز يتوقع منھا تحقيق أرباح من الحركة اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو
المؤشرات .تشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت والعقود اآلجلة .تم بيان
القيم العادلة لتلك المشتقات في الجدول أعاله.
المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغراض التحوط كجزء استراتيجية إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بھا من
خالل إجراء عمليات مقاصة للحد من تعرضھا لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة .كما تستخدم
المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط للتغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن الموجودات المحددة خصيصا ً أنھا
محملة بالفائدة مثل القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير المتاجرة والقروض ألجل والسندات الثانوية.
تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود مقايضة العمالت للتحوط من مخاطر العمالت المحددة
بصفة خاصة.
المشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدية
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للتحوط لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن أدواتھا المالية .قامت المجموعة بشكل فعلي
بمطابقة الشروط الھامة الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة لتحصل على عالقة تحوط فعالة.

١٠٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٩

معلومات القطاعات
يتألف الھيكل التشغيلي من أربع قطاعات أعمال رئيسية موزعة على قطاعات جغرافية أساسية تقود استراتيجية األعمال،
والعروض القيمة للعمالء ،وتطوير المنتجات وقنوات التواصل ،وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلى دعم األداء المالي
للمجموعة.
قطاعات األعمال
الخدمات المصرفية للشركات واالستثمارات
يخدم ھذا القطاع العمالء من الشركات والمؤسسات من خالل قطاعات عمالء متخصصة )الخدمات المصرفية للشركات،
والخدمات المصرفية للمؤسسات ،والخدمات المصرفية التجارية ،ومجموعة العمالء المتميزين والمؤسسات المالية( .يقدم
ھذا القطاع التسھيالت االئتمانية وخدمات المعامالت العالمية وتمويل الشركات والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق
العالمية للعمالء على المستوى المحلي والدولي.
الخدمات المصرفية لألفراد
يخدم ھذا القطاع األفراد واألثرياء والعمالء من ذوي الثروات الكبيرة .يقدم ھذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات
التي تشمل منتجات الخدمات المصرفية اليومية مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض وحتى منتجات
الخدمات المصرفية لألعمال وحلول االستثمارات المبتكرة .تم تشكيل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد لتلبي مختلف
احتياجات قاعدة العمالء الواسعة المستھدفة التي تشمل األفراد واألثرياء والخدمات المصرفية الخاصة والعمالء من
الشركات الصغيرة والمتوسطة .يوفر ھذا القطاع العديد من قنوات التوزيع والمبيعات ،بما في ذلك الخدمات المصرفية من
خالل الجوال واإلنترنت والفروع ووكالء المبيعات المباشرين.
الشركات التابعة
يتضمن ھذا القطاع نموذج أعمال متنوع يتم دعمه بالخدمات التكميلية التي يتم تقديمھا إلدارة العقارات والممتلكات
والوساطة والتمويل العادي والتمويل اإلسالمي .يضم ھذا القطاع الشركات التابعة المملوكة جزئيا ً أو كليا ً من قبل
المجموعة ،وتشمل دبي األولى ،وأصيل ،وأبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي والخليج األول العقارية وأبوظبي الوطنية
للعقارات ومسماك العقارية وأبوظبي الوطني لألوراق المالية ومصرف الخليج األول الليبي.
المركز الرئيسي
توفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل وعالقات
المستثمرين وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية وااللتزام والتدقيق الداخلي
والمشتريات وعمليات الخزينة ومكتب الدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.
القطاعات الجغرافية
تقوم المجموعة بإدارة مختلف قطاعات األعمال المختلفة لديھا من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل
على مستوى المحلي والدولي .تم تقسيم األعمال على المستوى الدولي إلى ثالث قطاعات جغرافية محددة وھي الشرق
األوسط وأفريقيا ،وأسيا والمحيط الھادي ،وأوروبا واألمريكتان.
 الشرق األوسط وأفريقيا
تزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالھا في إقليم الشرق األوسط وأفريقيا من خالل حضورھا في سلطنة عمان والبحرين
وقطر ومصر والسودان والكويت ولبنان واألردن وليبيا.
 أسيا والمحيط الھادي
تزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالھا في إقليم أسيا والمحيط الھادي من خالل حضورھا في سنغافورا وھونج كونج
وكوريا والصين وماليزيا والھند.
 أوروبا واألمريكتان
تزاول شبكة بنك أبوظبي األول أعمالھا في أوروبا واألمريكتان من خالل حضورھا في الواليات المتحدة األمريكية
والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا.
١٠٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
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معلومات القطاعات )تابع(
قطاع األعمال
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخدمات المصرفية
الخدمات
للمؤسسات
اإلجمالي
المركز الرئيسي
المصرفية لألفراد الشركات التابعة
واالستثمارات
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم

القطاع الجغرافي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درھم

الشرق األوسط
وأفريقيا
ألف درھم

أوروبا
واألمريكتان
ألف درھم

أسيا والمحيط
الھادي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

صافي إيرادات الفائدة
صافي اإليرادات باستثناء الفائدة

٥٫١٥٦٫٢١٤
٢٫٧٥٤٫٥٠٣

٤٫٣٣٠٫٥٩٧
١٫٤٩٢٫٢٢٢

٥١٤٫٣٦٦
٧٢١٫٥٦٩

١٫٣٩٥٫٠١٦
١٥٫٩٧٠

١١٫٣٩٦٫١٩٣
٤٫٩٨٤٫٢٦٤

١٠٫٠٩٧٫٩٢٦
٤٫٣٥٣٫٥٨٣

٤٦٩٫٦٤٩
٢٩٨٫٢٥٠

٥٧٤٫٣٣٠
١٩١٫٨٠٥

٢٥٤٫٢٨٨
١٤٠٫٦٢٦

١١٫٣٩٦٫١٩٣
٤٫٩٨٤٫٢٦٤

اإليرادات التشغيلية

٧٫٩١٠٫٧١٧
=============

٥٫٨٢٢٫٨١٩
=============

١٫٢٣٥٫٩٣٥
=============

١٫٤١٠٫٩٨٦
=============

١٦٫٣٨٠٫٤٥٧

١٤٫٤٥١٫٥٠٩
=============

٧٦٧٫٨٩٩
=============

٧٦٦٫١٣٥
=============

٣٩٤٫٩١٤
=============

١٦٫٣٨٠٫٤٥٧

١٫٥٥٦٫٧٧٩

٢٫٠٦٠٫٨٥٣

٤٨٨٫٢١٠

٧٩٥٫٦٥٤

٤٫٩٠١٫٤٩٦

٤٫٢٢٩٫٤٥٨

٢٧٠٫١١٠

٢٥٢٫٢٨٩

١٤٩٫٦٣٩

٤٫٩٠١٫٤٩٦

٢٩٦٫٦٤٧
=============
٦٫٠٥٧٫٢٩١
=============
١٣٥٫٩٦٣
=============
٥٫٩٢١٫٣٢٨
=============

١٫٥٨٤٫٥٦٩
=============
٢٫١٧٧٫٣٩٧
=============
٦٥٫٥٢٣
=============
٢٫١١١٫٨٧٤
=============

٥٠٣٫٠٠٠
=============
٢٤٤٫٧٢٥
=============
٢١٫٩٧٣
=============
٢٢٢٫٧٥٢
=============

)(٢٩٧٫٤٩٩
=============
٩١٢٫٨٣١
=============
١٫٥٣٠
=============
٩١١٫٣٠١
=============

٢٫٠٨٦٫٧١٧

١٫٩٨٥٫٠٨٥
=============
٨٫٢٣٦٫٩٦٦
=============
٣٫٨٦٤
=============
٨٫٢٣٣٫١٠٢
=============

٨٣٫٤٣٥
=============
٤١٤٫٣٥٤
=============
٩١٫٦٠٥
=============
٣٢٢٫٧٤٩
=============

٧٫٤٨٦
=============
٥٠٦٫٣٦٠
=============
١٠٣٫٣١٠
=============
٤٠٣٫٠٥٠
=============

١٠٫٧١١
=============
٢٣٤٫٥٦٤
=============
٢٦٫٢١٠
=============
٢٠٨٫٣٥٤
=============

٢٫٠٨٦٫٧١٧

للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية
أخرى
صافي خسائر انخفاض القيمة
األرباح قبل الضريبة
مصروفات ضريبة الدخل خارجية
صافي أرباح السنة

٩٫٣٩٢٫٢٤٤
٢٢٤٫٩٨٩
٩٫١٦٧٫٢٥٥

٩٫٣٩٢٫٢٤٤
٢٢٤٫٩٨٩
٩٫١٦٧٫٢٥٥

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
إجمالي موجودات القطاع

٤٥٠٫٤٣٠٫٩٠٧
===============

٩٧٫٩٨٠٫٦٥٢
=============

٢١٫٧٨٢٫٦٣٦
===============

١٢٦٫٤٣١٫٥٩٨
================

أرصدة بين القطاعات
إجمالي الموجودات
إجمالي مطلوبات القطاع

٤٣٨٫٢٢٠٫٨٣٣
===============

٩٥٫٠٠١٫٨٧٠
=============

١١٫٤٣٠٫٧٧٦
===============

٤٩٫٧٦٢٫٩٠١
===============

٦٩٦٫٦٢٥٫٧٩٣
)(٢٧٫٦٥٧٫٤٩٨
------------------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥
===============
٥٩٤٫٤١٦٫٣٨٠
)(٢٧٫٦٥٧٫٤٩٨
------------------------------------------٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢
================

أرصدة بين القطاعات
إجمالي المطلوبات

١٠٩

٥٤٤٫٢٩٩٫٧٦٣
================

٤٥٦٫٦٤٢٫١٠٩
==============

٢١٫٢٤٠٫٦٧١
=============

١٣٫٨٠٨٫٦٧٣
=============

١٢٩٫٤٤١٫٠٦٦
=============

١٢٦٫٠٣٣٫٦٦١
=============

٢٣٫٤٠٦٫٦٢٦
===============

١٩٫٦٩٤٫٢٧٠
===============

٧١٨٫٣٨٨٫١٢٦
)(٤٩٫٤١٩٫٨٣١
----------------------------------------٦٦٨٫٩٦٨٫٢٩٥
===============
٦١٦٫١٧٨٫٧١٣
)(٤٩٫٤١٩٫٨٣١
----------------------------------------٥٦٦٫٧٥٨٫٨٨٢
==============

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٣٩

معلومات القطاعات )تابع(
قطاع األعمال
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخدمات المصرفية
الخدمات
للمؤسسات
اإلجمالي
المركز الرئيسي
المصرفية لألفراد الشركات التابعة
واالستثمارات
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم
ألف درھم

القطاع الجغرافي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلمارات العربية
المتحدة
ألف درھم

الشرق األوسط
وأفريقيا
ألف درھم

أوروبا
واألمريكتان
ألف درھم

أسيا والمحيط
الھادي
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

صافي إيرادات الفائدة
صافي اإليرادات باستثناء الفائدة

٣٫٠٧٣٫٠٧٨
١٫٥٣٣٫٢٨٤

٢٫٥٣٣٫١٧٤
٦٠١٫٣٧٠

٢٧٨٫٦٢٨
١٫٠٧٣٫١٩٩

٤٦٨٫٧٤٩
)(٦٣٩

٦٫٣٥٣٫٦٢٩
٣٫٢٠٧٫٢١٤

٦٫٠٤٣٫٤٩٨
٢٫٨٨٦٫٩٦٤

٨٩٫٠١٥
١٧٠٫٦٠٧

٢٢٫٩٦١
٨٫٣٨٦

١٩٨٫١٥٥
١٤١٫٢٥٧

٦٫٣٥٣٫٦٢٩
٣٫٢٠٧٫٢١٤

اإليرادات التشغيلية

٤٫٦٠٦٫٣٦٢
=============

٣٫١٣٤٫٥٤٤
=============

١٫٣٥١٫٨٢٧
=============

٤٦٨٫١١٠
=============

٩٫٥٦٠٫٨٤٣

٨٫٩٣٠٫٤٦٢
=============

٢٥٩٫٦٢٢
=============

٣١٫٣٤٧
=============

٣٣٩٫٤١٢
=============

٩٫٥٦٠٫٨٤٣

مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى
صافي مخصص انخفاض القيمة

٣٨٥٫٤٧٢
١٦٢٫١٦٣
=============
٤٫٠٥٨٫٧٢٧
=============
١٥٫٠٤١
=============
٤٫٠٤٣٫٦٨٦
=============

٥١٥٫٦٠٢
٩٥٥٫٦٧٤
=============
١٫٦٦٣٫٢٦٨
=============
=============
١٫٦٦٣٫٢٦٨
=============

٢٤٨٫٩٣٦
٣٣٦٫٧٣٦
=============
٧٦٦٫١٥٥
=============
٢٦٫٨٠٥
=============
٧٣٩٫٣٥٠
=============

٨٢٦٫١٧٤
١٨٫٤٤١
=============
)(٣٧٦٫٥٠٤
=============
=============
)(٣٧٦٫٥٠٤
=============

١٫٩٧٦٫١٨٤
١٫٤٧٣٫٠١٤

١٫٨٧٣٫٨١٣
١٫٧٤١٫٦٦٧
=============
٥٫٣١٤٫٩٨٢
=============
١٥٫٠٤١
=============
٥٫٢٩٩٫٩٤١
=============

٣٨٫٦٠١
٥٩٫٩١٤
=============
١٦١٫١٠٧
=============
=============
١٦١٫١٠٧
=============

٢٫٨٠٣
٥٫٨٩٦
=============
٢٢٫٦٤٨
=============
٢٦٫٨٠٥
=============
)(٤٫١٥٧
=============

٦٠٫٩٦٧
)(٣٣٤٫٤٦٣
=============
٦١٢٫٩٠٩
=============
=============
٦١٢٫٩٠٩
=============

١٫٩٧٦٫١٨٤
١٫٤٧٣٫٠١٤

للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

األرباح قبل الضريبة
ضريبة خارجية
صافي أرباح السنة

٦٫١١١٫٦٤٦
٤١٫٨٤٦
٦٫٠٦٩٫٨٠٠

٦٫١١١٫٦٤٦
٤١٫٨٤٦
٦٫٠٦٩٫٨٠٠

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
إجمالي موجودات القطاع

١٢٩٫٠٧٤٫٠٦٤
=============

٣٣٫٨٨٧٫٩٢٠
=============

١٤٫١٣٣٫٣٤٧
=============

٧٤٫٢٣١٫٧٩٠
=============

أرصدة بين القطاعات
إجمالي الموجودات
إجمالي مطلوبات القطاع

١٢٤٫٤١٣٫٠٣٦
=============

٣٢٫٦٢٧٫٧٤٥
=============

٥٫٨٠٩٫٠٧٩
=============

٥٠٫٨٢٠٫٢٨٩
=============

أرصدة بين القطاعات

٢٥١٫٣٢٧٫١٢١
)(٢٧٫٣٤٧٫١٨٠
-----------------------------------٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١
=============
٢١٣٫٦٧٠٫١٤٩
)(٢٧٫٣٤٧٫١٨٠
-----------------------------------١٨٦٫٣٢٢٫٩٦٩
==============

إجمالي المطلوبات

١١٠

٢٢٠٫٥٣٥٫٩٧٧
=============

١٩١٫٣٤١٫٩٩٥
=============

٨٫٥٢٢٫٦٦٧
=============

٤٫٧٧٦٫٩٨٧
=============

١٫٠٤٩٫٢٩٣
=============

٧٤٣٫٧٨٣
=============

١٦٫٣٢٨٫٥٤٤
=============

١١٫٩١٦٫٧٤٤
=============

٢٤٦٫٤٣٦٫٤٨١
)(٢٢٫٤٥٦٫٥٤٠
-----------------------------------٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١
=============
٢٠٨٫٧٧٩٫٥٠٩
)(٢٢٫٤٥٦٫٥٤٠
-----------------------------------١٨٦٫٣٢٢٫٩٦٩
==============

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤٠

ربحية السھم
يتم احتساب ربحية السھم بقسمة صافي أرباح السنة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق  ١من رأس المال على المتوسط
المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة خالل السنة كما ھو موضح أدناه:

ربحية السھم األساسية:
صافي أرباح السنة )ألف درھم(
ناقصا ً :دفعات سندات الشق  ١من رأس المال )ألف درھم(
صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق  ١من رأس المال )ألف
درھم(

٢٠١٧

٢٠١٦

٩٫١٣٢٫٦٤٨
)(٣٨١٫٠٨٩
------------------------

٦٫٠٢٦٫٢٢٦
)(١٣٨٫٢٥٦
------------------------

٨٫٧٥١٫٥٥٩

٥٫٨٨٧٫٩٧٠

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

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

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
عدد األسھم المصدرة /المفترضة اعتباراً من بداية السنة )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم المفترضة عند االستحواذ العكسي
)باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم الممارسة ضمن برنامج خيارات األسھم
)باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية )باآلالف(
ربحية السھم األساسية )بالدرھم(

ربحية السھم المخ ّفضة:
صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق  ١من رأس المال )ألف
درھم(
زائداً :الفائدة على السندات القابلة للتحويل )ألف درھم(
صافي أرباح السنة لغرض احتساب ربحية السھم المخفضة )ألف درھم(
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية )باآلالف(
تأثير األسھم العادية المحتملة المخفضة المصدرة )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسھم المخ ّفضة ضمن برنامج خيارات األسھم
)باآلالف(

٥٫٦٤٣٫٠٠٠
٣٫٩٢٣٫٦٢٠
٣٫٤٧٣

ربحية السھم المخ ّفضة )بالدرھم(

١١١

-

-----------------------٩٫٥٧٠٫٠٩٣
===========
٠،٩١
===========

-----------------------٥٫٦٤٣٫٠٠٠
============
١،٠٤
============

٨٫٧٥١٫٥٥٩

٥٫٨٨٧٫٩٧٠

٢٥٫٦٨٣
----------------------٨٫٧٧٧٫٢٤٢
===========

----------------------٥٫٨٨٧٫٩٧٠
===========

٩٫٥٧٠٫٠٩٣
٩٧٫٨٦١

٥٫٦٤٣٫٠٠٠

٥٫١٢٥
------------------------

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة لغرض احتساب
ربحية السھم المخفضة )باآلالف(

٥٫٦٤٣٫٠٠٠

٩٫٦٧٣٫٠٧٩
===========
٠،٩١
=======

-----------------------٥٫٦٤٣٫٠٠٠
===========
١،٠٤
=======

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤١

األطراف ذات العالقة

تعريف األطراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أطرافا ً ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ھام عليه
عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية .تشتمل األطراف ذات العالقة على المساھمين األساسيين وأعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي اإلدارة الرئيسيين بالمجموعة .يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة الذين
يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة .تقوم إدارة المجموعة باعتماد شروط ھذه
المعامالت مع األطراف ذات العالقة ،ويتم تنفيذھا وفقا ً للشروط المتفق عليھا من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.
٢٠١٧

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات
العالقة خالل السنة المنتھية في:
موجودات مالية
مطلوبات مالية
مطلوبات محتملة

فيما يلي المعامالت المبرمة خالل السنة مع
األطراف ذات العالقة:
إيرادات الفائدة
مصروفات الفائدة

٢٠١٦

اإلدارة العليا
والشركات التابعة
لھا
ألف درھم

المساھمين
الرئيسيين
ألف درھم

١٫٤٨١٫٢٧٩
=============
٨٫١١٦٫٩٩٩
=============
١٫٥٥٨٫٢١٢
=============

١٢٫٨٧٥٫٨٧٥
١١٫٣٩٤٫٥٩٦
============= =============
١٦٫٦٦٤٫٠٧٢
٨٫٥٤٧٫٠٧٣
============= =============
١٣٫٣٩٢٫٨٩٨
١١٫٨٣٤٫٦٨٦
============= =============

٣٫٧٤٠٫١٧٢
=============
٧٫٦٣٢٫٨٤٤
=============
١٫٨٢٨٫٣٦٩
=============

٦٧٫٩٦٨
============
١٣٢٫٥١١
============

٢٠١٧
٢٢٦٫١٧٩
============
٢٫٠٣٥
============

٢٠١٦

اإلجمالي
ألف درھم

٢٩٤٫١٤٧
============
١٣٤٫٥٤٦
============

اإلجمالي
ألف درھم

٨٢٫٢٢٢

============
١٢٠٫٤٠٨

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

لم يتم تسجيل أي مخصصات عن انخفاض القيمة للقروض والسلفيات ألطراف ذات عالقة أو للمطلوبات المحتملة الصادرة
لصالح أطراف ذات عالقة خالل السنة ) :٢٠١٦ال شيء(.

١١٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤٢

دمج األعمال
في  ٧ديسمبر  ،٢٠١٦وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی دمج البنكين .تم تنفيذ
عملية الدمج من خالل معاملة مقايضة أسھم بمعدل تبادل بواقع  ١،٢٥٤سھم من أسھم بنك أبوظبي الوطني لكل سھم من
أسھم بنك الخليج األول .تم احتساب عملية الدمج كعملية استحواذ عكسي.
تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية ،وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار  ٥٫٦٤٣مليون
سھم جديد لمساھمي بنك الخليج األول .بعد إتمام عملية الدمج ،يمتلك مساھمي بنك الخليج األول  ٪٥٢تقريبا ً من أسھم
البنك المدمج ،بينما يمتلك مساھمي بنك أبوظبي الوطني  ٪٤٨تقريبا ً.
تم احتساب عملية الدمج وفقا ً للمعيار رقم  ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "دمج األعمال" .يقتضي المعيار
رقم  ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن يتم تحديد المستحوذ في أي عملية من عمليات دمج األعمال وأن يتم
تطبيق المبادئ المحاسبية لالستحواذ .تم تحديد بنك الخليج األول في ھذه المعاملة على أنه "المستحوذ من الناحية
المحاسبية" .تم استخدام مبادئ االستحواذ العكسي لبيان أثر االستحواذ على بنك أبوظبي الوطني من قبل بنك الخليج األول
اعتباراً من  ١أبريل .٢٠١٧
تم تنفيذ الدمج بغرض إنشاء بنك جديد ذي قوة مالية وخبرات وشبكة عمل عالمية لدعم النمو في اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة وتكوين عالقات أعمال دولية.

أ

ثمن الشراء
تم تحديد ثمن الشراء بمبلغ  ٥٣٫٥٧٢مليون درھم على أساس سعر أسھم بنك الخليج األول عند اإلغالق بقيمة ١٢،٩٠
درھم للسھم في سوق أبوظبي لألوراق المالية بتاريخ  ٣٠مارس .٢٠١٧
تم احتساب الثمن على النحو التالي:

أسھم بنك الخليج األول القائمة )ألف وحدة(
مقسمة على :نسبة ملكية مساھمي بنك الخليج األول في المجموعة
إجمالي عدد أسھم المجموعة )ألف وحدة(

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٪٥٢،٠١
٨٫٦٥٢٫٨٨١
============

مضروبة في :نسبة ملكية مساھمي بنك أبوظبي الوطني في المجموعة
عدد األسھم المصدرة من قبل بنك الخليج األول لمساھمي بنك أبوظبي الوطني )ألف وحدة(

٪٤٧،٩٩
٤٫١٥٢٫٨٨١
============

مضروبة في :سعر سھم بنك الخليج األول في تاريخ المعاملة
إجمالي الثمن )ألف درھم(

١٢،٩٠
٥٣٫٥٧٢٫١٦٧
==============

١١٣

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
٤٢

دمج األعمال )تابع(

ب

التكاليف المرتبطة بعملية الدمج
تكبدت المجموعة تكاليف مرتبطة بعملية الدمج بمبلغ  ٤٦٣مليون درھم فيما يتعلق باألتعاب االستشارية والرسوم القانونية
الخارجية وتكاليف الفحص النافي للجھالة .تم إدراج ھذه التكاليف ضمن "المصروفات العمومية واإلدارية ومصرفات
التشغيل األخرى" في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

ج

الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليھا والمطلوبات المفترضة
يقدم الجدول أدناه ملخصا ً للقيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المفترضة كما في تاريخ االستحواذ:
 ٣١مارس ٢٠١٧
ألف درھم
الموجودات
النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي
األدوات المالية المشتقة
القروض والسلفيات
االستثمارات غير التجارية
الموجودات األخرى
العقارات االستثمارية
الممتلكات والمعدات
الموجودات غير الملموسة – عالقات العمالء
الموجودات غير الملموسة – الودائع األساسية
إجمالي الموجودات
المطلوبات
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
اتفاقيات إعادة الشراء
األوراق التجارية
األدوات المالية المشتقة
حسابات العمالء والودائع األخرى
قروض ألجل
المطلوبات األخرى
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السندات الثانوية
سندات الشق  ١من رأس المال
برنامج خيارات األسھم
السندات القابلة للتحويل – مكونات حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات
صافي موجودات بنك أبوظبي الوطني كما في تاريخ االستحواذ المنسوب
إلى حقوق الملكية المشتركة
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دمج األعمال )تابع(

د

الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة
تفترض المجموعة القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة ببنك أبوظبي الوطني كما في  ٣١مارس ٢٠١٦
بقيمة مساوية للقيمة العادلة ألغراض احتساب الشھرة التجارية المؤقتة على النحو التالي:
ألف درھم
إجمالي الثمن
صافي قيمة موجودات بنك أبوظبي الوطني

٥٣٫٥٧٢٫١٦٧
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الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة
ھـ

التأثير على نتائج المجموعة
اعتباراً من تاريخ االستحواذ حتى  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٧ساھم بنك أبوظبي الوطني في نتائج المجموعة بإيرادات وإيرادات
تشغيلية بمبلغ  ٧٫٢٥٧مليون درھم وأرباح بمبلغ  ٤٫٠٣٠مليون درھم .قامت اإلدارة بتقدير اإليرادات التشغيلية واألرباح
الموحدة للفترة في حال أن قد تم االستحواذ في  ١يناير  ٢٠١٧بمبلغ  ١٩٫٥٣٣مليون درھم ومبلغ  ١٠٫٩١٥مليون درھم
على التوالي .عند تحديد ھذه المبالغ ،افترضت المجموعة أن تعديالت القيمة العادلة ،التي تم تحديدھا بشكل مؤقت ،والتي
نشأت في تاريخ االستحواذ ھي ذاتھا التي كان ليتم وضعھا في حال تم االستحواذ في  ١يناير .٢٠١٧

٤٣

التغير في السياسة المحاسبية
كل من البنكين بسجالت محاسبية وأعدا البيانات المالية وفقا ً
قبل دمج بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني ،احتفظ ٍ
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتزما بتوجيھات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .بغرض االلتزام،
قام كل بنك بوضع السياسات المحاسبية الخاصة به.
لعد عملية الدمج ،شرعت إدارة بنك أبوظبي األول في أعمال مواءمة ھذه السياسات المحاسبية بغرض تحديد مجموعة
مشتركة من السياسات المحاسبية التي سيتم اتباعھا من قبل بنك أبوظبي األول .فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية
الثالثة التي تمت موائمتھا:


مواءمة درجات التصنيف  -تمت مواءمة درجات تصنيف مخاطر العمالء لدى بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج
األول بغرض إنشاء مجموعة واحدة من تصنيفات مخاطر االئتمان التي سيتم اتباعھا من قبل بنك أبوظبي األول.
يتمثل الھدف الرئيسي من ھذه المواءمة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مالية متوافقة وأكثر موثوقية.
لم يتم استخدام أي معلومات جديدة لتحديد درجات التصنيف المعدلة وأحتساب التعديالت نتيجة مواءمة ھذه السياسة.

١١٥
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التغير في السياسة المحاسبية )تابع(


تعديالت القيمة العادلة – تمت مواءمة السياسات المحاسبية فيما يتعلق بتعديالت القيمة العادلة ،مثل احتياطيات
العرض والطلب للمجموعة المدمجُ .تجيز المعايير المحاسبية للمنشآت استخدام خيار اتفاقيات التسعير أو إجراءات
عملية لتحديد القيمة العادلة لألدوات .قام البنك بمواءمة تعديالت القيمة العادلة للتأكد من أن اتفاقيات التسعير المستخدمة
من قبل المجموعة توفر قيمة تقريبة أكثر موثوقية لسعر خروج األوراق المالية المحتفظ بھا.



االعتراف بإيرادات الرسوم -قامت المجموعة بمواءمة السياسات المحاسبية المجمعة للبنك بغرض تحديد األتعاب
المعترف بھا بشكل مسبق أو التي يتم إطفاؤھا على مدى القروض والسلفيات والمنتجات المالية األخرى المقدمة من
قبل البنك.

تم احتساب التغيرات في السياسات المحاسبية بأثر رجعي من خالل تعديل األرباح المحتجزة االفتتاحية.
٤٤

أنشطة الحفظ األمين
تحتفظ المجموعة بموجودات تتم إدارتھا على سبيل األمانة أو بصفة الحفظ األمين عن عمالئھا كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
بقيمة  ٧٫٧٨٢،٨٥مليون درھم ) :٢٠١٦ال شيء( .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المجموعة خدمات الحفظ األمين لبعض
عمالئھا.
ال يتم إدراج الموجودات المعنية المحتفظ بھا بصفة الحفظ األمين أو على سبيل األمانة ضمن البيانات المالية الموحدة
للمجموعة.

٤٥

الشركات ذات األغراض الخاصة
قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأھداف محددة لكي تقوم بمزاولة أنشطة إدارة األموال واالستثمار
باإلنابة عن العمالء .إن حقوق الملكية واالستثمارات التي تقوم بإدارتھا ھذه الشركات ذات األغراض الخاصة ال تخضع
لسيطرة المجموعة ،وبالتالي ال تنتفع المجموعة من عملياتھا بخالف إيرادات العموالت والرسوم .إضافة إلى ذلك ،ال تقدم
المجموعة أي ضمانات وال تتحمل مسؤولية أي مطلوبات مستحقة على ھذه الشركات .نتيجة لذلك ،لم يتم إدراج موجودات
ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة .فيما يلي تفاصيل
الشركات ذات األغراض الخاصة:

٤٦

االسم القانوني

األنشطة

بلد
التأسيس

نسبة الملكية
٢٠١٧

وان شير بي ال سي
حقوق الملكية الخاصة لبنك أبوظبي الوطني )(١
بنك أبوظبي الوطني )كايمان( المحدود

شركة استثمار
إدارة الصناديق
إدارة الصناديق

جمھورية أيرلندا
جزر كايمان
جزر كايمان

٪١٠٠
٪٥٨
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أرقام المقارنة
باإلضافة إلى تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية الوارد في اإليضاح رقم  ،٤٣تمت إعادة تصنيف بعض األرقام
المقارنة حيثما قضت الضرورة لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية الموحدة.
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