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ABOUT FAB
We are FAB, the UAE’s largest bank and one of the world’s 
largest financial institutions, with the strongest combined 
credit rating amongst any other bank in the MENA region. 
We offer an extensive range of tailor-made solutions, 
and products and services, to provide a customised 
experience. Through our strategic offerings, we look to 
meet the banking needs of our customers in the UAE and 
the markets where we operate, via our market leading 
Investment Banking (IB), Corporate and Commercial 
Banking (CCB), Consumer Banking (CB) and Global Private 
Banking (GPB) franchises.

Our international network spans five continents, providing 
the global relationships, expertise and financial strength 
to support local, regional and international businesses 
seeking to do business at home and abroad.



1 Excluding Islamic branches
2 Full Time Employees, excludes outsourced staff
3 Includes Ratibi (Wages Protection System) and E-dirham customers

FAB AT A GLANCE
As the UAE’s leading bank and one of the world’s largest and safest financial institutions, 
FAB is focused and committed to creating long-term value for all our stakeholders while 
delivering superior and sustainable shareholder returns.

MARKET HEAVYWEIGHT

DOMINANT & DIVERSIFIED FRANCHISE

TOTAL ASSETS

AED 1 TN
#1 IN UAE
#2 IN MENA
#107 GLOBALLY1

MARKET CAP

AED 206 BN 
(USD 56 BN)

#3 IN MENA
#45 GLOBALLY

GLOBAL EMERGING 
MARKETS & ESG 
EQUITY INDICES
AMONG THE 
LARGEST 
CONSTITUENTS 
FROM UAE / MENA

UAE MARKET SHARE
(BY ASSETS)2

>30%

By Geography

82%

18%

THROUGH 
STRATEGIC GLOBAL 
PRESENCE ACROSS 
5 CONTINENTS 
AND 19 MARKETS 
(including UAE)

ONLY REGIONAL BANK AMONGST 
TOP #5 ACROSS MENA 
INVESTMENT BANKING LEAGUE 
TABLES3 IN 2021

Investment Banking
Corporate & Commercial Banking
Consumer Banking
Global Private Banking
Head Office

UAE
International

By Business Segment

57% 22%

4%

1%

16%

WELL DIVERSIFIED REVENUE:

Annual Report 2021
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ROBUST FOUNDATION

PORTFOLIO OF:
BEST-IN-CLASS 

PRODUCTS & 
SERVICES

DRIVEN BY:
SPECIALISATION 

& DIGITISATION

TO DELIVER:
SUPERIOR 

CUSTOMER 
EXPERIENCE

#1
Safest Bank in UAE & 

Middle East6

#4
Safest in Emerging 

Markets6

#16
World’s Safest 

Commercial Banks6

STRONGEST COMBINED 
CREDIT RATING 

IN MENA
(equivalent) 5

5 Moody’s, S&P & Fitch
6 Global Finance Magazine safest bank rankings, September 2021

AA-
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ESG LEADER

MSCI ESG Rating:

AA 
(‘Leader’)

Commitment to 
become a net zero 
bank by:

2050
Green bond 
market:

#1 in MENA 

Green bonds 
outstanding in 
excess of USD 1 BN 
across 10 issuances 
and 4 currencies

CDP score:

B
Diverse global 
workforce7

6,600 
employees

Regional Leader in 
Sustainable Finance: 
Commitment to facilitate 
or finance USD 

75 BN 
of sustainable finance 
projects by 2030

7 Full Time Employees (FTEs), excludes outsourced staff; includes  
   Bank Audi Egypt FTEs

All information as of 31 December 2021, unless stated otherwise

Annual Report 2021
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Total Shareholders’ 
Return (TSR) in 20218

54%
Superior risk-
return profile

4th
amongst Top AA-
rated commercial 

banks on RoTE9

SUPERIOR SHAREHOLDER RETURNS

8 Bloomberg, as of 31 Dec 2021 
9 Ranked 4th out of 12 ‘AA‘-rated banks (‘AA‘-rated by all three major  
  rating agencies – Moody’s, S&P & Fitch); Data based on latest  
  available annual financials 

Track record in delivering superior 
returns to our shareholder

11



TOTAL ASSETS
AED 1 TN
USD 272 Billion

+9% YOY

REVENUE
AED 21.7 BN
USD 5.9 Billion 

+17% YOY

LOANS, ADVANCES AND 
ISLAMIC FINANCING

AED 410 BN
USD 112 Billion

+6% YOY

DIVIDEND PER SHARE
AED 0.70 equivalent10

2020: AED 0.74

CUSTOMER ACCOUNTS 
AND OTHER DEPOSITS

AED 614 BN
USD 167 Billion

+14% YOY

NET PROFIT
AED 12.5 BN
USD 3.4 Billion

+19% YOY

Ranked 1st  
in UAE in Top 

1000 World Banks
 

2021
The Banker

World’s 50 
Safest Banks

2021
Global Finance

Ranked 1st 
in UAE in the

Forbes Global 
2000 list 

2021
Forbes

10 combination of cash and shares

All information as of 31 December 2021, unless stated otherwise

Annual Report 2021
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REVENUE
(AED BN)

21.68
18.57
20.25

19.45
19.53

2020

2019

2018

2017

2021

NET 
PROFIT (AED BN)

12.53
10.56

12.52

12.01
10.92

2020

2019

2018

2017

2021

LIQUIDITY COVERAGE 
RATIO

134%
143%2020

2021

PROVISION COVERAGE

98%
95%2020

2021

RETURN ON TANGIBLE 
EQUITY

15.1%
13.0%2020

2021

COST-INCOME RATIO 
(ex-integration costs)

26.4%
27.0%2020

2021

NPL RATIO

4.0%
4.0%2020

2021

BASEL III CET1 RATIO

12.4%
13.3%2020

2021
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WHERE
WE OPERATE
Strong network facilitating trade 
and investment flows between key 
international markets

Europe  and Americas Middle East and Africa (MEA)

Asia Pacific (APAC)

Brazil
France
Switzerland

UK
USA

Bahrain
Egypt
Kuwait
Libya

Oman
Saudi Arabia
UAE

China - Mainland
China - Hong Kong
India

Indonesia
Labuan (Malaysia)

Singapore
South Korea

1 Excluding Islamic branches
2Full Time Employees, excludes outsourced staff; includes Bank Audi Egypt FTEs
3Includes Ratibi (Wages Protection System) and E-dirham customers
The above map summarises market presence for FAB and its subsidiaries, where the Group currently 
has active operations; For information about legal presence please refer to Notes #1 and #3 of 
December-end 2021 financial statements.

(All figures as on 31 December, 2021)

Annual Report 2021
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Markets 
(including UAE)

19

Branches/Cash 
offices in UAE 

(includes 8 digital 
branches)1

66

ATMs/CDMs in UAE
402

Employees globally (FTEs)2

6,600

Customers3
>3 Million

Global Presence 
Across
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SHAREHOLDERS’ 
INFORMATION 
2021/2022 Financial and Events Calendar

FAB Share Information

FAB Index Weights2,3

Ownership Structure as of December-end 2021 4

Major Shareholders5

As of 31 December 2021, FAB’s share capital stood at AED 10,920,000,000 divided into 10,920,000,000 shares of AED 1 each

1 This is referring to the listing date of NBAD shares on ADX
2 As of December 2021, unless stated otherwise
3 Sources: Bloomberg, FAB, MSCI
4 Based on total outstanding shares (Total shares issued less treasury shares 6,431,260)
5 Major shareholders defined as shareholders owning %5 or more of the issued capital (as per ADX)
6 MIC holding through its wholly owned subsidiary One Hundred and Fifteenth Investment Company - Sole Proprietorship L.L.C., effective Sep 2021; prior to 
Sep 2021, MIC›s holding was through its wholly owned subsidiaries ADIC PJSC and Mamoura Diversified Global Holding PJSC (formerly known as Mubadala 
Development Company PJSC); MIC is one of the wholly owned strategic investment companies of the Emirate of Abu Dhabi

Date Event

21/04/2021 Q1’2021 Financial Results Announcement

28/07/2021 Q2/H1’2021 Financial Results Announcement

27/10/2021 Q3/9M’2021 Financial Results Announcement

27/01/2022 Q4/FY’2021 Financial Results Announcement

28/02/2022 General Assembly Meeting

09/03/2022 Ex-Dividend Date

10/03/2022 Record Date for Dividends

Listing date 20001

Exchange Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

Symbol FAB 

ISIN AEN000101016

Number of shares issued 10,920,000,000

Closing price as of 31 December, 2021 AED 18.84

Market cap as of 31 December, 2021 AED 206 billion (USD 56 billion)

Foreign ownership limit 40%

Free float 44%

ADX ADSMI 27.47%

MSCI Emerging Markets Index MXEF 0.29%

MSCI Emerging Markets Banks Index MXEF0BK 1.98%

FTSE Emerging Markets Index FTAG01 0.29%

Amongst the largest MENA constituent on the MSCI EM ESG Leaders Index and the FTSE 4 Good Emerging Markets Index (ESG)

Name Number of Shares Shares (%)4

Mubadala Investment Company 
(MIC)6  4,134,356,254 37.9%

Annual Report 2021
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* Members of/ companies owned by the Abu Dhabi ruling family. Each investor (natural or legal person) within this group, owns less than %5 of the company’s 
shares, and is free to buy or sell FAB shares

1 Based on Issued Shares 
2 Percentage change in price during the year (31 Dec’31 – 20 Dec’21)
3 Dividend yield based on dividends per share as a percentage of closing share price as on 31 December or last traded day of the relevant financial year
4 Shown as a percentage of face value
5 Based on number of shares issued as at 31 December of the relevant financial year
6 Dividend payout ratio based on cash dividends as a percentage of attributable profits (net profits after minority interest and payment on Tier1- capital notes) 
7 High / Low based on daily closing prices
8 Average based on regular trades, excludes block-trading volumes
Source: Bloomberg, FAB financials 2021-2018, FAB Pro forma financials 2017

FAB Shareholding4 by Nationality

UAE 83.9%

Mubadala Investment Company 37.9%

Abu Dhabi Ruling Family* 15.3%

Other UAE entities and individuals 30.0%

GCC (ex-UAE) 1.1%

Foreign (ex-GCC) 15.7%

Shareholder Returns & Share Price Information

Description
2017

pro forma 2018 2019 2020 2021

Returns to shareholders¹:

Capital Gains² 2.6% 37.6% 7.5% -14.9% 46.0%

Dividend Yield3 6.8% 5.2% 4.9% 5.7% 3.7%

Total Dividend per share (AED equivalent) 0.70 0.74 0.74 0.74 0.70

Total Dividends (AED Mn equivalent) 7,628 8,064 8,081 8,081 7,644

Split into:

Stock Dividends (equivalent AED/share)4 - - - - 0.21

Cash Dividend (AED/share) 0.70 0.74 0.74 0.74 0.49

Total Cash Dividends (AED Mn)5 7,628 8,064 8,081 8,081 5,351

Dividend Payout6 73% 70% 68% 80% 63%

Market Capitalisation (AED Mn) 111,700 153,655 165,547 140,868 205,733

Number of shares issued (AED Mn) 10,898 10,898 10,920 10,920 10,920

Price to Tangible Equity ratio (on Basic EPS) 10.7x 13.3x 13.7x 13.9x 16.8x

Price to Tangible Book ratio 1.6x 2.2x 2.1x 1.8x 2.5x

Share Price (AED/share): 

High7 11.55 14.84 16.80 15.88 20.70

Low7 9.72 10.45 13.60 8.17 13.12

Closing as of 31 Dec 10.25 14.10 15.16 12.90 18.84

Daily Average Volume (shares Mn)8 2.9 3.4 3.5 4.9 17.7

Relative Returns (capital gains):

FAB vs ADX return 5.9% 25.8% 4.2% (14.3)% (22.2)%

FAB vs MSCI EM Banks Index return (25.0)% 46.2% 0.4% (1.4)% 36.7%

FAB Shareholding4 by Category

Companies & Institutions 79.7%

Mubadala Investment Company 37.9%

Other companies & institutions 41.8%

Government entities 2.2%

Individuals 18.1%

17



1 Rebased to FAB share price as on 31 March 2017
Source: Bloomberg, FAB financials 2021 - 2018, FAB Pro forma financials 2017

FAB Share Price Performance vs. Benchmark Equity Indices1 

Percentage change since merger in April 2017:
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 FAB  ADX  DFM  MSCI EM  MSCI EM Banks  FTSE EM

FAB ADX DFM MSCI EM
MSCI EM 

Banks FTSE EM

Absolute change 84% 91% -8% 29% 7% 27%

CAGR (Apr 2017 – Dec 2021) 14% 15% -2% 5% 2% 5%
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January

February

April

June

July

YEAR IN REVIEW
• FAB issued the year’s first Chinese Yuan 

(CNY) in the Formosa bond market with 
a CNY 1.5 billion five-year bond at 3.15%, 
representing the lowest coupon paid by 
a MENA bank on a public CNH five-year 
issuance

• Bank Audi sal and FAB signed a definitive 
agreement for the sale and purchase of 
100% of Bank Audi sae (Egypt)’s share 
capital

• FAB signed an agreement with the 
Mohammed Bin Rashid Housing 
Establishment (MBRHE) to provide flexible 
financing options for UAE Nationals 
seeking suitable family housing 

• FAB issued the MENA region’s first 
Chinese Yuan green bond, reaffirming the 
Bank’s regional leadership in green and 
sustainability linked funding 

• FAB’s MSCI ESG rating was upgraded to 
AA 

• FAB completed the share transfer and 
acquisition of Bank Audi Egypt (effective 
28 April, 2021)

• FAB acquired a custody license from 
Egypt FRA 

• FAB partnered with Paris II University to 
support its new FAB Scholars initiative, 
and sponsored Emirati law students. 

• FAB prices largest Middle Eastern bank 
Euro-denominated bond issue

• FAB and State Street Corporation 
(NYSE:STT) announced a new 
strategic alliance that leverages FAB’s 
regional securities services expertise, 
incorporating the largest direct custody 
network in MENA, and State Street’s global 
strength and capabilities

• FAB announced the completion of 
payments business carve out and 
launched its new brand, Magnati 

• FAB’s Magnati launched its end-to-end 
subscription-based ‘Business in a Box’ 
solutions to help SMEs kickstart their in-
store and online businesses

Annual Report 2021
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August

September

October

November

December

• FAB partnered with the Abu Dhabi 
Residents Office (ADRO) to offer 
UAE Golden Visa holders’ exclusive 
mortgage and deposit products at 
competitive rates

• FAB adopted a Monday-to-Friday working 
week based on the UAE Government and 
Central Bank of UAE Guidelines 

• RSA, a leading provider of insurance 
services in the region, partnered with 
Magnati to support its customers with 
enhanced omni-channel services for a 
seamless payment experience, with a full 
suite of payment acceptance solutions 
for in-store and online channels 

• Magnati partnered with Dubai 
Refreshment Company – Pepsi to 
offer the region’s first-of-its-kind direct 
integration payment solution for vending 
machines

• FAB joined the Net-Zero Banking 
Alliance (NZBA), becoming the first UAE 
and GCC bank to join, and supporting 
the UAE’s race for net-zero carbon 
emissions by 2050

• FAB became the first UAE bank to issue 
‘Green Repo’ financing 

• FAB receives license to establish its first 
mainland branch in Shanghai, China.

• FAB partnered with IKEA to offer 
National Housing Loan (NHL) 
programme customers specialised 
personal loans to furnish and decorate 
their homes

21
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CHAIRMAN’S 
STATEMENT

“FAB continued to make great 
strides towards its vision, 
achieving a record financial 
performance while accelerating the 
transformation to build the strategic 
foundations for a sustainable, 
future-proofed organisation”

70fils
equivalent  
dividend per share

AED

12.5
billion net profit

Annual Report 2021
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Dear Shareholders
 
We have witnessed a strong economic rebound in 2021 
with unprecedented opportunities for renewal, innovation, 
and growth in the business ecosystem, despite COVID-19 
presenting lingering uncertainties and an uneven global 
economic recovery. FAB continued to make great strides 
towards its vision, achieving a record financial performance 
while accelerating the transformation to build the strategic 
foundations for a sustainable, future-proofed organisation.

In a step reflecting our deep commitment to deliver superior 
and sustainable returns for our shareholders, enable future 
growth and invest in our market-leading franchise, FAB’s 
Board of Directors is recommending a dividend per share of 
70 fils equivalent for the full year ended 31 December 2021, 
split into 49 fils in cash and 21 fils as scrip dividend in lieu of 
cash, for a total amount of AED 7.64 billion.

The successful strategy established by the Board of 
Directors, and the Group Executive Committee under 
the leadership of Group CEO, Hana Al Rostamani, is 
evidence of FAB’s leadership in our sector, enabling the 
Bank to achieve success as both a driver and beneficiary 
of economic activity. The country’s increasingly important 
global role requires us to make unremitting efforts and work 
diligently to promote sustainable development, advance 
our commitment to inclusion and diversity, and continue to 
accelerate growth and drive value creation for customers, 
employees, and stakeholders in the UAE and abroad. 
The current business environment provides promising 
opportunities for growth and prosperity for Abu Dhabi, the 
UAE, and the region as a whole, as we continue on the path 
of sustainable economic development and diversification 
for the post-pandemic era.

While 2021 was a landmark year for the business, it also 
marked the UAE’s Golden Jubilee and the launch of an 

ambitious new vision comprising ten key principles that will 
guide the nation’s development over the coming 50 years. 
FAB enters 2022 with an integral role to play in furthering 
economic prosperity in the markets we serve. As we move 
forward, we will continue to drive growth in our key business 
areas, create efficiencies and agility across the organisation, 
and strengthen our market position in targeted markets.  

On ESG and as part of our Group-wide strategy, our 
new target to finance or facilitate over USD 75 billion 
of sustainable finance projects by 2030 underlines our 
commitment to act as a key enabler to the regional 
sustainable finance agenda, and to work hand in hand 
with our customers and communities to create sustainable 
growth.

On behalf of the Board, I would like to take this opportunity 
to thank the President of the United Arab Emirates, His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, for his 
continued leadership and support; as well as His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and the Ruler of Dubai; His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi; and their Highnesses, the Rulers of the Emirates 
and Members of the Supreme Council for their enduring 
guidance. I also wish to thank our customers, partners, and 
shareholders for their trust during this year, and our Board, 
management, and employees for their tireless dedication to 
FAB’s strategic goals and ongoing success.

As the UAE marks 50 years of exceptional growth and 
development, and looks ahead to the next half-century of 
progress, FAB will remain committed to delivering on our 
promises to our customers, employees, shareholders and 
the people of the UAE, and to fulfilling our central role in 
supporting the government’s pioneering vision for the future 
of the nation.

Tahnoon bin Zayed Al Nahyan
Chairman

“ As we move forward, we will continue to drive growth 
in our key business areas, create efficiencies and agility 

across the organisation, and strengthen our market 
position in targeted markets 

” 
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GROUP CEO’S
MESSAGE 

“During 2021, FAB was able to deliver a strong 
performance and capitalise on the significant 
opportunities presented by the economic rebound. 
We also made tangible progress in driving growth and 
transformation, delivering a host of market-leading 
products and services for our growing client base, and 
improving customer experience“

Annual Report 2021
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I am pleased to report that FAB delivered a year of 
exceptional performance in 2021, achieving record revenue 
and net profit, and accomplishing an historic milestone with 
total assets in excess of AED 1 trillion.

Full-year net profits for the Group increased by 19% year-on-
year to AED 12.5 billion, whilst revenue grew by 17% to reach 
AED 21.7 billion, and the Bank’s balance sheet remained 
strong across all key ratios throughout the year. This highly 
encouraging performance was driven by a solid momentum 
and growth sustained across our core businesses, as well 
as the successful delivery of strategic initiatives to unlock 
value, drive growth and enhance innovation. 

Throughout the year, we demonstrated a unique ability 
to support clients with market-leading advice, solutions 
and deal execution, helping them to capitalise on the 
significant opportunities in the UAE and the wider region. 
Our successes were further driven by significant progress 
in our Group-wide digital transformation strategy, in 
which we successfully delivered improved self-service 
capabilities, innovative payment platforms, and increased 
digital adoption – particularly in transactions and customer 
onboarding.

 FAB continued to expand in our targeted markets and 
grow our international franchise, with 2021 marking the 
completion of the Group’s first international acquisition of 
Bank Audi Egypt. We also received regulatory approval to 
establish our first branch in Shanghai which is slated to 
commence operations in the first quarter of 2022.

A strong basis for continued growth
Our record performance in 2021 was built on robust 
foundations in terms of liquidity, funding and capital, 
underlined by the reaffirmation of our AA- credit rating and 
stable outlook from S&P, which reflect our strong balance 
sheet fundamentals and risk profile. 

FAB’s Investment Banking business delivered a particularly 
strong performance, originating and structuring a number 
of landmark transactions, and leading new offerings and 
company listings on the Abu Dhabi Stock Exchange in a 
record year for equity markets.  This resulted in a 69% growth 
in Investment Banking revenue compared to 2020, primarily 
driven by the significant growth in non-interest income 
reflecting exceptional trading gains and buoyant regional 
capital markets activity.

Our Corporate and Commercial Banking business 
produced a resilient performance despite headwinds from 
competition and a low interest rate environment, delivering 
9% growth in both loans and deposits, with CASA balances 
growing by 27%. 

Consumer Banking focused on enhancing its product 
offerings and partnerships to drive customer acquisition, 
growing deposits by 6% and loans by 5% respectively year-
on-year, while continuing to improve digital capabilities and 
customer experience. 

Meanwhile, Global Private Banking generated solid growth 
driven by its discretionary portfolio and investment advisory 
offerings, signing a number of high-profile new mandates 
and increasing AUMs significantly during the year.

It was also a momentous year for FAB’s international 
operations, with revenue growth of 26% year-on-year, 
driven by the Bank Audi Egypt acquisition and through 
enhancement of our MENA business contribution to 52% of 
total international revenue in 2021 from 39% in 2020.  

“Throughout the year, we demonstrated a unique ability 
to support clients with market-leading advice, solutions 

and deal execution, helping them to capitalise on the 
significant opportunities in the UAE and the wider 

region 

” 
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Leading the Green transition
FAB is committed to supporting the UAE’s bold Net-Zero by 
2050 Strategic Initiative, which charts a compelling pathway 
to a carbon neutral future, presenting the potential to drive 
significant economic growth, inspire new innovations and 
deliver positive change for generations to come. 

In 2021, we became the first GCC bank to join the Net Zero 
Banking Alliance (NZBA), and also achieved a MSCI ESG 
rating upgrade to AA, confirming our global leadership in 
the space.

With a new target to finance or facilitate USD 75 billion of 
sustainable finance projects by 2030, we further underscore 
our role as a key enabler for the regional sustainable finance 
agenda and a proactive partner to our customers and 
communities as we work together to deliver sustainable 
growth.  

Paving the way for the bank of the future   
Looking ahead, we commence 2022 by leveraging the 
robust foundation achieved in the past year to support 
continued growth across our businesses, creating new 
opportunities across the UAE and the region to deliver 
sustainable value for our shareholders, customers and 
communities.

We will maintain the momentum of our Investment Banking 
achievements by driving further specialisation in the coming 
year, as we accentuate our regional leadership in the 
segment, while also intensifying our focus on the delivery of 
innovative solutions to boost trade and supply chain finance 
through our Corporate and Commercial Banking business.

At the heart of our approach in 2022 will be our 
commitment to deepening our customer relationships. In 
Consumer Banking, FAB will leverage its digital services to 
deliver enhanced value and customer journeys. We also 
aim to further strengthen our onshore and offshore wealth 
management advisory services for Private Banking clients, 
while also growing our International franchise in key target 
markets by developing expanded capabilities to improve 
our client offering.  

We will continue to attract and nurture talent, building 
capabilities and capacity to drive our continued growth, 
while investing in our ongoing digital transformation 
to create further efficiencies and agility across the 
organisation. 

We are proud of our position as a regional ESG champion, 
and aim to further strengthen this role by driving forward 
our sustainability agenda in line with the shared vision of the 
UAE and the international community.

Our valued stakeholders
I would like to thank all of our stakeholders for their support 
in what has been a challenging yet rewarding year for FAB in 
2021. 

In particular, I would like to thank our Board members for 
their support and oversight and to the UAE Central Bank and 
regulatory authorities for their significant guidance for our 
industry throughout the pandemic.

I also wish to express my appreciation to our customers, 
shareholders and community partners for their continued 
trust in the Bank’s ability to deliver sustainable value and 
returns.

Special thanks are also due to our dedicated employees 
across the Bank, whose resilience and commitment have led 
to FAB’s exceptional success and laid strong foundations for 
continued progress in the coming year.

“In 2021, we became the first GCC bank to join the Net 
Zero Banking Alliance (NZBA), and achieved a MSCI 

ESG rating upgrade to AA, confirming our global 
leadership in the space

” 

Hana Al Rostamani
Group Chief Executive Officer
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GROUP CFO’S
REVIEW

“FAB achieved a record 
performance in 2021 with a 19% 
year-on-year growth in Group 
net profit to AED 12.5 billion, 
demonstrating the benefits of our 
diversified business model in a 
recovering economy” 

Total assets 
exceeding AED

1trillion

AED

12.5
billion net profit
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FAB’s record performance in 2021 was achieved through 
solid momentum across our core businesses, positive jaws 
amidst continued investments, prudent risk management 
and a robust liquidity and funding profile throughout 
the year. The acquisition of Bank Audi Egypt positively 
contributed to the Group’s performance, while marking 
an important milestone in our plans to grow our strategic 
presence in a priority market.

Against an improving macroeconomic backdrop, FAB 
delivered a strong set of financial results during 2021, with 
total assets exceeding AED 1 trillion for the first time in the 
Group’s history, and with record revenues and net profits. 
This was driven primarily through revenue growth, with 
a significant expansion in non-interest income reflecting 
effective balance sheet deployment to drive higher Group 
returns, and with our core businesses generating strong 
growth on the back of the economic recovery. 

Delivering record performance in 2021
The Group delivered net profits of AED 12.5 billion in 2021, 
up 19% over 2020, representing a return on tangible equity 
(RoTE) of 15.1%.  

Total operating income grew 17% year-on-year to AED 21.7 
billion, with non-interest income rising 59% to exceed AED 
10 billion led by a strong trading performance and growth in 
fee-generating businesses. This helped to largely offset the 
5% decline in net interest income, which primarily reflected 
the adverse impact from the 2020 rate cuts. Net Interest 
Margin was 1.50%, down 25bps from 1.75% in 2020. 

Operating costs, excluding the impact of the acquisition 
of Bank Audi Egypt (BAE), rose 9% year-on-year to AED 5.8 
billion, reflecting ongoing investments in products, people 
and technology, whilst maintaining cost discipline with 
Group cost-to-income ratio at an industry leading level of 
26.4%.

Demonstrating prudent provisioning amidst improving 
macroeconomic conditions, net impairment charges were 
AED 2.7 billion, broadly flat year-on-year, translating into a 
cost of risk of 65bps.

Contributing 57% to the Group’s total revenue, Investment 
Banking produced an exceptional performance capitalising 
on improving sentiment and buoyant regional capital 
markets activity, leading to a 69% year-on-year growth in 
operating income. Corporate and Commercial Banking also 
saw sustained growth in balance sheet, with CASA balances 
rising 27% year-on-year, on the back of new strategic cash 
management mandates, and the rollout of innovative 
solutions to help deepen client relationships. Consumer 
Banking delivered strong sales acquisition across key 
products including mortgages and credit cards, capitalising 
on the easing of COVID restrictions and increased 
consumer spending, while Global Private Banking saw a 50% 
growth in Assets Under Management (AUMs) year-on-year, 
driven by enhanced product propositions. 

International revenue and profits were up 26% and 88%, 
respectively, buoyed by the acquisition of BAE. The 
integration of FAB’s Egypt operations is well underway to be 
completed during 2022.

Maintained balance sheet strength across 
all key metrics
The Group preserved a robust foundation with a strong 
funding and liquidity profile, and healthy asset quality 
metrics, underpinned by the relief measures under the UAE 
Central Bank TESS programme and reflecting our prudent 
risk management approach.

“ Our financial performance in 2021 was driven by 
positive momentum across our four core businesses, 

led by Investment Banking

” 
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Total assets rose 9% to reach AED 1 trillion for the first time 
in the Bank’s history, driven by increased lending and a 
disciplined growth in our investment book. 

Net loans, advances and Islamic financing grew 6% year-
on-year reaching AED 410 billion, reflecting higher demand 
from government, GREs, corporate and retail customers, in 
addition to the positive impact of the inclusion of Bank Audi 
Egypt in the second quarter. Customer deposits rose to AED 
614 billion, up 14% year-on-year or AED 74 billion, primarily 
led by a significant growth in CASA balances by AED 65 
billion as we continued to attract cost-effective liquidity 
across our global network. As of end-December 2021, CASA 
balances represent 47% of total customer deposits, up 
from 41% the prior year. International loans and customer 
deposits were up 2% and 27% year-on-year respectively.

During 2021, FAB raised USD 4.7 billion (equivalent) of senior 
wholesale funding at a competitive pricing across multiple 
formats, completing several landmark transactions including 
our inaugural Euro public transaction, as well as our return 
to the public Sterling market where FAB remains the only 
MENA FI with public bonds outstanding.  

We continued to focus on our Green and Sustainability-
linked funding activity, issuing over USD 605 million 
equivalent in Green Bonds in 2021 across both public 
transactions and private placements. This brings the total 
Green Bonds outstanding to over USD 1.4 billion (equivalent) 
across ten issuances and four different currencies, and 
further cements FAB’s position as a regional and global 
leader in the Green Bond market. 

FAB is also leading the MENA region in the transition to 
Alternate Reference Rates (ARR), issuing three SOFR-linked 
(Secured Overnight Financing Rate) Private Placements 
in 2021 and the only MENA issuer to have both SONIA 
(Sterling Overnight Index Average) and SOFR-linked bonds 
outstanding.

The Group maintained its high-quality loan book in 2021, 
reaffirming its position at the forefront of the UAE banking 
sector in terms of asset quality. Non-Performing Loans 

(NPLs) at end-2021 stood at AED 17 billion compared to AED 
15.8 billion at end-2020, representing a NPL ratio of 4.0% at 
year-end, with provision coverage of 98%. 

Strong capital generation and ongoing optimisation of risk-
weighted assets helped to offset the impact of regulatory 
headwinds during 2021. As a result, the Group’s capital 
position remained strong and comfortably above regulatory 
requirements, with Common Equity Tier 1 (CET1) ratio at 
12.4% and total CAR at 15.4%, post the proposed dividend for 
2021. 

Both, Return on Tangible Equity (RoTE) and Return on Risk 
Weighed Assets (RoRWA) improved year-on-year to 15.1% 
and 2.3% in 2021 as compared to 13.0% and 2.1% for 2020.

Building a future-proof organisation
FAB enters 2022 with strong balance sheet fundamentals, 
a diversified business profile, and a clear strategic 
roadmap, positioning us well to accelerate our growth and 
transformation plans. 

By deploying capital efficiently, and continuing to invest 
in talent, technology, and products, we will strengthen 
our competitive position across key segments and 
geographies, while enhancing productivity, efficiencies, and 
organisational agility.

Although we remain cautiously optimistic in the face 
of market volatility and the uncertainty arising from the 
pandemic, I am confident in our ability to capitalise on 
the significant opportunities presented by the positive 
economic outlook across the region, further complemented 
by tailwinds from future Fed rate hikes. 

I look forward to building on FAB’s robust foundation, as we 
deliver the next phase of our growth and transformation 
journey, and as we remain firmly committed to sustain our 
track record of superior and sustainable shareholder returns.

James Burdett
Group Chief Financial Officer

“ FAB enters 2022 with strong balance sheet 
fundamentals, a diversified business profile, and a clear 
strategic roadmap, positioning us well to accelerate our 

growth and transformation plans

” 
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MARKET OVERVIEW 
Globally and in the UAE, 2021 saw a return to economic 
growth and positive macro momentum driven by the global 
COVID-19 vaccine programme rollout, improving business 
and consumer sentiment, and the impact of global monetary 
and fiscal support measures. That said, the recovery outlook 
remained uneven and continued to face sustained challenges 
towards year-end, including increasing COVID case numbers 
and associated volatility. 

1 TESS Recovery was extended to 30 June, 2022, while the TESS Deferral Programme expired on 31 December, 2021
2 Based on the latest CBUAE data, as of November 2021

UAE economy on a robust growth 
trajectory
The United Arab Emirates continued its economic rebound 
on the back of its world-leading COVID-19 vaccination 
programme, clearly reflected in consumer spending 
exceeding pre-pandemic levels as well as PMIs averaging 
two-year highs. 

In addition to the various supportive fiscal, monetary and 
regulatory measures, federal and regional governments 
introduced new initiatives and continued to commit to large 
investments to shore up business confidence and sustain 
the economy’s positive momentum. 

In the year ahead, faster GDP growth is expected in the 
UAE and across the GCC, underpinned by higher oil prices, 
Expo 2020, and a rebound in the real estate market and 
non-oil economy. Ongoing structural reforms, as well as 
investments in infrastructure and energy towards net-zero 
commitments, look to attract FDI and stimulate economic 
activity. Consequently, real GDP growth for the UAE is 
expected to increase from an estimated 3.2% in 2021 to 4.8% 
in 2022. 

Sound and highly capitalised banking 
sector
The UAE Central Bank’s TESS programme, which was 
extended to end-June 20211 , and associated stimulus 
measures have supported the UAE’s financial system and 
the nation’s economic recovery. Meanwhile a rising interest 
rates structure, as the economic outlook brightened during 
2021, provided a solid fillip for the UAE banking sector.

Throughout the year, liquidity levels remained high, while 
total assets in the UAE’s banking sector grew 3.4% year-to-
date to reach USD 897 billion and total deposits rose 4.4% 
year-to-date to reach USD 536 billion, as of November 2021.2 

Looking forward, a robust deal pipeline across the region, 
including DCM, M&As and IPOs, as well as rising interest 
rates and increased business and consumer confidence 
support positive expectations for the banking sector as we 
enter 2022. 

Annual Report 2021

34



3 In-house GDP forecast for FY’-21FY’23; IMF forecasts for prior years
4 Bloomberg OPCRUAE Index
5 Bloomberg, Federal Funds Target Rate
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Full range of banking 
services for institutional 
clients: Government, GREs, 
SWFs, financial institutions, 
large conglomerates

Investment 
Banking (IB)

Corporate and 
Commercial 
Banking (CCB)
Extensive client base across 
the UAE, including large and 
mid-size corporates and SMEs

FAB is the UAE’s leading bank, and one of the world’s 
largest and safest financial institutions. Our robust 
foundation with a strong balance sheet and solid 
fundamentals enables us to serve our customers, 
safeguard our employees and support our communities, 
while delivering superior and sustainable returns for our 
shareholders.

During the year 2021, we reorganised our business 
structure to create differentiated offerings and a 
distinctive experience for our customers. Our new 
structure, comprising four distinct business lines, enables 
stronger connectivity to our clients and a deeper product 
and segment specialisation.

How We Create Value
A dominant and diversified banking 
franchise with four business lines: 

Our Strengths and 
Capabilities
Strong Balance Sheet
Largest bank in the UAE by total assets and 
market capitalisation with the strongest 
combined credit ratings of any bank in the 
MENA region.

Robust Fundamentals
Strong liquidity and funding profile, healthy 
asset quality, industry-leading operating 
efficiency and capital strength.

Strong Shareholding
37.9% Abu Dhabi Government ownership 
through wholly-owned subsidiaries of 
Mubadala Investment Company (MIC).

Exceptional Talent
Diverse and inclusive talent pool of over 
6,600 dedicated full-time employees, united 
through our strong corporate culture and 
shared values.

Well Diversified Business Model
Full range of banking services and solutions 
to over three million* customers across all 
client segments.

Long-Standing Relationships
House bank for Abu Dhabi Government and 
Government Related Entities (GREs), with 
established relationships with the largest 
Institutional clients in the Middle East region.

Strategic International Network
Facilitate trade and investment flows to and 
from the UAE through a presence across five 
continents and 19 markets (including UAE).

ESG Leadership
Leading by example with ESG deeply 
embedded in our culture, business 
strategies, governance, and risk 
management framework.

BUSINESS MODEL

Our Key Business Subsidiaries
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Consumer 
Banking (CB)

Global Private 
Banking (GPB)

Leading Consumer bank in 
the UAE with unique client 

propositions catering to 
individual client segments 

across conventional and 
Islamic banking

GPB combines its GCC expertise 
along with its international 

presence to provide HNWI and 
UHNWI access to a wide range of 
investment products and services

Our Stakeholder Impact
Our Customers
We put our customers first, placing them at 
the heart of our operations and maximising 
our resources to deliver service excellence. 

Our Employees
We create an environment where our people 
can leverage their strengths and excel in 
their performance.

Our Partners
Our sustainable growth, success and 
resilience relies on our strong partnerships 
and external support model.

Our Shareholders
We deliver superior and sustainable returns 
to our investors.

Our Communities
We build a legacy of positive change in our 
communities.

Bank Audi SAE
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Our Strategy: 2021 Priorities and Achievements

2021 AchievementsStrategic Priorities

GROUP STRATEGY

Our strategy is constantly evolving to reflect changing 
market dynamics and is executed with pride and 
precision by our diverse workforce across our operating 
divisions and geographic footprint. 

In 2021, we made significant progress on our growth 
agenda, particularly the strengthening of the core 
businesses across Investment Banking, Corporate and 
Commercial Banking, Consumer Banking and Global 
Private Banking as well as enhancement of our digital 

capabilities. We remain committed to driving a strong 
sustainability agenda at FAB and were placed in the ‘ESG 
Leader’ category by MSCI during the year.

During 2021, we have evolved our Group strategy to focus 
on accelerated growth across our core businesses as well 
as transformation of the Bank.

Below is a brief summary of our key priorities and major 
achievements during the year 2021.

• Creation of four distinct business lines for stronger customer 
connectivity and specialisation

• Retained market leading position in the UAE (Only regional 
bank amongst Top #5 MENA investment banking league tables)

• Uplift in Consumer NPS scores to ~60 points due to enhanced 
core offerings and improved customer experience

• Significant progress in digital transformation
• Improved self-service capabilities and launched new 

functionalities
• Payments innovation
• Increased digital adoption, particularly in transactions and 

customer onboarding
• 88% of digitally available transactions and service requests  

performed through Internet banking and Mobile banking
• 37% new-to-bank CASA customers digitally onboarded

• Continued strengthening of international franchise 
(contribution to revenue increased to 18% from 16%)

• Egypt integration underway
• Received license for a branch in Shanghai, China

• First UAE and GCC Bank to join the Net-Zero Banking Alliance 
(NZBA)

• MSCI ESG Rating upgraded to ‘AA’, placing FAB in the ‘Leader’ 
category

• Led the issue of the first sustainability linked loan in global 
aviation

• New Group ESG strategy finalised and approved
• #1 in MENA Green bond market with Green bonds outstanding 

in excess of USD 1 billion across 10 issuances and 4 currencies

• Completed carve-out of our payments business, and launched 
Magnati

• Completed acquisition of Bank Audi Egypt

Realign Business 
for Growth

Enhance
International Model

Embedding 
Sustainability

Unlocking Value
(carve-outs and M&As)

Accelerate
Digitisation
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RISK MANAGEMENT  
AND COMPLIANCE
FAB’s Risk Management 
Strategy includes 
comprehensive Enterprise-
wide Risk and Compliance 
Risk Framework, which are 
fully aligned with Group’s 
Vision to drive consistent 
value for stakeholders 
through the optimisation of 
risk and reward. Within this 
comprehensive framework, 
we have established robust 
controls and tools that include:

• “Three lines of defence” model central to Risk 
Management Framework, to identify potential risks 
and gauge the effectiveness of related functions and 
policies.

• New Product Approval Policy provides guidelines on 
developing new products, and our Risk Management 
team reviews and approves all new products before 
launch.

• Risk Appetite Framework includes metrics and 
thresholds, which form part of the balanced scorecard 
and performance appraisals of senior executives.

• Risk-related training to relevant employees that covers 
Basel III standards, credit risk and modelling, and 
financial statement analysis. We also provide mandatory 
training to all employees on general risks, such as data 
security and money laundering, discussed in other 
sections of this report.

• Annual internal surveys to receive employee feedback 
on managing risks, which help us continuously improve 
our practices.

• Robust Business Continuity Framework and Policy, 
complemented by our Crisis Management Framework 
and other emergency plans and incident response 
procedures that are tested regularly and at a minimum 
on an annual basis, ensure organisational resilience in 
the event of major or unexpected incidents and crises, 
such as COVID-19.

Risk management oversight
Overall accountability for Risk Governance lies with the 
Board Risk and Compliance Committee (BRCC), which 
develops and oversees the Group Risk and Compliance 
strategies, appetites and policy guidelines and monitors 
adherence to these.

Assisting the BRCC in carrying out these functions are 
Group Risk Committee (GRC), Group Operational Fraud 
Risk Committee (GOFRC), Group Technology Risk and 
Information Security Committee (GTRISC), and Group 
Compliance Committee (GCC), as well as several sub-
committees such as the IFRS 9 Group Steering Committee, 
Model Risk Management Committee that oversee specific 
risk responsibilities.

Risk management framework
First Abu Dhabi Bank’s Board of Directors, Group Chief 
Executive Officer and Executive Management
provide oversight of our Three Lines of Defence:

2

3

Second Line of Defence
• Design and facilitate proactive 

Risk Management
• Group Risk Management and 

Group Compliance
• Design and monitor Risk Appetite, 

Limits and Framework based on 
Group’s Strategy

Third Line of Defence
• Independent Assurance
• Group Internal Audit
• Provide independent assurance 

on the adequecy and effectiveness 
of the Internal Control, Risk 
Management, Governance, 
System and Processes

First Line of Defence
• Execute processes and controls
• Business and Enabling functions
• Own, supplement and operate 

within the Risk Appetite, Limits and 
Framework

1
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Information security and data privacy
The very nature of our business is based on safeguarding 
customers and their assets, and personal information 
is an integral component of those assets. That is why 
protecting the privacy of our clients and handling the 
sensitive information they entrust to us will always be a 
top priority at FAB.

Group Information Security and Data Privacy policies and 
procedures are periodically reviewed and approved by 
the Board. 

FAB’s information security/cybersecurity risk, challenges, 
regulatory requirements, and initiatives are discussed and 
reviewed by the Group Technology Risk and Information 
Security Committee (GTRISC) on a bi-monthly basis and 
the Board Risk and Compliance Committee (BRCC) on a 
quarterly basis. 

Approach
We have adopted a Defence in Depth Approach to 
effectively manage our Information Security and Data 
Privacy Programme. A multi-layered programme in place 
to protect and ensure the responsible use of personal 
data. Aligned with information security standards, such 
as PCI-DSS, Swift CSCF and UAE IA standards, the 
programme includes:
• security and privacy policies, procedures, and 

protocols, such as strong customer authentication 
methods;

• secure data storage areas with employee clearance 
requirements to minimise the risk of unauthorised 
data access; and 

• a comprehensive data leakage prevention strategy. 

We have implemented a robust Technology Risk 
Management (TRM) practice, in alignment with 
Enterprise Risk Management, to identify the critical 
information security control objectives that help us 
evaluate adequacy of security controls, from both 
control design and control operation perspectives, 
for all technology implementations at FAB. A robust 
methodology is inducted to dynamically identify cyber 
threats based on the security capabilities. 

We have adopted cloud security tools to eliminate 
cloud security blind spots and simplify management 
of compliance in cloud environments meeting the FAB 
Cloud strategy and regulatory mandates.

We have built robust data protection, data 
classification and data encryption techniques, 
network security (e.g., firewalls) and other tools into our 
products, services, and technologies. Sophisticated 
systems are in place to continuously monitor suspicious 
activity and thwart cyber-attacks in an evolving threat 

landscape, and FAB works closely with government 
agencies and other financial institutions to share security 
intelligence and analytics. 

We conducted a cyber-war gaming exercise in 
collaboration with the Central Bank of the UAE to 
test the UAE banking sector’s cyber resilience, as well 
as strengthen its capability to deal with increasingly 
sophisticated cyber-attacks. 

We perform periodic testing and security 
assessments, and our 24/7 security monitoring team 
reviews security events and incidents. Through our 
Vendor Risk Framework, we ensure that all third parties’ 
relationships are initiated based on comprehensive due 
diligence, and that risk-focused controls and processes 
are in place before contract signing, which reduce the 
risk of data breach, reputational damage, and inability to 
comply with legal or regulatory requirements. To counter 
the increasing software supply chain attacks, we conduct 
vendor due diligence on third, fourth and fifth party’s, 
protecting our business clients and customers.

Employee and customer education
Employee education is a key cornerstone of our data 
governance programme. We provide mandatory training 
(e-learning and classroom based), promote good privacy 
and security practices among our employees and 
contractors, and test compliance with these practices 
through periodic “phishing” simulations. In addition, we 
have a customer awareness programme in which we 
communicate the importance of customer vigilance 
regarding online safety and protection of their accounts, 
financial information, and devices.

Consumer protection regulation
We engaged various stakeholders including Business 
teams for a number of initiatives under the Consumer 
Protection Regulation (“Regulation”). Relevant education 
sessions covering Data Privacy aspects of the Regulation 
were provided. Control objectives were co-ordinated with 
Business Units to meet the principles and requirements 
of the Regulation. Policies were created to demonstrate 
the Bank’s compliance with the Regulation in respect of 
Data Privacy, Management and Protection aspects.

Routine assessments are performed to identify possible 
vulnerabilities on all Bank assets and infrastructure, 
including payment card systems. Methods adopted 
include reviewing software asset inventories, extending 
the identification to third-party applications and vendors, 
using various tools to scan and continuous monitoring of 
logs to identify matching patterns from cyber intelligence 
feeds from cybersecurity partners. The use of advanced 
analytics also provides us with insights and real-time data 
to uncover and act on potential threats.
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Top Emerging Risks and FAB Mitigants

3. Climate Risk

4. Market and 
Liquidity Risk

In 2021, banks witnessed an increasing role of models in decision-making, requiring 
continuous availability of ‘robust and relevant’ models. The continuation of COVID-19 related 
economic uncertainties also provided unprecedented challenges for timely and accurate 
model risk assessment.

During the year, the Bank strengthened its model functions by formally introducing a model 
risk management unit and management committee.  Various policies and procedures were 
rolled out towards effective implementation of model lifecycle management.

FAB will seek deeper engagement with market participants and regulators to refine model 
management techniques. The ongoing work with a global player for an agile model 
development and deployment platform is due for completion in 2022. 

Climate change has become one of the most material issues facing our society today. To 
promote UAE’s vision in becoming net zero by 2050, FAB is integrating climate stress testing 
into the existing risk management framework as well as financing the transition to a low carbon 
economy. 

In 2021, FAB joined the Net-Zero Banking Alliance (NZBA), becoming the first UAE and GCC 
bank to join the alliance. We have also developed an ESG strategy and risk framework. The ESG 
risk framework includes a policy, governance structure, risk appetite, assessment process, risk 
disclosures, pillar II and climate stress testing methodology, tools for ESG risk assessment, 
disclosures and training and awareness. 

Aided by the ESG framework, FAB will continue to enhance the identification, oversight and 
management of climate risk and enable our clients to transition towards a climate-neutral 
economy through innovative financing and advisory services.   

Overall, positive moods prevailed in the global markets during 2021 despite some volatility mainly 
driven by expected tightening of monetary policies, increasing inflation, COVID-19 variants 
spreading fast and the energy crisis in Europe and Asia.

 Equity markets, oil and US treasury yields edged higher during the year while credit spreads 
tightened on most of the developed markets (DM) and GCC names. In the emerging markets 
(EM) space however, credit spreads and FX levels were adversely impacted. Liquidity remained in 
abundance for most of 2021.

In 2022, we expect major central banks to rollout aggressive policy tightening including multiple 
rate hikes and reduction of the QE (quantitative easing) / asset purchase programmes. However, 
pressure on liquidity is not anticipated despite the monetary tightening, aided by a positive 
outlook on oil prices.

In 2021, FAB had positioned itself to benefit from the market conditions by investing 
opportunistically during volatile periods. It also reduced its exposures to some of the EM markets. 
Looking ahead, FAB will continue to build positions that would benefit from the expected positive 
move in oil markets and DM equities, whilst reducing exposures to weak EM economies. It 
has also positioned to benefit from the rate hikes expected in 2022 as rate sensitive assets are 
expected re-price faster than rate sensitive liabilities.

FAB will continue to maintain its strong and diversified liquidity position as it remains the banker 
of choice for Government and key clients.

2. Model Risk 
Management

In 2021, the banking sector witnessed challenges in asset-quality indicators and the higher 
cost of risk as the true impact of 2020 started reflecting and forbearance measures were 
being lifted in the second-half 2021.

 During the year, FAB applied strict underwriting controls, carried comprehensive and 
continuous portfolio reviews, strengthened its early warning mechanism and provided 
necessary support to its clients to ensure that its asset quality indicators remain within the set 
Risk Appetite threshold.

FAB will continue to enhance its credit risk underwriting and monitoring framework, portfolio 
review mechanism and follow prudent provisioning norms so that asset growth and quality is 
well balanced.1. Credit Risk
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8. Business 
Continuity

9. Fintech 
Disruption

10. Risks Arising 
from the Receipt 
of Services from 
Third Parties

The persistent situation of the COVID-19 outbreak continued to have a mixed impact on the 
employees’ health and safety and relentlessly tested the business and operational resilience 
capabilities of the organisation in 2021. A people-first approach and convening of crisis 
management teams, helped FAB to continuously assess the COVID-19 introduced risks and 
respond in line with regulatory directions. In addition, recovery strategies like  work-from-home 
(WFH), established early in 2020, helped the Bank to sail through the pandemic challenges of 
2021. 

Organisations globally are staying on alert and monitoring the pandemic situation to return to 
‘normal’, albeit maintaining alternative working arrangements as required.

FAB will continue to take a people-first approach, while strictly adhering to the health authority 
and government guidelines. IT resilience and disaster recovery planning will remain as another 
area of attention to serve up to the expectations of customers, partners and regulators.

Since banking is increasingly becoming digital, digitalisation will dictate the future in several areas 
of banking including customer experience, distribution channels and cost structures.
 
FAB has put in place several partnerships with new entrants and tech companies to ensure that 
customers can make payments quickly and easily, including but not limited to digital wallets, 
remittance solutions, and services for merchants. To enhance customer screening and access 
security, FAB has implemented DSK (digital secure key) and Facetek technologies on its mobile 
platforms.

FAB is also preparing itself to embrace open banking, by enhancing its open API capabilities and 
API security capabilities.

FAB will continue to enhance the third-party risk management programme to help ensure 
engagements comply with the third-party risk policy and required standards. We work closely 
with providers to monitor performance. 

In 2022, we will continue to strengthen our third-party risk framework and improve our 
technology, process and people capabilities.

6. Operational 
and Fraud Risk

7. Cybersecurity

Banks worldwide faced multi-dimensional Operational Risks during the pandemic years (2020 
and 2021) through business disruption, process and system failures, and internal / external 
frauds. The future operational risk landscape includes heightened cyber threats, 3rd party and 
outsourcing risk and conduct risk.

To mitigate these risks, FAB has introduced enhanced internal control monitoring mechanism, 
identified key personnel and critical processes, and implemented scalable work-from-home 
(WFH) solution. 

To combat fraud risks technology solutions like – DSK (Digital Secure Key) and FaceTek solutions 
were implemented to prevent on-boarding and transactional fraud risks. Comprehensive set of 
guidelines and awareness messages have been published for customers and staff to educate 
them on our efforts to fight against fraud.

In the past years, cybersecurity threats have increased primarily due to increased ransomware 
attacks, remote working, data security risks, and a need for new emerging cyber skillsets. 

FAB has adopted an in depth strategy defence enabled with security controls, cyber monitoring, 
continuous analysis of network traffic and enhancements to logging and encryptions in progress. 
FAB has implemented the Optical Character Recognition (OCR) capability to enhance Data 
Leakage Prevention (DLP) and auto data classification for data security.

Cloud Security Posture Management (CSPM) and Container Workload Protection technologies 
(CWPP) were implemented to protect cloud environment from both internal and external factors. 
Due to the pandemic, remote working security controls have been strengthened with Secure-
Encrypted Virtual Private Network (VPN), DLP, watermarking and leveraging Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) where required.

FAB will continuously strengthen its cyber defences, facilitated by strong controls to mitigate 
advanced cyber threats, and its enhanced capability in threat detection and access controls.

5. IBOR Transition

LIBOR ceased for EUR, GBP, CHF and JPY on 31 December, 2021, while the transition for USD was 
postponed by the regulators to June 2023 to provide institutions enough time to implement the 
required changes. 

FAB completed the IBOR transition for EUR, GBP, CHF and JPY products and is working with 
industry participants, regulatory working groups and counterparties to ensure an orderly 
transition within the required timelines for the USD products.
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Compliance at FAB
In accordance with the UAE 
Central Bank corporate 
governance requirements, 
the Group Compliance 
reporting line is to the Group 
Chief Executive Officer. The 
Group Head of Compliance 
also reports directly to the 
Chair of the Board Risk and 
Compliance Committee 
(BRCC).
Compliance manages and acts as the principal interface 
between FAB and its banking regulators in all locations. 
Dedicated local Compliance Officers support all bank 
branches and subsidiaries across the network. Central 
teams of subject matter experts provide advice, guidance 
and support for Regulatory Compliance, Financial Crime 
Compliance and Compliance Technology. A Compliance 
Monitoring and Assurance team undertakes independent 
testing and reviews of processes and procedures to 
ensure compliance with, internal and external, regulatory 
obligations.

The Compliance Risk Framework is aligned with the vision 
and strategy of FAB Group, to ensure appropriate visibility, 
understanding, oversight and management of Compliance 
Risks. Within this framework a number of controls, key 
performance and risk indicators and thresholds have been 
developed, including Group Compliance operating as 
part of a second line of defence within FAB’s three lines of 
defence model, providing independent oversight, advice 
and guidance for the Bank.

Compliance Risk Appetite metrics are included in the 
Balanced Scorecards and Performance Appraisals for Senior 
Management. Feedback on any inappropriate behaviours 

identified during the year is also considered during the year-
end review process. 

Mandatory Annual Compliance Training requires 
completion by all staff, in addition to specific tailored 
training for certain areas such as trading, sales and 
relationship management. The Board also receives annual 
Compliance Training updates.

Annual Enterprise-Wide Compliance Risk Assessments 
are undertaken for all businesses and geographic locations, 
covering inherent risks and controls over Regulatory Risks 
as well as Financial Crime Risks. Following reviews against 
Compliance Risk Appetite, concurrence from BRCC and 
GCC are obtained for relevant mitigating plans and actions. 

Staff personal conduct is managed through individual 
conflicts processes, including personal account dealing 
declarations, outside business interests notifications and 
oversight of gifts and entertainment. Bank conduct and 
associated conflicts are managed through surveillance and 
other activities reviewed through the Group’s Compliance 
Control Room.

Compliance oversight
Overall responsibility for the development of FAB’s 
Compliance Strategy, Risks, Appetite and Governance 
is delegated to the BRCC, including oversight of 
implementation. The Group Compliance Committee (GCC), 
chaired by the Group Chief Executive Officer, assists the 
BRCC in undertaking its compliance responsibilities.

Financial crime    
FAB has invested heavily in strategies, frameworks, systems 
and controls, as well as subject matter expert resources, 
to prevent and detect criminal activities, including Money 
Laundering, Bribery and Corruption, Terrorist Financing and 
to satisfy International Sanctions requirements.

Money Laundering scenarios and typologies are regularly 
reviewed and updated to ensure that they align with the 
Bank’s products and services, as well as any changes 
in criminal behaviours identified through regulatory 
investigations or market updates.  

Policies and procedures are periodically reviewed 
and updated to reflect new and amended regulatory 
requirements and FAB’s Risk Appetite. Staff communications 
and education programmes are in place to ensure that they 
understand and apply current requirements. 
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Customer and transaction screening
To assure that FAB’s customers and their transactions are 
appropriately identified as legitimate the Bank has adopted 
international best practice for its due diligence processes, 
both at initial onboarding as well as throughout the 
lifetime of the relationship. A variety of tools and systems 
are in place to facilitate the detection and reporting to 
the authorities of any criminal behaviours identified or 
suspected. Customer and Payment Screening is undertaken 
against lists provided by the UN, US, UK, EU and the UAE, in 
addition to any other required local country lists.

Regulatory change
As with other regulated Financial Institutions, FAB 
continues to identify a significant volume of material new 
and amended regulations that require action to ensure 
compliance, which range from significant groupwide 
programmes to local process and system changes. 
During 2021, FAB was directly impacted by over 500 such 
changes, which require analysis, engagement with relevant 
stakeholders, development and implementation of action 
plans, reporting to senior management and oversight of the 
eventual closure of projects. 

Staff training
FAB treats the training and education of its staff extremely 
seriously and ensures that every year all staff complete 
mandatory training covering Regulatory Risks and Financial 
Crime Compliance. During the year 99% (6361) of all 
staff completed the required training, the balance being 
unavailable for a variety of reasons, such as maternity 
leave. Additionally, targeted training was provided in 34 
sessions for identified higher risk areas, including Senior 
Management and the Board (1911 staff). 

Supervisory college
Every two years, the FAB’s Home State Regulator, the Central 
Bank of the UAE, invites the Bank’s Host State Regulators 
covering FAB’s banking activities across the network to 
discuss its risk profile, strategy and key activities. The initial 
conference took place in November 2019, and a further, 
virtual, conference was hosted in December 2021. The FAB 
Group provided a series of presentations and updates to 
the participants, through its Senior Management.

Financial services industry
Banks need to continue to invest heavily in compliance 
capabilities to mitigate the risk that their products and 
services are used by Criminal Enterprises to transfer and 
invest their illicit gains. As they develop more sophisticated 
activities to avoid detection, so the Bank’s processes and 
systems require regular update and change. Changing 
regulators’ expectations also need to be identified, 
understood and appropriately satisfied, which is a continual 
cycle of reviews and validations.  

COVID-19 has not diminished regulators’ enforcement 
actions and penalties, which have continued to focus 
mainly on Financial Crime Compliance failings, in particular 
money laundering and sanctions. While the total value of 
fines has remained roughly the same (c. USD 4.5 billion) 
for the last few years, the trend appears to be shifting to a 
higher volume of lower value penalties. Also, business and 
individual conduct failings appear as an increasing area of 
concern to authorities. Global organisations such as FATF 
(Financial Action Task Force) view the imposition of fines 
and other penalties as evidence of whether regulatory 
requirements are being effectively policed and action taken 
for failings.
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Business Segment Description

% GROUP REVENUE (FY’21) 

Note: Head Office (HO) contributes 0% of FAB′s 2021 revenues. HO provides centralised human resources, IT, operations, finance, 
strategy, IR, risk management, credit management, corporate communications, legal & compliance, internal audit, procurement, 
treasury operations and administrative support to all business units of the Group. HO also includes a diversified business model 
supported by complementary offerings provided across real estate & property management services through subsidiaries partially 
or fully owned by the Group.

OPERATIONAL 
REVIEW

Investment
 Banking

(57%)

Corporate and 
Commercial 
Banking

(16%)

Consumer 
Banking

(22%)

Global Private
 Banking

(4%)

Full range of banking services for institutional clients: Government, GREs, SWFs, 
financial institutions, large conglomerates 

Offers banking and financing solutions, including corporate and Islamic finance, 
capital markets, transaction banking, trade, liquidity and cash management 
services along with a broad range of risk management solutions across credit, 
rates FX and money market products

Focus on large corporates, medium and small entities 
Diversified products offering across sub-segments which include Corporate 
Banking, Contracting and Commercial Banking 

Targets consumer and elite segment across conventional and Islamic banking 
Payments: Magnati, Payit
Product ranges offered include everyday banking products such as current 
accounts, deposits, credit cards, loans, wealth products, etc.

Targets affluent and high net worth customers across conventional and Islamic 
sector 
Product ranges include everyday banking products plus sophisticated investment 
solutions, brokerage and securities servies
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FAB’s Investment Banking 
division delivered an 
exceptional performance 
in 2021, capitalising on 
improving market sentiment 
and buoyant capital market 
activity in the UAE and the 
wider region, and successfully 
navigating market challenges. 
The Investment Banking (IB) division provides a full range 
of banking products and services for institutional clients 
spanning various industries including government and 
public sector entities, Sovereign Wealth Funds, natural 
resources, global diversified industrials, financial institutions, 
and large conglomerates. 

Leveraging its financial strength, sector specialisation, 
and extensive international network, FAB’s IB franchise 
is uniquely positioned to act as a core enabler for cross-
border liquidity, trade and investment flows between the 
UAE, the MENA region and the rest of the globe. 

IB’s offering includes corporate and Islamic finance, capital 
markets and advisory, transaction banking, trade, liquidity 
and cash management services along with a broad range 
of risk management solutions across credit, rates, FX and 
money market products. Using a client-centric approach, 
our team of experts and sector specialists help to enhance 
strategic dialogue to ensure greater value-add for clients, 
support their growth ambitions, and help them navigate an 
ever-changing and complex operating environment.  

As we continue to build trusted relationships with our 
clients across our international franchise and to leverage 
our differentiated strengths, our ambition is to become the 
region’s reference institution for investment banking.

Throughout 2021, IB continued to help clients accomplish 
their goals by serving them through a comprehensive 
range of sophisticated products and solutions, leveraging 
specialised teams, market-leading capabilities, and an 
extensive international network. 

A record year for Investment Banking
IB delivered a record performance in 2021 led by 69% 
growth in revenue compared to 2020, primarily driven by 
considerable growth in non-interest income on the back 
of an exceptional trading performance and solid fee-
generation. Profit after taxes doubled year-on-year, crossing 
the AED 10 billion mark.

Loans, advances, and Islamic financing increased 3%, 
underlining sustained momentum from our client franchise 
across MENA, led by Government-related entities (GREs), 
and an increase in cross-border activity, partly offset by the 
run-down of non-strategic assets. Deposits increased 13% 
year-on-year on the back of a robust 46% growth in CASA 
balances. The liquidity position remains very strong, with a 
loans-to-deposit ratio at 55%.

IB Financial Highlights 2021

INVESTMENT 
BANKING

AED

10.3 bn
(+99%)
Profit after taxes

AED

368.6 bn
(+13% YoY)
Customer deposits

AED

12.4 bn
(+69% YoY)
Revenue 

AED

200.9 bn
(+3% YoY)
Loans, advances and 
Islamic financing

57% 
Contribution to FAB 
Group Revenue
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Global Transaction Banking (GTB) added over 200 
cash management mandates during 2021, resulting 
in 46% increase year-on-year in CASA deposits. Fees 
and commissions increased by 11% year-on-year, led 
by double-digit revenue and volume growth in Supply 
Chain and Receivable Financing and largely offset the 
decline in net interest income from Cash Management 
business due to lower interest rates.

Global Corporate Finance (GCF) delivered a robust 
performance in the LCM and DCM space, driven by 
strong pipeline execution and a number of landmark 
transactions from the UAE and MENA region. As 
a result, revenue grew 8% year-on-year, driven by 
substantial fee revenue, helping to offset lower interest 
income. With equity markets witnessing a record year 
in 2021, particularly in the UAE, the ECM business led a 
number of equity offerings and new company listings 
on the Abu Dhabi Securities Exchange.

Global Markets (GM) revenue more than doubled 
year-on-year, with Sales, Trading, Investments and 
Asset Liability Management units all contributing to 
this performance. Capitalising on improving sentiment, 
selective risk taking helped drive substantial returns 
across trading and investment portfolios, while a focus 
on our client facing activities helped to grow the flow 
business.

#1
Loan Agent
in the UAE,GCC 
and MENA

Syndication 
Loans
in the MENA

#1
Custodian by 
Assets Under 
Custody 
in the UAE

#1#5
Debt Capital
in the UAE,GCC 
and MENA

#5
Equity Capital
Markets (ECM) in 
the MENA

Global Banking Coverage (GBC) continued to 
support our clients across all FAB locations during 
2021,including landmark transactions in the key markets 
of the UAE, Saudi Arabia, and Egypt. During 2021 the 
team was reorganised to enhance sector specialisation 
and increase value-add delivery to IB clients, enhancing 
our strategic relevance to core clients across key FAB 
locations. Leveraging the FAB network and connectivity 
between teams across FAB’s locations the team 
also closed a number of cross-border transactions 
supporting investment into and from the Middle East.

Top ranked regional bank across MENA Investment Banking League tables

Our ambition is 
to become the 

region’s reference 
institution for 

investment 
banking
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Leading landmark transactions for our clients across our global network
In 2021, FAB continued to lead the market regionally and globally, advising on a number of landmark transactions, 
further building on our reputation as a leading adviser for institutional clients and reaffirming its position as the top-
ranked regional bank across major MENA Investment Banking league tables.

SCF with Abu Dhabi
Department of 
Finance and Daman

AED 
5 BN  

facility for Fertiglobe 
Holding

AED 
1.2 BN  

acquisition 
financing for ADQ 
purchase of Amoun 
Pharmaceuticals

USD
300 MN

Lead role in 
USD 
3.75 BN  
bond for Arab 
Republic
of Egypt

Joint GLOBAL 
COORDINATOR 
and Joint 
BOOKRUNNER 
for ADNOC 
Distribution stake sale 

Joint GLOBAL 
COORDINATOR 
and JOINT 
BOOKRUNNER 
for Yahsat IPO

Lead role in 
USD 
1 BN  
debut bond for  
Abu Dhabi Ports

USD 
1.2 BN  
sustainable linked 
financing for Etihad 
Airways

Lead role in 
USD 
6 BN  
Sukuk for Saudi 
Aramco

Joint GLOBAL 
COORDINATOR 
and LEAD 
RECEIVING  
Bank on IPO of ADNOC 
Drilling

Joint 
BOOKRUNNER 
on IPO of ACWA Power

FIRST 
GREEN REPO 
FINANCING  
by a UAE-based bank  
with Deutsche Bank
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Enhanced proposition in Securities 
Services 
In mid-2021, First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB) Securities 
Services business announced a new strategic 
engagement with State Street Bank. The agreement 
combines FAB’s regional securities services expertise 
with State Street’s global strength and capabilities in a 
new service model specifically designed for institutional 
investors in the region. With these combined 
capabilities, FAB can provide MENA investors with 
extensive reach into more than 100 markets around 
the world, an unrivalled product range servicing all 
major listed and unlisted asset classes, and access to 
a network of local experts and infrastructure across all 
major markets in the region. The unique partnership 
between FAB and State Street creates a true regional 
first. 

Enabling the regional Sustainable 
Finance Agenda 
FAB has continued to lead the Sustainable Finance 
Agenda in the MENA region by structuring and leading 
a number of Sustainable Financing transactions for our 
clients, including the USD 3 billion dual tranche Green 
Loan / Murabaha facility for The Ministry of Finance, 
Egypt; and a USD 1.2 billion Sustainability Linked Loan 
for Etihad Airways. FAB was also proud to be recognised 
for “Outstanding Leadership in Sustainable Finance in 
the Middle East” and “Outstanding Leadership in Green 
Loans in the Middle East” in Global Finance’s inaugural 
Sustainable Finance awards. Investment Banking has 
demonstrated its expertise in ESG financing, having led 
many of the region’s ground-breaking deals: first Green 
Loan, first Green Bond, first Green Sukuk, first SDG Loan, 
first Transition Sukuk and first Vaccine Sukuk. 

Target to finance or 
facilitate USD 75 billion 
sustainable projects by 
2030
FAB has financed or facilitated over USD 30 billion in 
sustainable projects to-date. As part of the Group’s 
commitment to act as a key enabler to the regional 
sustainable finance agenda and to help our clients 
navigate the global energy transition, FAB aims to 
finance or facilitate over USD 75 billion sustainable 
projects by 2030. FAB is currently the only bank in the 
region to commit to net-zero by 2050 as a signatory to 
the global Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Growing FAB’s Global Markets 
proposition
Global Markets (GM) continued to reinforce its 
position as a regional champion and achieved a strong 
performance in 2021, delivering substantially increased 
revenues and profits, largely as a result of its ongoing 
focus on key geographies, in particular the UAE, Egypt 
and Saudi Arabia, as well as its core value proposition 
product suite.

Key points worth highlighting include:
• The Foreign Exchange, Interest Rates and Credit 

Trading units continue to grow and solidify 
their market positions, competing directly with 
international banks.

• The Global Securities Financing unit executed the 
first ESG/Green repo transaction by a UAE-based 
bank in the region, leading to an influx of client 
enquiries about the structure and possibility for 
future transactions linked to ESG.

• The Asset and Liability Management unit continued 
its proactive approach to managing liquidity for the 
FAB Group and diversifying the liquidity mix through 
wholesale cash and global product programmes

• A record year in terms of sales revenues through 
the team’s client-centric approach and by 
providing bespoke solutions tailored to our clients’ 
requirements, across all client segments and 
geographies.

Various new products were launched by GM to meet 
clients’ needs and diversify the Bank’s revenue streams– 
Securities Borrowing and Lending to help the Trading 
and Repo desks to borrow for hedging and funding 
as well as enhance the Bank’s collateral optimisation 
efforts; Gold Loan and Deposit scheme to support 
Central Banks globally in their reserves diversification 
strategy; and Metals Leasing to meet clients’ need for 
metals in their operations and other activities.

In addition to the above, a robust foundation and a 
culture of continuous improvement in risk management, 
governance, and compliance, as well as adherence to 
global regulations, continue to remain a priority.
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Enriching FAB’s transaction 
banking offering
GTB focused on bolstering its range of products for 
corporate clients in 2021, including in the cash product 
and network management segment, to enhance FAB’s 
capabilities, broaden its offering and deepen client 
relationships.

The business rolled out Treasury Advisory Services, 
leveraging state-of-the art virtual accounts and liquidity 
management propositions.

As clients continue to look for ways to optimise their 
working capital, given the ongoing supply chain issues in 
the global economy, FAB launched several Supply Chain 
Finance (SCF) programmes with government entities 
during 2021, allowing liquidity to be extended to their 
suppliers and thereby stabilising supply chains. 

UAE Trade Connect (UTC), a brainchild of FAB and the 
regions’ biggest blockchain based Trade Finance network in 
partnership with Etisalat and Avanza Innovations went live in 
Q1’21 with the aim of digitising trade in the UAE by enabling 
banks, enterprises, and governments to collectively benefit 
from innovations such as blockchain, artificial intelligence, 
machine learning and robotics.

FAB partnered with Exchanges to enable investors and 
brokers to invest in IPOs or clear Derivative Trades. It also 
activated new payments and receivables management 
products for the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and 
began tailoring a digitised cash deposit solution through 
FAB ePAY for its partners.

GTB also participated in the prestigious mBridge Trial 
Platform project. The mBridge project is a cooperation 
between the BIS Innovation Hub Hong Kong Centre, the 
Hong Kong Monetary Authority, the Bank of Thailand, the 
Digital Currency Institute of the People’s Bank of China and 
the Central Bank of the United Arab Emirates in building a 
Multi Central Bank Digital Currency (CBDC) platform to settle 
international payments.

Enhancing client experience
IB continued to focus on delivering innovative and strategic 
solutions in various areas including asset monetisation, 
bond financing, IPO, ESG-linked financing, supply chain 
financing, cash management, liquidity management, 
derivatives, and trading in line with our commitment to 
ensure greater value-add for our clients across our product 
suite.

Digitisation and automation programmes were also 
enhanced to improve customer online and mobile 
touchpoints and backroom processes, while simplifying 
documentation, reducing human intervention, and 
improving turnaround times to enable greater efficiency. 

Customer experience is a key metric by which IB measures 
its performance and success, and is a central element in our 
client value proposition.  

Looking ahead
In 2022, IB will build on the positive momentum 
established during its first year as a standalone 
business unit, capitalising on a favourable outlook 
and market dynamics across the region. With a 
significant pipeline of opportunities, IB will 
maintain its strategic focus and aim to deliver more 
value to its clients. 

The business will focus on deepening its strategic 
dialogue with clients, particularly across key 
markets of the UAE, Egypt and Saudi Arabia, in 
order to maintain growth and market share as 
well as to enhance product capabilities. This 
includes expanding FAB’s transaction banking 
offering across the region, while strengthening the 
Securities Services business by leveraging strategic 
partnerships. 

FAB remains dedicated to maintaining its 
leading position in ESG, with a robust pipeline of 
initiatives and programmes due for implementation 
throughout the coming year that will support the 
region’s sustainability goals for the next 50 years 
and its net-zero ambition. 

The Bank aims to be the partner of choice in 
developing sector-specific and originate-to-
distribute (OTD) capabilities. And to support this, 
FAB will accelerate the rollout of its OTD lending 
model, while targeting further sustainable growth in 
the Global Markets business.

Overall, IB enters 2022 with confidence that its 
unique client proposition, strong operating model, 
strategy, commitment to innovation and digitisation, 
and ambitious growth targets will reinforce its 
market leadership and reward the trust of its clients 
and stakeholders.

Annual Report 2021

54



Middle East 
Investment Bank 

of the Year – 
Bonds, Loans and 

Sukuk (2021)

Outstanding 
Leadership in 

Sustainable Finance 
in the Middle East – 

Global Finance 
(2021)

Top Performer – 
Middle East and 
Africa Custody – 
Global Custodian 

(2021)

Best Bank 
for Liquidity 

Management in 
the Middle East 
- Global Finance 

(2021)

Best Bank for 
Payments and 
Collections in 

the Middle East - 
Global Finance 

(2021)

IB awards and recognitions in 2021 
FAB IB reaffirmed its leadership in the market both regionally and internationally during 2021, winning 
several acclaimed and prestigious industry awards, including:

Customer experience is a key 
metric by which IB measures 

its performance and success, 
and is a central element in our 

client value proposition  
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CORPORATE AND  
COMMERCIAL BANKING 
The Corporate and 
Commercial Banking (CCB) 
division supports large, mid-
sized corporates and SMEs 
across the UAE with a full 
range of banking products 
and innovative service 
propositions.
The Bank continued to help clients “Grow Stronger” 
by serving them through a comprehensive range of 
sophisticated financing solutions, market-leading trade 
finance and cash management capabilities and a highly 
experienced on-the-ground team.

In another challenging year for the economy, CCB remained 
steadfast in its commitment to grow the division and be 
recognised as the Top Corporate Bank in the region and a 
“National Champion” for SMEs. 

By enhancing our presence in key international locations 
such as Egypt, and through supporting clients in their 
international expansion, CCB continues to widen its reach to 
an ever-growing network of clients around the world. 

A resilient performance in 2021
CCB produced a resilient performance despite headwinds 
from competition and a low interest rate environment. 
Revenue was 12% lower year-on-year in 2021, as growth in 
non-interest income was offset by lower interest income. 
Both loans and deposits grew by 9% year-on-year, reflecting 
a pick-up in economic activity. Growth in non-interest 
income was primarily driven by fee income from several 
large financing deals, strong growth in Global Markets 
business and a steady Trade Finance business. CASA grew 
27% year-on-year on the back of CCB winning 500+ new 
cash management mandates.  

AED

143.0 bn
(+9% YoY)
Customer deposits  

AED

3.5 bn
(-12% YoY)
Revenue 

16% 
Contribution to FAB 
Revenue

Key highlights

AED

111.1 bn
(+9% YoY)
Loans, advances and 
Islamic financing 

+AED

22.5 bn
(+27% YoY)
CASA deposits
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Global Markets (GM):
GM witnessed significant growth (c. 20%), driven mainly by demand for FX and Hedging products on the back 
of rising risks of higher interest rates, political turmoil and supply chain stress, and which has also helped build a 
strong pipeline for FY’22.

Global Transaction Banking (GTB):
GTB business remained steady in the face of slower trade growth, lower interest rates among others. 
Despite these challenges, CASA witnessed double-digit growth on the back of winning 500+ cash 
management mandates and launch of real estate escrow proposition for commercial banking customers.

Global Corporate Finance (GCF):
GCF witnessed a robust high-single digit asset growth on the back of strong execution, resulting in closure 
of several large financing and security services deals, but also a strong FY’22 pipeline. 

To be the ‘House
Bank’ for large

corporates and a
‘National Champion’

for commercial
banking corporates

by delivering 
topnotch
customer

service
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Maintained market leadership position in 
Corporate Banking 
Our Corporate Banking franchise continues to be the 
benchmark for the UAE market through its strong 
relationship team, comprehensive range of sophisticated 
products and its best-in-class service. This enabled us to 
accelerate our growth by acquiring new clients, further 
deepening our relationships by implementing highly 
tailor-made solutions. As a result, the CCB franchise 
closed several landmark transactions in the face of stiff 
competition from both local and international banks.

Aspiring to be the National Champion in 
Commercial Banking
Our Commercial Banking franchise continues to be 
recognised for its deep understanding of the needs of 
the mid and small sized corporates, evident from the 
wide range of services and product offerings. In 2021, the 
franchise continued to take giant strides towards achieving 
its status as the ‘National Champion’ by aggressively 
growing its customer base, expanding its influence through 
partnerships with government and other agencies, and 
enhancing the product suite. 

Strengthened partnerships to support 
SMEs and develop innovative solutions
CCB continued to play a pivotal role as the Government’s 
partner assisting in deployment of national initiatives that 
aim to develop the SME banking sector, including the 
Basher company setup of e-platform and the Central Bank 
of UAE’s TESS deferral programme.

During the year, CCB established crucial partnerships, both, 
within the commercial banking ecosystem and fintech 
domains to improve customer journeys. Prominent among 
these were: 
• Memorandum of Understanding (MOU) signed with 

Emirates Development Bank (EDB) to support the SME 
ecosystem in the UAE; 

• Became a key strategic partner for the provision of 
easy financing options to SMEs through the Ghadan 
accelerator programme; 

• Alliance with Tawazun to support SME’s engaged in 
niche sectors of the security and defence industries with 
capital expenditure and working capital needs; and 

• Multiple fintech partnerships in the areas of channels, 
trade finance and payment solutions

Moreover, our unique digital proposition (covering 
onboarding, account management, loan approval and 
disbursal payments) for SME clients was recognised as 
the “Most Innovative SME Bank in UAE, 2021” the World 
Economic Magazine Awards 2021 (WEMA).

Improving client engagement through 
our digital proposition
Client experience remains at the heart of CCB’s business 
model and the events of 2021 have served to redefine 
the concepts and requirements in response to the 
overwhelming challenges presented by the COVID-19 
pandemic. The pandemic brought about a transformational 
shift in clients’ need for digital technologies. To meet this 
need, CCB actively collaborated, internally and externally, 
and launched first-in-the-market solutions like DigiCheques 
and enrolled over 2,000 clients on the FABeSign platform. 
While DigiCheques allows our clients to upload their 
cheques through FAB’s corporate mobile app, FABeSign 
is an easy-to-use online portal that provides a secure and 
safe way for authorised signatories to digitally sign their 
documents, providing our clients with touchless and 
paperless solutions. The move towards a digital proposition 
is also reflected in a significant increase in volume of 
transactions made through digital channels over the last 
two years (Payments: +6%, Trade transactions: +56% and 
Cheques deposited digitally: +58%). 

Looking ahead
CCB’s key priorities in 2022 and beyond are to 
continue growing market share in the UAE and 
Egypt, by further growing our client base, especially 
local family businesses, large contractors and in 
sectors such as manufacturing, industrial, healthcare, 
education, chemicals, start-ups, among others. 

In particular, CCB will focus on value-added 
products within GTB (such as supply chain finance, 
inventory finance, virtual accounts) GCF (custody, 
advisory and structured finance) and GM (hedging 
and derivatives) to further cement the client 
relationships.

At the same time, in line with FAB’s Group strategy, 
and the objectives of the Government of Abu Dhabi 
and the UAE, CCB also aims to deliver enhanced 
productivity by upskilling and infusing new 
talent, including high potential UAE Nationals.

Internationally, FAB’s aspiration is to build a 
customer-focused international banking 
franchise that delivers strong and sustainable 
performance for the Bank by investing in core and 
growth markets, building on existing capabilities, and 
developing liquidity hubs for FAB. Specifically, CCB 
aims to build a franchise in Egypt, while expanding 
selectively in other regional and international markets 
via our partnership referral programme.
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Leading landmark transactions for our clients in UAE
In 2021, CCB maintained its market leading position in UAE, by closing several large, 
complex transactions which further reinforced the trust that clients have had in our ability 
to support them.

Lead role in financing 
construction of the 
AED 2.2 BN 
Sheikh Zayed National 
Museum

Lead role in financing 
key projects worth 
AED 1.6 BN for 
an Abu Dhabi based 
construction group 

Supported one 
of the largest 
regional oil and gas 
industry contracting 
companies on 
multiple projects with 
USD 1.2 BN  
in financing 

Commitment in 
Real Estate loan 
transaction of  
AED 3.7 BN for a 
large Abu Dhabi based 
conglomerate

USD 300 MN 
Revolving Credit Facility 
for a large Abu Dhabi 
based agricultural 
company 

AED 1 BN project 
financing mandate from 
an Abu Dhabi based 
contracting company

Lead role in Cross 
Border Club Contract 
financing of  
USD 485 MN 
for a marquee project 
in Saudi Arabia

Financed  
USD 2 BN  
worth of projects for  
one of the leaders in  
the marine industry

Won a 10-year  
AED 500 MN 
refinancing deal for 
an Abu Dhabi based 
diversified group

Successful restructuring 
of USD 1.0 BN for 
a UK-based oil and gas 
services company 

Successfully closed a 
structured Bilateral facility 
of AED 500 MN 
with a Dubai based real 
estate management group

AED 1.8 BN real 
estate escrow mandate 
with a large local general 
contracting company
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CONSUMER 
BANKING
Throughout 2021, FAB continued to deliver exceptional 
banking services to millions of customers, building on its 
prominent position as the leading consumer bank in the 
UAE, offering unique customer propositions catering across 
the Bank’s physical footprint and digital channels in both 
conventional and Islamic banking segments. 

AED

4.9 bn
(-5% YoY)
Revenue 

AED

1.7 bn
(+12% YoY)
Profit after taxes

AED

62.6 bn
(+5% YoY)
Loans, advances and 
Islamic financing

AED

58.8 bn
(+6% YoY)
Customer deposits

22% 
Contribution to FAB 
Revenue

From our 66 branches and cash offices across the UAE, FAB 
is the leading consumer bank in the nation, with unique 
client propositions catering to individual client segments. 
We seek to build deep and lasting relationships with our 
target segment customers by leveraging our market 
leading product portfolio, customer experience and digital 
proposition.

During 2021, FAB Consumer Banking achieved significant 
strategic milestones and noteworthy achievements, 
including carving out Magnati to accelerate growth in the 

payments space and further enhancing our digital and 
mobile offerings to deliver seamless, efficient, and user-
friendly services to our increasingly digitally savvy customer 
base. 

Our progress during the year, which was recognised by a 
range of prestigious awards and recognitions, reinforced 
our strategic direction, including the application of 
advanced technologies, data, and analytics to refine and 
personalise customer experience, has positioned the 
business for further strategic growth in the coming year. 
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Expanding  proposition and 
profitability in 2021
FAB Consumer Banking generated a revenue of 
AED 4.9 billion, 5% lower year-on-year, as growth in 
net interest income was offset by lower fees and 
commissions in 2021. Loans, advances and Islamic 
financing grew 5% and CASA deposits grew 6% 
year-on-year, driven by mortgages, higher consumer 
spending and enhanced customer propositions.

Sales momentum continues to remain strong. Issuance 
of FAB credit cards in the UAE grew by over 50% in 
2021, driven by score-based lending, market leading 
products and the success of our referral programme. 
UAE mortgage lending increased by 19% driven by 
leading rates and partnerships with top tier real estate 
developers. UAE personal loan lending grew by 26% 
when compared to 2020.
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Completion of the carve-out of Magnati
In April 2021, FAB completed the carve-out of its existing 
payments business into a fully owned and operational 
subsidiary. This strategic milestone cements FAB’s 
leadership position in the payments space and unlock new 
growth opportunities, through a focused and agile model, 
underpinned by an intelligent payments platform that 
creates value for our merchants, partners, government and 
institutional clients.

Magnati witnessed 46% growth in transactions processed 
over pre-pandemic levels and surpassed full-year 2021 
expectations significantly, as the economy opened up 
gradually and Expo 2020 inspired growth in consumer 
spending. It also succeeded in increasing its market share 
considerably during the year – seeing around 40% growth 
in new client acquisition and 46% growth in Total Processed 
Volume (TPV).

Through a growing ecosystem of partners, Magnati 
continued to extend its reach and impact throughout the 
year. These partnerships included:
• Al-Futtaim, to offer ‘Buy Now, Pay Later’ at IKEA online 
• Emarat, to offer customers seamless, secure payment 

solutions
• Dubai Refreshment Company – Pepsi, to offer the 

region’s first-of-its-kind direct integration payment 
solution for vending machines deployed at Expo 2020

• RSA, to deliver seamless omni-channel payment 
experience to insurance customers

• Launched end-to-end subscription-based ‘Business in a 
Box’ solutions for in-store and online SMEs

Working alongside fintech partners, Magnati enhanced 
its Payment-As-A-Platform offering. The exceptional 
proposition and progress of Magnati was recognised 
through several leading industry awards during 2021, 
including the ‘Fintech Partnership Award’ by The Fintech 
Abu Dhabi Awards 2021 and ‘Best Customer Experience’ by 
MEA Finance Awards for our ‘Buy Now, Pay Later’ offering. 

Acquiring 
processed 
transactions

+46%
New acquiring 
clients 
onboarded

+39%
Processed
volume

+46%
Spends on 
issuer 
processing  

+19%
Magnati in 2021 by the Numbers
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Making further strides in digital adoption
FAB Mobile, which received a 4.5 rating on Apple Store 
in December 2021, continues to provide customers with 
simple and convenient banking experiences. As a result, 
both registrations and engagement with our digital 
platforms increased in 2021, and 88% of transactions and 
service requests were performed through FAB Mobile 
compared to 85% in 2020. 

2021 saw the launch of end-to-end digital journeys for Multi-
CASA new-to-bank (NTB) and Credit Card NTB customers 
on FAB Mobile, as well as the rollout of new Digital Secure 
Key and e-Sign features on the platform. As a result, 37% 
of all current accounts and savings accounts sold were 
executed independently through FAB’s digital channels.

In addition, new digital journeys and capabilities launched 
across multiple channels helped reduce transactions 

and service requests through our contact centre and 
physical channels. Calls into our contact centre reduced 
by 15% when compared to 2020 and the Bank closed 
eight branches and converted a further three to a digital 
operating set up.

FAB also launched the UAE’s first ever location-based 
cashback gamification experience on Dubai First during 
the year, and became the first bank in the country to 
provide instant issuance of in-principle approval letters for 
mortgages.

The Group’s mobile platform and advanced use of analytics 
received recognition in the period, with FAB winning ‘Best 
Mobile Banking Service Implementation’ at the MEA Finance 
Awards 2021 for the Bank’s data-driven campaign promoting 
easy payment plans.
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Delivering services to meet the needs 
of Elite, UAE nationals and expatriate 
segments
Consumer Banking aims to become the leading bank for 
Elite, UAE nationals, expatriate customers wanting to make 
the UAE their permanent home, and young adults. This will 
be achieved by delivering enhanced services to meet the 
specific needs of these groups – including in the areas of 
family finances, home buying and wealth management. 

Through the introduction of a new Elite World segment, 
with an enhanced proposition and coverage model, 
we improved service, raised deposits, and grew Elite 
investment AUMs by 46% year-on-year. Meanwhile market 
leading product rates and features, together with an 
enhanced Islamic sales model, helped us acquire 30% more 
UAE National customers in 2021 compared to 2020.
Going forward, we will further personalise our products and 
services to cater to the unique needs of these groups and 
capture full banking relationships by rewarding loyalty and 
becoming central to customers’ day-to-day lives.

Delivering an enhanced customer 
experience
FAB Consumer Banking continued to implement new 
initiatives to enhance customer satisfaction and streamline 
processes to provide seamless banking experiences 
throughout 2021, achieving an overall Net Promoter Score 
(NPS) of close to 60 in 2021, with a 5% drop in customer 
complaints. 

FAB deployed advanced analytics across the business 
to deepen customer relationships. AI-driven campaigns, 
hyper contextualised location-based notifications and 
gamification were deployed to improve spends, product 
cross-sell, product utilisation, retention, and employee 
productivity.

Consumer Banking also activated a number of new 
customer-centric partnerships in 2021, including with the 
Abu Dhabi Residents Office to serve Golden Visa holders, 
the Mohamed Bin Rashid Housing Programme, Danube 
Home, Zomato, Noon, and the Al Futtaim Group (offering 
exclusive discounts from IKEA to National Housing Loan 
customers along with free delivery and assembly).

Our people continue to be key to delivering leading 
customer experiences, and the knowledge and best 
practices of customer facing employees were enhanced via 
drop-in clinics, virtual events, and internationally accredited 
training programmes.
 

Looking ahead
Consumer Banking enters 2022 with a robust 
pipeline of initiatives to enhance product offerings, 
scale up digital sales and transform distribution. 
Planned product rollouts in 2022 include innovative 
relationship bundles, loyalty offerings, a new 
employee banking proposition, child and youth 
propositions and overdrafts. 

New digital offerings will include end-to-end 
personal instalment loan journeys, new housing, 
wealth management and investment platforms, and 
mobile family banking solutions. Physical distribution 
will be transformed by equipping staff with digital 
tools and further optimising branches. At Magnati, 
we are currently working on 28 fintech partnerships 
and our Payment-As-A-Platform is taking a much 
larger shape to become the Appstore/Playstore of 
payments.
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GLOBAL PRIVATE 
BANKING

FAB Global Private Banking is 
the primary wealth manager 
in the region through its local 
expertise and global offering, 
which includes portfolio 
management, advisory 
capabilities, full custody 
services, as well as a top-
notch selection of third-party 
funds and products. 

Global Private Banking (GPB) offers tailored wealth 
management solutions across its centres in the UAE, 
Switzerland, Saudi Arabia, Singapore, UK and France. This, 
along with FAB’s status as one of the safest and strongest 
banks in the world, makes FAB’s GPB the preferred choice 
for family offices and ultra-high and high-net worth 
individuals seeking to protect and grow their wealth. 

Its Investment Management includes some of the best-
performing regional mutual funds as well as balanced 
international multi-asset portfolios. 

FAB is one of the only local banks in MENA to offer full 
custody services, which allows for in-house safekeeping, 
post-trading services, asset servicing and portfolio reporting 
of assets in more than 70 international financial markets. 

Serving our growing customer base
Assets under management in GPB grew almost 50% 
year-on-year, reaching a new record. FAB Investment 
Management’s assets grew by 21% year-on-year, while the 
number of mandates for advisory services increased by 
50%. 

GPB was a key driver of the IPO activity, significantly 
contributing to one of the best years for IPOs and bond 
offerings in the local market, which included several 
landmark transactions led by FAB. The equity activity 
contributed to the rise in assets under management of 
Global Private Banking and to higher sales of non-lending 
products, which led to a 5% growth in non-interest income. 
Revenues overall, however, fell by 3% as low rates adversely 
impacted net interest margins.

Our flagship Investment Management MENA equity funds 
delivered their best yearly performance to date, returning 
32% in 2021, outperforming the benchmark by about four 
percentage points. The results were driven by careful stock 
selection and rigorous asset allocation, which led to an 
overweight rating in the Abu Dhabi stock market, one of the 
best-performing in the world last year.

~50%
(YoY)
Growth in AUMs

AED

952 mn
(-3% YoY)
Revenue 

~50%
(YoY)
Growth in UAE 
Advisory Mandates

4% 
Contribution to FAB 
Revenue
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SAUDI ARABIA

UNITED 
KINGDOM

FRANCE

SWITZERLAND

UAE

SINGAPORE

Wide range of Products and Services available 
to our clients across Global Centres

 Investment Products and Services  
• Trade Execution Services  
• Investment Advisory Services  
• Discretionary Portfolio Management (DPM)  
• Private Market Investments  
• FAB Funds  
• Global (Third Party) Funds  
• Financing Solutions (Lombard And Specialised 

Lending)  
• Custody services

Everyday Banking
• Real Estate Lending/Financing – Commercial & 

Residential
• Access to Conventional & Islamic Products & Services 

including Personal Financing, Auto Loans and Credit 
Cards  

*Note: Products and services vary by the centres as FAB GPB complies with local regulations

Global Private Banking Proposition
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FAB Investment Management 
Delivers Best-in-Class Performance
Global investors turned their eyes more keenly to the 
MENA markets last year, with the Abu Dhabi Securities 
Exchange’s benchmark index in particular being one of 
the best performing indices in the world. In this high-
performing environment, FAB Investment Management 
mutual funds stood out, with three of its MENA equity 
funds in the 90th percentile in terms of performance. 

The MENA Shariah Growth fund was the best-
performing Dirham-denominated MENA fund across 
the asset class, with a full-year return of 40%. This was 
an outperformance of nearly 17 percentage points 
compared to the index the fund uses as a benchmark, 
the S&P Pan-Arab Composite Large and Mid-Cap 
Shariah Index.

Looking ahead
Global Private Banking will continue to grow its market 
share globally, availing its unique proposition, worldwide 
reach, and strength of FAB’s franchise. While the focus 
remains on its strategic markets, namely the UAE, Saudi 
Arabia, Switzerland, Singapore, UK, France and Egypt, 
GPB is also expanding beyond those borders.

To achieve this growth, GPB continues to work together 
with other parts of the Bank to ensure FAB is a one-stop 
shop, in which clients have access to a wide range of 
banking services, from managing their personal wealth 
to bringing their companies to the capital markets. 
This includes offering them financing and investment 
solutions across every asset class, from private credit 
and real estate to equity and bond markets. 

In doing so, GPB continues to serve clients from the 
MENA region seeking to invest globally, and global 
clients looking to explore the regional markets. GPBs 
reach and expertise also enables clients from emerging 
markets seeking access to developed markets and vice-
versa using FAB as their springboard, with unparalleled 
service and safety. 
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Our award-winning franchise 
GPB continues to embrace technology to improve and grow its offerings for clients. The quality and breadth of 
our products and services have served to position FAB as a private bank of choice for HNWIs and institutions, as 
reflected by multiple industry recognitions received throughout 2021. 

WealthBriefing MENA Awards 2021

Private Bank or 
Wealth Manager 

Servicing the 
Kingdom of 

Saudi Arabia

Best Private Bank 
Servicing Clients 

with Investable 
Assets between 
USD 1M to USD 

5M

Best Private Bank 
Servicing Clients 

with Investable 
Assets between 

USD 15M-USD 
25M

Most Promising 
New Private 

Bank Proposition
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INTERNATIONAL 
OPERATIONS
In a landmark year, FAB 
continued to expand its 
presence in target markets, 
achieving significant strategic 
milestones including the 
acquisition of Bank Audi 
Egypt.
FAB’s international franchise remains one of its key 
competitive differentiators, offering enhanced connectivity 
to our clients and capturing growing trade and investment 
flows, while providing revenue diversification to the Group 
to mitigate risk. During 2021, the Group made excellent 
progress in its strategy to gain market share and increase 
penetration in target markets. 

In a historic first for FAB, the Group completed its first 
international acquisition of Bank Audi Egypt (BAE) in April 
2021. The transaction is in line with the Group’s international 
strategy to expand its presence in target markets outside 
FAB’s home market, in particular Egypt and Saudi Arabia. 
During 2021, FAB received regulatory approval to 
establish its first branch in Shanghai, which will further 
expand the Bank’s strategic footprint in Asia, offering 
enhanced connectivity for clients.

Revenue from international operations grew 26% during 
the year, contributing 18% to Group revenue, with higher 
contributions from our franchises in Egypt (including 
consolidation of BAE), Saudi Arabia and the USA. The Middle 
East and Africa region now contributes 52% to the Group’s 
international revenues, while Europe and America, and Asia-
Pacific contribute 34% and 14%, respectively. Consequently, 
profit after taxes grew 88% year-on-year further, enhanced 
by the decline in impairment charges despite a significant 
increase in costs from the consolidation of BAE and its 
integration-related expenses.

Loans, advances and Islamic financing were up 2% year-
on-year as the consolidation of Bank Audi Egypt offset the 
deliberate reduction in non-strategic assets and represent 
26% of the Group’s total loans. Customer deposits were 
up 27% year-on-year not only due to the Bank Audi Egypt 
consolidation, but also on the back of strong growth in FAB’s 
overseas franchises in Saudi Arabia, USA, UK, Hong Kong 
and Singapore and now represents 28% of the Group’s total 
deposits. 

Looking forward, while the integration of FAB’s Egypt 
operations is well underway to be completed during 2022, 
we expect continued strong growth from our targeted 
markets like Egypt and Saudi Arabia.

AED

3.8 bn
(+26%)
Revenue 

AED

1.4 bn
(+88%)
Profit after taxes

18% 
(FY’20: 16%)
Contribution to FAB 
Revenue
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82%

18%

THROUGH 
STRATEGIC GLOBAL 
PRESENCE ACROSS 
5 CONTINENTS 
AND 19 MARKETS 
(including UAE)

BREAKDOWN BY GEOGRAPHY:

Revenue

Europe 
and Asia

Deposits

72%
28.0%International

UAE

Loans

74%
26.0%International

UAE

UAE

International

5.9% 9.1% 2.5%

Middle East 
and Africa

Asia 
Pacific
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OUR TECHNOLOGY 
EVOLUTION JOURNEY
FAB has already started a Technology Transformation (called “FAB Technology 
Evolution”) with the objective of becoming the most modern regional bank with 
future ready technology and an increasing connection to the broader economy.

• Established our 
Analytics and AI unit 

• Launched unified 
FAB Online Banking 
and Mobile channels 

• Instant opening of 
savings account, 
gold accounts and 
term deposits 

• Launched FABRIC 
(FAB Research and 
Innovation Centre)

• Enabled to 
instantly join FAB 
through Mobile 
Banking 

• Launched 
several digital 
card-related 
innovations

• Enabled 9,000 
people working 
from home 

• Launched (teller-
less) digital 
branches 

• Launched FAB 
corporate mobile 
app, FAB ePay, 
FAB eSign, and 
SME Digital 
Account

• Launched several 
digital features 
and innovations

• Started Cloud 
migration

• Started 
infrastructure and 
Tech Platform 
modernisation 
journey

• Launched FAB 
Open Banking 
platform

• Launched new 
Agile operating 
model

• Created business-
aligned technology 
organisation

• Further launched 
new digital features 
and innovations

Merger

2018

Journey 

2019

COVID-19 
Prompt 

Reaction

2020

FAB 
Technology 

Evolution 

2021
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FAB Technology Evolution: 3 Strategic Pillars
In 2021, FAB achieved significant progress across the pillars of our digital strategy: ‘establish world-class 
technology foundations’, ‘build strong digital capabilities’ and ‘enable new ways of working’

FAB is on an ambitious journey to become a regional 
banking leader, with future proof technology and deep 
integration with the broader economy. During 2021, we 
continued to build on our strong momentum and previous 
achievements to accelerate our digital transformation, 
enhance efficiency and drive stakeholder value. By 

putting the evolving needs of our customers and business 
at the centre of our focus, we launched a range of new 
services, delivered innovative payment solutions and 
maintained our advanced digital servicing capabilities, 
while laying the groundwork for further digital innovation 
and value creation moving forward.

Establishing world-class technology 
foundations by leveraging the Cloud
Enabled by our Cloud-first strategy, our pace of 
innovation is accelerating across the board. During 2021, 
FAB leveraged the public Cloud to elevate customer 
experience, support our employees, drive innovation and 
enhance security.

Consumer Banking launched several digital onboarding 
journeys for customers to sign-up through self-service for 
various FAB current accounts and credit cards and avail a 
fully operational account or credit card within minutes.

To enhance the digital security of our customers’ data, 
when customers register for FAB’s mobile app, we 
leverage a Cloud-based system to perform a liveness 
check to match the customer’s identity with his or her 
Emirates ID information. We also leveraged the Cloud 
to enhance the way customers approve transactions, 
reducing the use of OTP via SMS or email.

To power innovation in the UAE financial services system, 
FAB leveraged the Cloud to launch, in preview mode, 
our Open Banking platform: the FAB Developer portal 
(developer.bankfab.com). It enables other companies to 
integrate our services and features with their applications 
to build and extend their products and services via APIs 
(application programming interface).

FAB also leveraged the Cloud to accelerate development 
and testing. FAB’s hundreds of developers and testers 
utilise Cloud-based virtual desktops to conduct most of 
their work. The adoption of Cloud-based virtual desktops 
allows FAB to provide our developers with the latest 
software and hardware capabilities to innovate on behalf 
of our customers, while raising the bar in security.

Finally, FAB’s Group Human Resources has applied 
Cloud technology to enhance employee engagement by 
providing our employees with a digital marketplace where 
they can find opportunities for the skills they have today 
and for the skills they want to build.

Deliver best-in-class modern, resilient and efficient technology solutions to enable the Group vision and 
create value for the Bank’s customers and stakeholders

to deliver best-in-class 
customer service

to optimise business output 
by changing the way the Bank 

operates

3 strategic pillars

Build strong digital 
capabilities

Enable new Ways of 
Working (WoW)

to enhance operational 
efficiency through the 

upgrading and reshaping of 
our technology backbone

Establish world-class 
technology foundations1 2 3
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FAB’s Cloud Tech Platform
• First UAE financial institution to host a service in 

the UAE’s national Cloud (G42).

• Over 250 staff are Cloud certified.

• Security within the Consumer Banking Mobile 
channel improved, and fraud radically reduced via 
the implementation of digital secure key, replacing 
traditional weak SMS/OTP protocols.

• Over 40 production services are now live in the 
Cloud, running with the equivalent of 1,000 VM’s 
(virtual machines).

• Autoscaling enabled FAB to deal with a 300% 
increase in digital traffic during peak hours.

• Autoscaling introduced across our Cloud VDI 
(virtual desktop infrastructure) development 
community, providing them with desktops with 
four times the computing capacity for 20% less 
cost. 

• 40% of FAB APIs now on Cloud-based platform.

• Zero customer affecting production service outage 
in the Cloud in 2021.

New ways of working 
FAB has an active and engaged ‘Agile Centre of Excellence’, 
tasked with rolling out all practices related to agility across 
technology and business. During 2021, we established a 
coaching and training programme called ‘FAB agility’ to 
support cross-functional service teams in migrating to an 
Agile way of working.  The move to Agile is already providing 
value to our customers and customer-facing businesses 
through:  

• Increased velocity (a measure of productivity) by up to 
123%, meaning a lower cost of delivery.

• Faster time-to-market – time taken to analyse, build, 
test, and release features has been reduced by up to 
50%, enabling more features to be deployed frequently 
(up to two releases a month).

• 50% to 100% reduction in defects has been observed 
by teams where testing in-sprint was introduced, leading 
to improved quality of deliverables produced.

Further, FAB is establishing the foundational elements for 
DevOps, through a robust platform, infrastructure and 
toolset, as well as moving towards product value stream 
centric planning and delivery via the creation of product 

catalogues.  This is supported by moving away from annual 
to quarterly planning and delivery, already piloted in a few 
product value streams, enabling us to be flexible and agile 
in adapting to changes in our strategy or the market, and 
focus on delivering the highest value output.

Increased digital adoption through 
innovation and seamless customer 
experience
FAB’s digital teams maintained their momentum and further 
accelerated digital delivery in 2021. During the year, our 
digital capabilities have continued to focus on enhancing 
customer experience as digital touchpoints became the 
preferred channel of choice of our customers. The move 
towards a digital proposition was reflected in a significant 
increase in transactions made via digital channels. 

In the Global Transaction Banking space, this includes a 6% 
increase in payments transactions between January 2020 
and December 2021, a 56% increase in trade transactions, 
and a 58% increase in cheque deposits being made by 
digital channels. In Consumer Banking, onboarding of 
new-to-bank CASA executed by customers independently 
through FABs digital channels stood at 37% for 2021.

88%
of digitally available 
transactions and service 
requests performed 
through Internet banking 
and Mobile banking

83%
of  digitally available 
transactions and service 
requests are fully end-
to-end digitised or 
STP (straight through 
processing)

37%
new-to-bank CASA are 
digitally onboarded
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Progress in enhancing customer experience 
through digitisation in 2021 included:

• Launched real-time, instant onboarding for clients 
across a full suite of seven CASA products and over 20 
credit cards through FAB Mobile. Leveraging the power 
of Cloud and through partnerships with government 
agencies (including TAMM, ICA and eDirham) and 
Facetec to securely complete KYC through video selfie 
and Emirates IDC NFC, FAB has completely digitised the 
end-to-end journey for customers, enabling significant 
process efficiency and allowing for a seamless customer 
experience.

• Dubai First, one of FAB’s premium card brands, in 
partnership with Mastercard and fintech Flybits, 
launched the UAE’s first location-based cashback 
gamification experience. 

• Customer screening and credit decisioning have also 
been fully automated, enabling instant credit decision 
for asset products.

• Digital spend based Buy-Now-Pay-Later (BNPL) 
instalments increased more than six times in 2021. 
FAB had introduced its BNPL solution for its merchant 
partners in late 2020 in partnership with UAE-based 
fintech startup Tabby.

• Launch of DigiCheques on the Corporate Mobile app 
and extending the coverage for FABeSign to over 2,000 
clients.

• Developed the groundbreaking and innovative UAE 
Trade Connect platform (jointly with Etisalat) and 
FABeSCF platform (e-supply chain finance).

• FAB activated new payments and receivables 
management products for the Abu Dhabi Securities 
Exchange (ADX) and began tailoring a digitised cash 
deposit solution through FAB ePAY for our partners.

‘Best Mobile 
Banking Service 
Implementation’ 

‘Best Mobile 
Banking 
Retails 

Payments’ 

‘Best Open 
Banking 

APIs’ 

‘Best Mobile 
Banking 

Adaptive 
Site’

for FAB’s data-
driven campaigns 

driving personalised 
spend based EPPs 

(easy payment 
plans)

Implementation – 
helping customers with 

finance instalments 
through COVID-19 

based on our 
investment in open 

innovation and 
platforms

 based on our superior 
user experience in 

mobile banking

MEA Finance Global Finance Magazine 

Accolades 

Our efforts in offering the best mobile banking services were recognised in 2021:
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FAB Mobile 
Enhancements 
in 2021 
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Creating significant efficiencies 
through automation
The Automation Centre of Excellence (CoE) was set up in 
2019 with the aim of automating processes to enhance 
productivity and efficiency, reduce operational risks and 
improve customer experience. Since its inception, FAB has 
successfully delivered more than 200 projects, thereby 
making them faster, more efficient and error free. 

Our strong governance framework facilitates a structured 
and robust approach to selecting processes for automation, 
to ensure standardisation and maximum utilisation of 
the reusable components. The Automation CoE has 
successfully set up a network of automation business 
champions from each business unit and this collaboration 
has been instrumental in imparting an ‘Automation First’ 
mindset across the Bank. The collaboration has resulted 
in rapid scaling up of automations across the UAE and 
six other international locations in Egypt, Saudi Arabia, 
Singapore, USA, France, and Bahrain. 

In 2021, we focused on intelligent process automation by 
embedding artificial intelligence (AI) solutions along with 
RPA. One such key implementation is an intelligent solution 
for bank statement analysis, providing a 360-degree view 
of the customers’ financial health. This enabled quick 
credit assessment and real-time decisioning. Moreover, 
the automation of repetitive processes has enabled our 
employees to focus on our customers, resulting in better 
customer experience and increased customer loyalty. 

In particular, automation has led to the following key 
benefits for FAB and our customers:

Leveraging data analytics 
and Artificial Intelligence to 
drive innovation and customer 
experience
Established in 2018, FAB’s Analytics and AI Unit seeks 
to improve customer experience, drive efficiencies 
and innovation, and deliver additional revenue growth. 
Our highly skilled data scientists apply modern and 
sophisticated analytics and AI models across the Bank.

In 2021, we significantly enhanced our Analytics and AI 
capabilities by expanding our talent pool and technology 
stack to keep pace with growing business needs, improve 
customer experience and drive innovation. During the year, 
we successfully achieved the following:

• Enhanced our real time data capabilities with the 
inclusion of external data assets across business units to 
analyse customer patterns and behaviour, improving our 
quality of data-driven insights and decision-making.

• Improved our Voice of Customer platform using 
advanced artificial intelligence and machine learning 
(AI/ML) and cognitive services to focus on customer 
voice and offer real time insights to the business for 
better decision-making.

• Introduced hybrid Cloud implementations to modernise 
our technology stack and leverage cloud computing 
power to build semantic intelligence to offer insights 
and improve customer experience.

• Developed world-class virtual agents for our Ratibi1 
customers, enhancing customer experience by offering 
immediate answers to their most recurring enquires.

• Embedded GraphDB and No Code ML platform to 
enable the business to perform enhanced data analytics 
and draw insights on demand.

• Launched an AI based chatbot named AIDA (Artificial 
Intelligence Digital Assistant) for our employees to 
interact and receive immediate responses to frequent 
queries.

• Cross leveraged AI/ML and RPA platforms to build 
intelligent mailbox solutions that automate workflows for 
tracking and responding to customer interactions.

1 Wage payroll solution for employees with salary up to AED 5,000 per month

Reduction in errors and thereby 
losses due to operational risks

114
automations delivered 
in 2021 (88 for the UAE 
and 26 for international) 
with a total of 210 
automations delivered 
since 2019.

54%
average reduction in 
AHT (Average Handling 
Time) for automated 
processes.

Overall, Bots have 
successfully processed 
around

5.2 million 
transactions, resulting 
in savings of more than 
636,000 man-hours.

26%
average reduction in TAT 
(Turn Around Time) for 
automated processes.
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FABRIC: Inspiring tangible 
corporate innovation
Now in its third year, the FAB Research and Innovation 
Centre (FABRIC) continues to be a critical enabler of tangible 
corporate innovation and FAB’s wider digital transformation 
goals in an era of constant, disruptive change.

Since its inception, FABRIC inspires teams to think creatively 
and seek challenges and opportunities to become catalysts 
for change. Teams across the Bank engage with the FABRIC 
“Innovation Toolkit” to solve real business challenges 
through research, design thinking, fintech, product design 
and innovation strategy.

Key achievements in 2021 include:
• Hosted over 20 events and workshops with 

internationally regarded leaders covering global trends 
to inspire teams to think differently, engaging over 2,000 
FAB staff in the UAE and internationally.

• Delivered 12 key research projects to get closer to our 
customers and ultimately build better products and 
services, including Accessibility research to support the 
new Customer Protection Regulation (CPR) in 2021.

• Unlocked the potential and value of fintech and Open 
Banking, delivering 11 fintech projects with multiple 
teams resulting in new technology benefits for FAB and 
our customers. With the expected UAE Open Banking 
Framework, FABRIC built awareness and capabilities 
for Open Banking - including training, key partnerships, 
regional sandboxes, and proof of concepts.

• Created superior digital products and experiences and 
innovative digital product designs for key projects across 
the Bank. Established a design centre of excellence, 
design system and agile design operations.

• Delivered over 70 projects with teams across the Bank to 
solve business challenges creatively and collaboratively 
through the FABRIC Innovation Toolkit.

Continuing our Technology Evolution 
Journey
In the year ahead, FAB will drive further product 
innovation through digital and launch new 
propositions to support customers with all their 
banking needs, across mortgages, personal loans 
and other asset products.

We are continually seeking to leverage digital across 
all of the Bank’s channels to unlock process efficiency 
and enhance experience across FAB. As such, we 
will launch a suite of new digital tools built on AI and 
Machine Learning to make it easier for customers to 
connect with the Bank digitally and increase cross-
sell and customer retention.
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FAB’S 2021 SUSTAINABILITY 
HIGHLIGHTS 

FAB launched its new Group 
ESG Strategy designed to 
accelerate growth in areas 
that are most pertinent to 
emerging sustainability 
opportunities and challenges. 
Although ESG has long 

been a key element of FAB’s 
success, our new strategy 
sets a clear pathway forward 
aligned with current market 
conditions and stakeholder 
expectations.

1 Independent agency of the Government of Abu Dhabi, to cultivate entrepreneurship and catalyse the development of the UAE Small & Medium Enterprises 
Sector

Group ESG Strategy launched with a  
transformed ESG 
Governance structure

Appointed first
Chief Sustainability 
Officer

Became the first bank in the UAE 
and GCC to join the 

UNEP FI’s Net-Zero 
Banking Alliance (NZBA),
setting short-, medium- and long-
term targets for greenhouse gas 
reduction in 2022

Women held 

32% 
of senior and 
mid-management 
positions 

Set a target to lend, invest and 
facilitate business over

USD 75
billion by 2030 
to activities focused on environmental 
and socially responsible solutions

Issued 

762,000 
new Ratibi prepaid payroll 
cards, an increase of 13% 
from 2020

Currently manages 

50% 
of the Khalifa Fund 
Portfolio1 

Led the issue of the first 
sustainability-linked loan in global 
aviation tied to ESG targets

USD 1.2
billion loan to  
Etihad Airways
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ESG  
STRATEGY 

ESG Strategy 
It is now widely recognised that ESG issues are a 
key driver of both risk and opportunity for financial 
institutions. We have a responsibility to our 
stakeholders to ensure that ESG issues are effectively 
managed by the Bank. 

With this in mind, in 2021 we started to define our new 
ESG Strategy with the goal of ensuring that the Bank 

stays ahead of the curve as stakeholder expectations 
evolve. Our approach to sustainability is guided by 
three pillars: our governance model, transitioning to a 
low carbon future and positive social impact. All three 
pillars ultimately support FAB’s goal of sustainable 
financial performance by reducing risk and creating 
new business opportunities. 

2 This is a summarised list. For a comprehensive update, please refer to our latest Corporate ESG Report 2021

Our new ESG strategy will focus on three pillars
We have set KPIs in each of the three pillars to work towards our ESG ambitions

Transforming our 
Governance Model1,2

We will commit to the 
highest standards for 

ESG accountability, 
transparency and risk 

management

This pillar outlines FAB’s 
approach to a governance model 
including identifying incentives 
linked to ESG and responsible 
use of data

• Disclosures of ESG KPIs 
and performance update, 
together with financial 
reporting 

• Incentives linked to ESG with 
ESG criteria incorporated 
into FAB Group’s Balance 
Scorecard from 2022 

• Whistleblower policies and 
processes 

• Governance structures for 
dealing with ESG issues 

• Responsible use of ESG data

• Sustainable finance of USD 
75Bn by 2030 

• Incorporation of ESG as part 
of vendor sourcing, selection 
& evaluation processes 

• Incorporation of smart 
energy management 
systems to improve data 
tracking, measurement, and 
energy efficiency 

• Reducing carbon intensity 
for key sectors by 2030 

• Majority of energy for FAB’s 
operations to be driven by 
renewable sources by 2030

• To be a diverse and inclusive 
place of work, promoting 
genuine equality of 
opportunity for all groups at 
all levels of the bank 

• Women to constitute 30% of 
our senior management by 
2025 & 40% by 2030 

• 50% of staff will be UAE 
nationals by 2025 

• Strategic focus on financial 
inclusion including key 
markets such as Egypt 

• Continue social 
responsibility efforts 
by committing towards 
donations & sponsorships

This pillar outline’s FAB’s 
approach to Net Zero transition, 
climate resilience and a circular 
economy 

This pillar outlines FAB’s 
approach to social responsibility 
including diversity, women’s 
empowerment, education and 
financial inclusion

To become the model 
sustainable FI in MENA

To act in partnership with our 
stakeholders to accelerate 
the transition to a Net Zero 

society and economy

To expand access to financial 
services for all – in particular , 

underbanked groups
To foster a diverse, inclusive 
and equitable organisation

Transitioning to a 
Low Carbon Future2

Capitalising on our 
Social Responsibility2
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At FAB, we have formally integrated new committees 
and teams to the existing governance structure to 
be aligned with the Group’s recently launched ESG 
Strategy. The sustainability policy sits within our Board 
Risk and Compliance Committee (BRCC) who guide 
and implement the Group’s Sustainability vision. The 
Committee is the highest authority on ESG performance 
that monitors and reports on progress by engaging with 
leadership and business lines across the organisation. 
The sustainability policy feeds up into the Group ESG 
Committee (G-ESGC) with the Group CEO having 
oversight of the actions and activities relating to 
sustainability, climate change and ESG. On a functional 
level, the G-ESGC is supported by ESG and Sustainable 
Finance Committee (ESG-SFC) that converts policies 
and board directions into ESG strategies and monitors 
the ESG performances of business lines and support 
functions.

Transforming Our Governance Model
The main topics of concern related to the governance 
category are as follows: 

Disclosure
• Disclosure of ESG KPIs and performance update on 

quarterly basis, together with financial reporting 

Incentives linked to ESG
• Incorporate ESG Criteria into FAB Group’s Balance 

score card from 2022 

Whistleblower policies and processes
Governance structures for dealing with ESG 
issues
• Establish and update Board sub-committees with 

clear ESG responsibilities
• Continued and enhanced focus on Financial Crime 

and Anti Bribery
• Ensure strong governance and control measures for 

modern slavery and child labour aligned with global 
best practices 

Responsible use of ESG data
• Full implementation of Task Force on Climate 

– related Financial Disclosures (TCFD) 
recommendations

• Implementation of new ESG Risk Framework
• Ensuring transparency by enhancing our governance 

model

HOW SUSTAINABILITY IS 
GOVERNED AT FAB
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Board of Directors

Group ESG Committee 
(G-ESGC)

Group CEO

Business Lines Group ESG Team Internal Audit

Group Risk Committee 
(GRC)

Board Risk and Compliance 
Committee (BRCC)

Group Compliance 
Committee

Group CRO 

Support Functions ESG Risks Team

2nd Line of Defense 3rd Line of Defense1st Line of Defense

ESG and Sustainable Finance 
Committee (ESG-SFC)

Group Operational & Fraud 
Risk Committee (GOFRC)

Credit Execution Committee 
(CEC)

2021

Tier 1

Tier 2

Senior 
Management

Functional
Roles
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Key: New committees/ 
Support function

Existing  
structure

Governance structure:
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The Group adopts a 
holistic approach in 
integrating ESG risks 
starting with raising the 
level of ESG awareness 
and preparedness, 
developing a sound ESG 
risk governance structure 
and responsibilities, and 
developing tools and 
methods to identify, assess, 
manage, and report on 
ESG risks.

1. ESG risk governanceand structure
5.

 E
SG

 ri
sk

 re
po

rti
ng

an
d 

m
on

ito
rin

g 2. ESG risk

identification

4. ESG risk

m
itigation 3. ESG risk assess

m
en

t

6. ESG Training

and measurem
en

t

ESG Risk Framework 
Components:

Enabler(s): Establish an ESG driven 
culture across the organisation

Enabler(s): Systems, tools, policy, 
and board and senior management 

sponsorship
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D) ESG risk appetite statement

A) Relevant legislations and standards

B) ESG risk taxonomy

ESG risks repository from relevant legislations and international guidelines that apply 
to the Group’s operations (e.g. CBUAE, BoE, MAS).

An ESG risks taxonomy map for direct and indirect impacts on the Group’s principal 
risk categories (e.g. credit, market, liquidity, compliance, operational etc.).

A list of ESG risks are identified and updated annually through two dimensions 
1) Likelihood of occurring and 2) Severity of impacting business operations and 
financial importance. Stakeholders representing the Group’s business units are 
involved in this exercise.

The ESG risk appetite is aligned with the Group’s risk appetite framework It includes quantitative and qualitative 
criteria that sets the Group’s tolerance to ESG risks.

• Quantitative metrics

• ESG risk indicators set the Group’s tolerance to indirect ESG risks emanating from exposures to 
counterparties and vendors with high risk ratings, along with appetite limits cascaded down to 
business functions.

• ESG performance indicators set the Group’s risk tolerance to direct ESG risks by monitoring the 
performance of the Group’s own ESG performance.

• Qualitative risk criteria includes a list of countries, sectors and activities of heightened sensitivity to 
ESG risks, which could negatively impact the Group (e g negative screening list, ESG critical activities 
and high ESG risk areas).

C) Material ESG risks

The key measures considered in identifying ESG risks across the Group’s operations include:
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2050
Group ESG strategy 
finalised and approved 

FAB became signatory 
of Net Zero Banking 
Alliance (NZBA)
     

New target to lend, invest, 
and facilitate business of 
USD 75 billion by 2030  

 
Implementation 
of TCFD 
recommendations 
and publication of 
first TCFD Report   

Reduction of carbon
 intensity for high
ESG risk sectors   

Finance and/or facilitate
>USD 75 billion in sustainable
or social projects over the 
period (2022-2030)   

Achieve Net Zero from own 
operations (Scope 1 and 2)  

Net Zero 
carbon 
emissions

Execution of delivery plan 
to meet carbon emission 

reduction targets 

Define clear steps and
intermediate goals to 
achieve Net Zero pathway   

Develop Net Zero 
pathways for emissions 
from FAB Operations   

20302022
Commits to implement 
the recommendations 
from the Task Force on 
Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD)

FAB becomes a signatory 
to the Abu Dhabi 
Sustainable Finance 
Declaration

Met the 10x10 target set 
in 2016 

2019
2016 - Committed 
to lend, invest and 
facilitate USD 10 
billion by 2026 to 
sustainable activities
 (10x10 target)

2016

2023
2021

First ever Green Bond 
in this region issued

2017

First Sustainability 
Report Published by 
FAB (then NBAD)

2010

FAB becomes the 
first and only UAE 
bank to be signatory 
to the Equator Principles

2015

Net zero transition
• Sustainable Finance by 2030 worth more than USD 

75 billion 
• Incorporate ESG as part of the vendor sourcing, 

selection and evaluation process
• Incorporate smart energy management systems to 

improve data tracking, measurement and energy 
efficiency

Climate adaptation and resilience
• Reduce carbon intensity for key sectors by 2030 
• Majority of energy for FAB operations to be from 

renewable sources by 2030
• 30% reduction in water and energy consumption 

per employee by 2030

Transitioning to a Low Carbon Future 
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2016 - Committed 
to lend, invest and 
facilitate USD 10 
billion by 2026 to 
sustainable activities
 (10x10 target)

2016

2023
2021
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in this region issued
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First Sustainability 
Report Published by 
FAB (then NBAD)
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FAB becomes the 
first and only UAE 
bank to be signatory 
to the Equator Principles

2015
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In 2021, FAB continued to emphasise our social responsibility, with several achievements in the following areas:

Employee well-being
Our employees are one of our most valuable assets, 
and safeguarding their health and well-being is 
important to FAB. We offer a variety of tools and 
services to help our workers maintain their physical, 
emotional and financial well-being. In accordance with 
our Human Resources philosophy and structure, we 
strive to build a human-centric workplace that is built 
on four fundamental pillars:
1. Connectedness
2. Resilience
3. Agility
4. Empathy

Diversity and inclusion
We consider that diversity and inclusion serve as a 
catalyst for creativity and economic stability, fostering 
healthier workplaces and communities even during 
times of adversity. We make a conscious effort to 
establish a workforce that represents the communities 
in which we operate. We are fostering a safe and 
inclusive work environment focused on cooperation, 
trust and equality. 
A diverse and inclusive workforce can help us 
drive innovation, engage our employees, boost job 
satisfaction, increase productivity and produce better 
FAB outcomes and overall customer experiences. 
We consider all qualified applicants for employment, 
regardless of gender, age, race, disability, religion or 
marital status, as an employer of choice. Our codes 
and policies are built around diversity and inclusion. 
We urge all employees, whether they are victims 
or witnesses, to report acts of discrimination or 
harassment and we evaluate all allegations.

Highlights
• Our employee absenteeism rate in 2021 was 9.66%, 

this is a 1.5% decrease compared to the previous 
year.

• FAB Cares Programme: Webinars with leading 
doctors who spoke extensively on the care, 
well-being, vaccination and other measure that 
individuals and families can take for their well-
being and safeguard from COVID-19.

• We had doctors from Mediclinic who gave 
employees talks on the importance and steps that 
employees can take for their mental well-being.

• Partnered with ICAS, one of the leading health 
consultancies, and provided our employees and 
their families with helpline services which focused 
on psychological, physical, financial and legal 
guidance.

Highlights
• Women represent 42% of our total workforce 

and held 32% of senior and middle management 
positions.

• 113 female employees took parental leave and 
returned to work. We offer 60 paid calendar days 
and an additional 30 half-paid days’ maternity leave 
for eligible employees. Five paid days of paternity 
leave is also available. 

• Our diverse staff includes 5,000 employees from 
80 different countries, 42% of whom are female.

Targets:
• 30% of women in senior management by 2025, 

40% of women in senior management by 2030
• 20% of female representation on all boards of 

subsidiaries by 2025, 40% of female representation 
on all boards of subsidiaries by 2030

CAPITALISING ON OUR SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Annual Report 2021
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Talent attraction and retention
FAB offers rewarding employment opportunities 
for young professionals and recent graduates who 
are interested in advancing their careers with the 
company. We are utilising every opportunity to attract 
diverse talent and provide a path for employees to 
develop the skills needed to advance their role at the 
Bank. In 2021, we continued to recruit candidates 
through external markets, internal talent pool and 
employee recommendations. We managed to achieve 
this in a virtual environment while maintaining the 
health and safety of our staff and new recruits during 
the pandemic.

Highlights
The Bank started the development of our FAB Talent 
Marketplace initiative 

Emiratisation
As part of the UAE Government’s efforts to increase 
awareness and encourage further localization in the 
financial services sector, FAB continues to implement 
an active and dynamic Emiratisation strategy. FAB 
seeks to unlock the potential of UAE Nationals to 
enable them to become a driving force for our Bank’s 
growth. We are committed to cultivating Emirati 
talent by providing rewarding career opportunities to 
graduates up to all senior roles.

Over 50% of our staff will be UAE Nationals by 2025.

Highlights
• The Bankers Programme: A programme where 

the selected individuals go through a 6 month 
journey over three key stages covering qualification 
study and assessments, on job training and group 
projects.

• Nujoom Development Programme: Designed 
for high potential graduates in the banking field 
to go through a 12 month career development 
programme to prepare for future leader roles and 
up skill their capability.

• Total number of national employees increased by 
12.4% relative to 2020.
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Throughout the year, FAB continued to align the Bank’s initiatives with key environmental, social and governance 
principles and considerations. For more information on FAB’s latest ESG developments, download our 2021 ESG 
Report on https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/sustainability/reports.

Learning and development
FAB plays a critical role in building team collaboration, 
facilitating learning and helping teams stay connected 
to one another. Our learning and development strategy 
assists our employees to enhance their talents and 
realize their potential. In 2021, we continued to support 
leaders and their teams through accelerated business 
change and the challenges associated with the 
pandemic. We ensure that all our employees receive 
a comprehensive understanding of FAB’s operations, 
including its markets, customers and initiatives.
Internal subject matter experts and reputable external 
partners collaborate with FAB to build relevant skill 
gaps and learning pathways. Business executives 
are actively engaged in the creation of content and 
the evaluation of its effect. Our strategy guarantees 
that the essential behavioral adjustments to enhance 
performance are adopted.

Highlights
In 2021, we implemented a variety of learning and 
development initiatives, including:

• Launch of Consumer Protection learning modules: 
Customised sessions on Fraud Awareness were 
conducted for the Consumer Banking Group and 
Collections customer facing teams. In addition, 
two eLearning modules were launched. One for a 
bank-wide audience covering the fundamentals of 
the regulation and standards and a dep dive role 
specific module for consumer facing roles.

• ESG Awareness initiatives: A bank-wide module 
on ESG fundamentals was launched followed by 
customised deep dive ESG sessions for teams to 
drive and support FAB’s roadmap in the ESG space.

Financial Inclusion
At FAB, we seek to guarantee that people and 
companies of all backgrounds have access to financial 
solutions that are both accessible and beneficial. 
Our goal is to enhance economic health, and boost 
financial literacy in our communities, especially among 
financially excluded regions. 

This is accomplished through a diverse selection of 
products and services, an expanding suite of digital 
solutions, financial literacy events, and banking 
professionals who speak our clients’ native languages.

Key Highlights
Ratibi
• For low-wage employees who do not have access 

to a bank account, we provide Ratibi prepaid payroll 
cards. Our Ratibi users can withdraw cash from 
ATM networks and use the card as a pre-paid debit 
card anywhere in the globe. 

• In 2021, we issued 762,000 new Ratibi prepaid 
payroll cards, bringing the total number of active 
cards to 1.7 million and total load and reloads to AED 
17 billion. 

Social aid distribution card
• With the establishment of the first digital platform 

by the Abu Dhabi Social Authority, we were able to 

expand Social Aid payments to low-income families 
in the UAE through a prepaid card issued by FAB. 

• The Bank has issued over 5,900 cards so far, with a 
total value of AED 600 million credited to cards as 
of 2021.

Khalifa Fund:
• At FAB, we continue to support the Government 

of Abu Dhabi’s Khalifa Fund for Enterprise 
Development, by providing a 3-5 year secured loan 
to support the entrepreneurial ventures of small 
business owners. 

• Through our designated team, FAB currently 
manages 50% of the Khalifa Fund Portfolio, and plan 
to increase its size by 8-10% annually.

DWallet
• A collaboration between Prepaid Business and the 

Ministry of Human Resources and Emiratisation 
(MOHRE) resulted in the launch of the DWallet Card, 
a payroll card created specifically for domestic 
workers throughout the UAE. 

• DWallet cards will allow domestic employees to 
have immediate access to their income in a safe 
and secure way. We issued 13,000 cards in 2021 
and have partnered with Lulu Exchange to allow 
sponsors to recharge the cards.
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A MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE 
BOARD OF DIRECTORS

On behalf of the Board of Directors, I am pleased to present 
the 2021 Annual Corporate Governance Report of First Abu 
Dhabi Bank PJSC.

As the Board of Directors, we understand that good 
Corporate Governance is essential to how our business 
operates, integral to embedding our strategy, and necessary 
for ensuring stakeholder confidence. 

In 2021, we worked closely with our Senior Management 
team to embed the Corporate Governance framework 
across all areas of the FAB Group and uphold the highest 
ethical conduct standards to create long-term sustainable 
growth for our employees and customers, clients and 
communities. 

Our Achievements in 2021
In 2021, we oversaw the adoption and implementation of 
the Central Bank of UAE  Consumer Protection Regulations 
across our business lines and focused on complying with 
Corporate Governance Regulations issued by our regulatory 
bodies in the UAE and abroad. FAB also played a significant 
role as a member of the UAE Banks Federation, providing 
advice on Corporate Governance matters across the UAE.

The Group also continued its international expansion, 
finalising the acquisition of Bank Audi Egypt and establishing 
a presence in Indonesia, and China.

The Board of Directors carried out periodical reviews 
of key policies, including risk management, internal 
controls, compliance, internal audit, financial reporting 
and outsourcing to ensure adequacy and compliance 
with corporate governance regulations and international 
standards.

2022 and beyond
As the largest bank in the UAE, we are responsible for 
contributing to sustainable growth and development. 
The Board looks forward to working closely with FAB’s 
stakeholders to continue enhancing the governance 
structure and ensuring a robust governance culture is 
embedded across FAB. 

On behalf of FAB’s Board of Directors, I recognise and thank 
the senior management team and the employees for their 
commitment to enhancing a governance culture, which we 
will continue to build upon in 2022 and beyond.

Tahnoon bin Zayed Al Nahyan
Chairman
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OVERVIEW

The FAB Group, including its local and international 
subsidiaries, representative offices and branches, 
recognises that a well-considered and established corporate 
governance framework facilitates effective decision-making 
and builds a strong relationship with stakeholders through a 
transparent structure that supports high quality disclosures. 
The Group also recognises that such a framework should 
have attributes that contribute to effective governance, tools 
to address the governance risks, and provide a coherent 
structure that aligns the management’s responsibilities with 
the Board’s oversight responsibilities. 

As the largest bank in the UAE, FAB is committed to 
continuously evolving and achieving best practices 
in corporate governance, business integrity and 
professionalism in its rapidly changing environment. Its 
Board-approved Corporate Governance Framework is 
aligned with the Bank’s strategic objectives and reflects 
applicable regulatory guidelines, including those of the 
Central Bank of the UAE (CBUAE) and its other regulators. 
It is designed to reflect the CBUAE’s 2019 Corporate 
Governance Regulation and Standards for Banks (the 
“CBUAE CG Regulations”) including the Standards re Shari’ah 
Governance for Islamic Institutions of May 2020 and 
also encapsulates the most recent Consumer Protection 
Regulations and Standards responsibilities. 

Under Article 2 of the CBUAE CG Regulations, members of 
the Board must ensure that a bank has robust corporate 
governance policies and processes commensurate with 
its risk profile and systemic importance. FAB’s Corporate 
Governance Framework and the supporting Corporate 
Governance Policy are designed to meet this requirement. A 
strong governance framework is only as good as the people 

who operate it. The culture in which we operate supports 
our commitment to adopting the spirit of the laws and 
regulations that govern FAB. 

Our corporate values define the way we conduct our 
business. We strive to lead by example in demonstrating 
good corporate governance and recognise the importance 
of effective governance to our owners, our customers, 
employees, our communities and to us as a Bank. The 
Group’s overarching corporate governance protocols are 
overseen by the Board, which directs the Group’s affairs and 
works closely with the Executive Management to set the 
Group’s strategic objectives. During the year, the Group’s 
Board Risk and Compliance Committee (“BRCC”) approved 
the reviewed and updated Group Corporate Governance 
Framework and the Group Corporate Governance Policy, 
providing a clear updated mandate and expectations 
around how FAB will continue to govern its business. It 
also has the prudent, closely monitored delegation of 
authority matrix that supports the need for independence 
in decision-making and escalation of reporting, clearly 
articulated individual and collective accountabilities, and 
compliance with all applicable laws and regulations. In 
2021, First Abu Dhabi Bank (FAB) was delighted to become 
a strategic partner of GCC Board Directors Institute (GCC 
BDI), the region’s leading not-for-profit organisation for 
corporate governance and board effectiveness in support 
of upholding best practices in corporate governance and 
economic development in the region.

At FAB, the authority and autonomy to operate within a 
controlled environment is an important tool and facilitates 
informed decisions by subject matter experts at the 
appropriate levels within the Bank. 
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CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK 
AT FAB

The Bank is governed by a framework consisting of a 
Board and committees. The emphasis in 2021 was to 
continue to support the evolution of the Committee’s in 
terms of operating procedures, including the development 
of defined reporting lines to the Board committees. The 
emphasis was also on ensuring that all committees received 
the right information at the right level and at the right time 
so that members could make informed decisions. The 
secretaries of the Board and Board committees remain to 
be senior employees within the Bank and subject matter 
experts. This has helped to enhance the administration 
and quality of the meetings, specifically with regard to 
meeting preparation, minutes taking, record keeping and 
accountabilities around decisions taken.

The Board and Board Committee charters are updated 
annually and the focus in 2021 was to review and  further 
update these documents to comply with the CBUAE 
Regulations on Islamic Standards and the Consumer 
Protection Regulations and Standards. The updated 
charters can be found on our website under “Corporate 
Governance Framework” section.

The management Committee charters are updated on 
a two-year cycle. The charters were reviewed in 2021 to 
ensure that they are aligned with the CBUAE’s Regulations 
and best governance practices in terms of membership and 
roles and responsibilities.

The corporate governance framework identifies the 
responsibilities and accountabilities of the Board and 
individual Board Directors; Board Committees; the Executive 
Committee and its supporting Management Committees; 
and the organisation’s support and control functions. 

An important part of FAB’s governance framework is the 
Bank’s Annual General Meeting (the “Meeting”). This is the 
opportunity for the shareholders to engage with the Board 
and raise questions. FAB held one meeting in respect of the 
2020 financial year. The Meeting was held on 28 February, 
2021 and had a number of purposes, including reviewing 
and approving the FAB Group’s audited financial statements 
for the calendar year and re-election of the external 
auditors. In addition, the Board of Directors recommended a 
cash dividend of 74 fils per share (over AED 8 billion of cash 
dividends) in accordance with the Bank’s aim and strategy 
of aligning the Bank’s long-term sustainable goals and future 
growth plans with the best interests of the shareholders. 
The shareholders have approved the Board remuneration. 
The Internal Shari’ah Supervision Committee’s annual report 
and the Internal Shari’ah Supervision Committee Members 
that were approved by the Higher Shari’ah Authority 
(HSA) of the CBUAE were also tabled and approved at 
the Meeting. In addition other special resolutions were 
approved as part of the meeting agenda. 

Governance, internal controls and risk 
management 
Under the CBUAE CG Regulations, the Board has approved 
that the risk governance framework must incorporate 
a “three lines of defense” approach including senior 
management of the business lines, the functions of risk 
management and compliance, and an independent and 
effective internal audit function. The 3 Lines of Defense 
(3LOD) model is a tool used worldwide by banks and other 
financial institutions to support how risk is managed and 
the roles and responsibilities of businesses, enablement 
functions and control functions. 

The 3 Lines of Defense model is embedded in FAB Group’s risk governance framework:

Board Audit Committee

Board of Directors

Board Committee’s / Board Risk and Compliance Committee

External A
udit

Regulators

Second Line of Defense
Risk Oversight

Responsibility Own the risks and
manage controls Set standards and guides

Role

Organisational
Structure

First Line of Defense
Risk Ownership

Group Risk Management,
Group Compliance,

Group Credit

Group Functions:

Third Line of Defense
Risk Assurance

Provide Assurance

Group Internal Audit

Internal Audit

Business Units (incl. 1st
line Risk), Group

Development, COO area,
CFO area, Group HR,
New business models

Frontline & direct
support functions

Challenge

Validate
(1st LoD &
2nd LoD)

Support

Challenge
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The significant functions, which form the control system, 
include Internal Audit, Risk, Compliance, Legal and 
Corporate Governance. Control functions within FAB 
functionally report to the Board or designated Committees, 
and administratively report to the GCEO. The CBUAE 
Corporate Governance Regulations require that control 
functions operate separately from the business (which is 
achieved through the 3LOD) and that the Heads of the 
Control functions have a direct reporting line to the relevant 
Board Committee. For example, the Group Chief Risk Officer 
reports functionally to the BRCC and administratively 
to GCEO, which means that all risk related matters are 
escalated to BRCC by GCRO while staffing, competency 
development and budgeting etc. are referred to GCEO. 
Similarly, the Group Head of Compliance has a direct right 
of access to the BRCC and the Board Audit Committee. 
These reporting lines are included in the relevant Board 
Committee charters. 

Risk and Compliance committees provide quarterly reports 
to the Board Risk and Compliance Committee (BRCC). 
Similarly, Audit provides quarterly reports to the Board 
Audit Committee (BAC). Both BAC and BRCC report any 
significant matters as and when required to the Board of 
Directors.

Corporate Governance Policy 
To achieve the principles for good Corporate Governance, a 
robust policy has been developed which includes some of 
the following elements:

1. Group Articles of Association
FAB Group Articles of Association (AOA) which is approved 
by the CBUAE, SCA and the shareholders at the Annual 
General Meeting, is considered as FAB’s constitutional 
document that specifies the regulations for its operations 
and defines FAB’s purpose. The AOA lays out how tasks 
are to be accomplished within the organisation, including 
the process for appointing directors and the handling of 
financial records and business across the Group.

2. Licenses
FAB is registered with the Department of Economic 
Development (“DED”) under License Number CN-1001897, 
FAB is also listed as a Private Joint Stock Company with 
the Securities and Commodities Authority (“SCA”) and is 
licensed as a Commercial Bank by its main regulators the 
Central Bank of the UAE (“CBUAE”).

3. Group Board and Board Committees 
Provide leadership and direction to the Group and 
includes: approval of the Group’s strategy and risk appetite, 
monitoring business performance and the risk and control 
framework, and providing an effective challenge to the 
Executive Committee of the Bank. 

4. Group and Subsidiary Management 
Committees
Assist the Group Board and the Group Executive Committee 
(Group EXCO) to run and control the Bank. This includes 
providing oversight of financial performance and the risk 
and control framework across all of the Bank’s businesses 
and functions, including those of its subsidiary companies. 

5. Group Delegation of Authority Framework
Defines and governs the Group’s delegations of authority 
across financial and non-financial delegations, powers of 
attorney and the Bank’s authorised signatories.

6. Governance controls
The FAB Group also operates a number of policies, 
procedures and processes, which help determine how 
governance operates in the Group. 

Corporate Governance Policy was restructured and 
approved by the Board Risk and Compliance Committee in 
January 2021. The Policy is reviewed on an annual basis. 
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FAB ORGANISATIONAL STRUCTURE

*Group Risk reports functionally to the Board Risk and Compliance Committee
**Group Compliance has a direct right of access to the Board Risk and Compliance Committee and the Board Audit Committee 
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BOARD INFORMATION 

Pursuant to the FAB Group’s Articles of Association and in 
accordance with Federal Law No. (2) of 2015 concerning 
Commercial Companies and its amendments, the Decretal 
Federal Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank and 
Organisation of Financial Institutions and Activities, and the 
CBUAE Corporate Governance Regulations and Standards 
of September 2019 (The “CBUAE CG Regulations”), the FAB 
Board of Directors (The “Board”) consists of 11 members. 
The Board of Directors is appointed on a three-year 
tenure at the Annual General Meeting in February 2020. 
The Annual General Meeting in February 2021 approved 
the appointment of H.E. André George Sayegh as a non-
Executive and non-independent director to replace the 
resigned member H.E. Abdulhamid Saeed (resigned in April 
2020).

The composition of the Board satisfies the generally 
acceptable corporate governance practice relating to 
the separation of Chair and Group Chief Executive and 
the majority membership of non-executive directors, UAE 
nationals and independent directors.

The Board is headed by an independent Chair who is 
elected from among its members. The Chair has authority 
to act and speak for the Board, including engaging with FAB 
senior management, facilitating communications between 
the Board and its shareholders, and meeting, or sending 
a delegate on his behalf (the GCEO), with representatives 
of FAB’s regulators, as required, including the Central Bank 
of the UAE (“CBUAE”) and Securities and Commodities 
Authority (“SCA”). 

The Chair provides leadership to the Board and is 
responsible for its overall effectiveness. The Chair ensures 
that Board decisions are taken on a sound and well-
informed basis, encourage and promote critical discussion 
and ensure that dissenting views can be freely expressed 
during the decision-making process. 

In the absence of the Chair, the Board meetings are chaired 
by the Vice-Chair. 

The Chair has authority to act and speak for the Board, 
including engaging with the Bank’s senior management. 
The Chair has a pivotal role in ensuring that the Board is 
updated on decisions and actions taken between meetings 
of the Board. The Chair also has oversight of the agenda, 
ensuring that it reflects the strategic nature of the Board’s 
work. 

To comply with CBUAE CG regulations and best 
international practices, the FAB Remuneration and 
Nomination Committee (REMCO) Charter was amended to 

ensure that the Bank will consider candidates of any gender 
and from a wide range of backgrounds, ensuring that as a 
policy at least 20% of candidates for consideration for the 
Board’s membership are female.

Board of Directors’ Responsibilities
• The Board is collectively responsible for directing the 

First Abu Dhabi Bank and its subsidiaries (together “FAB”) 
towards the achivement of FAB’s vision. To this end, the 
Board ensures that FAB’s strategic leadership, financial 
soundness, governance, management supervision and 
controls are robust and effective. 

• The Board is collectively responsible for the long-term 
success of FAB and the delivery of sustainable value to 
shareholders and customers and for ensuring effective 
control over the Bank’s entire business. 

• The Board sets the Group’s tone, values and standards 
and ensures that its obligations to its shareholders, 
regulators and others are understood and met.

• Members of the Board must act with integrity, exercising 
their duty of care, duty of confidentiality and duty of 
loyalty. As part of this duty, they must act in the best 
interests of stakeholders whilst meeting regulatory 
expectations. Treating customers fairly is an integral part 
of FAB’s governance and corporate culture. 

• Members of the Board are responsible for raising the 
awareness and emphasis on the increasing importance 
of consumer protection rights, which is an integral 
part of FAB’s governance and corporate culture, by 
promoting positive institutional conduct, well-qualified 
staff, providing necessary training, ensuring appropriate 
organisational structure, clear policies and procedures, 
and creating proper monitoring and controls 
mechanisms.

• Members of the Board are responsible for the 
implementation of an effective risk management 
culture and internal control framework across the Bank 
and the Group with respect to applicable regulations 
and standards. In order to promote a sound corporate 
culture, members of the Board must establish the ‘Tone 
from the Top’ by:
 ° Setting and adhering to corporate values and 

creating expectations that all businesses must 
be conducted in a legal and ethical manner, and 
overseeing the adherence to such values by staff; 

 ° Providing direction and oversight on the 
implementation’s effectiveness and adherence of 
applicable regulations and standards displayed via 
customers’ data, experiences and major complaints, 
of which, the Boards’ response must be recorded;

 ° Promoting risk awareness within a strong risk 
culture, and setting the expectation that all staff are 
responsible for ensuring the Bank operates within the 
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established risk governance framework, risk appetite 
and risk limits; 

 ° Ensuring that appropriate steps have been taken to 
communicate throughout the Bank the corporate 
values, professional standards and codes of conduct 
approved by the Board, together with supporting 
policies;  

 ° Ensuring that staff are aware that appropriate 
disciplinary or other actions will follow unacceptable 
behaviours and transgressions;

 ° Ensuring suitability, accessibility, and fairness to all 
customers’ categories within the Bank, including 
Islamic finance business and vulnerable groups; and

 ° Addressing any escalated decision from senior 
management or board management committees 
likely to have a material impact on FAB’s customer 
portfolio with consumers best interest from any 
perspective including but not limited to financial, 
operational, strategic or reputation issues.

• The Board ensures that FAB has a fit and proper process 
for the selection of senior management, including the 
heads of the risk management, compliance and internal 
audit functions, and the maintenance of succession 
plans for senior management.

• The Board ensures FAB’s compliance with Islamic 
Shari’ah Governance Standards and that there is a 
safeguard Shari’ah Governance Framework that is 
commensurate with the size and complexity of the 
operations of FAB and its risk appetite.

Independency
At FAB, we follow the CBUAE CG Regulations to assess the 
Independency of our Board. According to these criteria, 
in 2021, nine out of eleven Board members of FAB were 
considered independent, as they have no relationship 
with the Bank or Group that could lead to benefit which 
may affect their decisions. They are not under any undue 
influence, internal or external, ownership or control, 
which would impede the Member’s exercise of objective 
judgement. 

For determining independency, each non-executive 
director is required to make at least an annual disclosure of 
all relevant information to the Board Secretary and to the 
Group Corporate Governance. 

 Fact box 

• All members of the Board are Non-Executive
• Nine out of eleven members of the Board are Independent according to the criteria set by the CBUAE
• No member can be on the Board for more than 12 consecutive years (four terms of three years) 
• All members of the Board are UAE nationals
• Board structure has four Board committees
• Board carried out annual assessment 
• Board and Board Committees held 21 meetings in 2021, of which 7 Board meetings  
• Nasdaq Boardvantage application was rolled out to the Board and Board sub-committees
• Board KPIs were rolled out in 2021
• Five years strategy approved by the Board
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BIOGRAPHIES OF BOARD MEMBERS 

His Highness

Sheikh Tahnoon bin Zayed 
Al Nahyan

Independent non-executive Chairman

His Excellency

 Jassim Mohammed
Buatabh Al Zaabi 

Independent non-executive member

His Excellency

Sheikh Mohamed Bin Saif
Bin Mohamed Al Nahyan

Independent non-executive
Vice-Chairman

Independent non-executive Chairman 
Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020 

Board Committee membership
Chairman of the Board Remuneration 
and Nomination Committee 

Career
H.H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al 
Nahyan currently serves as the National 
Security Advisor of the United Arab 
Emirates. H.H. manages a business 
portfolio that straddles national 
security interests and the UAE’s opaque 
corporate sector.
 
Previously H.H. served as Deputy Na-
tional Security Advisor in 2013. 

External appointments
• Chairman of the Royal Group

Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020

Board Committee memberships
• Chairman of the Board 

Management Committee 
• Member of the Board 

Remuneration and Nomination 
Committee

Career
H.E. Sheikh Mohamed Bin Saif Bin Mo-
hamed Al Nahyan is a knowledgeable 
business professional with more than 
17 years’ experience in family business, 
real estate and investment. 
 
H.E. deals with Financials, Real Estate 
Investments and is self-managing vari-
ous related projects across the UAE.

External appointments
• Chairman of Abu Dhabi National 

Insurance Company
• Chairman of the Risk Management 

Committee of the Abu Dhabi 
National Insurance Company

Education
H.E. holds a degree in International 
Economics and History from the Ameri-
can University of Paris, France.

Appointed to the Board of Directors on 
24 February, 2020

Board Committee membership
Member of the Board Risk and Compli-
ance Committee

Career
H.E. Jassim Mohammed Buatabh Al Zaabi 
is the Chairman of the Abu Dhabi De-
partment of Finance. H.E. is a key leader 
of the economic and financial sector in 
the UAE. In his role as the Chairman of 
the Abu Dhabi Department of Finance, 
H.E. Al Zaabi is responsible for driving 
a culture of fiscal sustainability through 
all government related entities and 
maintains the robust balance sheet of 
the Emirate. Previously H.E. held several 
important positions, including serving as 
Chairman of the Abu Dhabi Executive Of-
fice. H.E. also served as Director General 
of the National Cyber Security Authority 
and was part of the senior leadership at 
Mubadala.

External appointments
• Vice Chairman of the Central Bank 

of the UAE
• Secretary General of the Supreme 

Council for Financial and Economic 
Affairs and the Tawazun Economic 
Council

• Member of the Executive Council of 
Abu Dhabi

• Chairman of Abu Dhabi Pension Fund 
• Chairman of MODON Properties
• Chairman of Etisalat
• Vice Chairman of the ADQ 
• Board Member of ADNOC
• Member of the Committee of the 

Education and Human Resources 
Council

Education
H.E. holds a Bachelor’s degree in Busi-
ness Administration from Ajman Univer-
sity of Science and Technology and a 
Master’s degree in Business Administra-
tion from London Business School.
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His Excellency

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber 
Independent non-executive member 

His Excellency

Sheikh Ahmed Mohamed
Sultan S. Al Dhaheri

Independent non-executive member

Appointed to the Board of Directors on 
24 February, 2020 

Board Committee membership
Chairman of the Board Risk and 
Compliance Committee 

Career
H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber is a 
member of the UAE Federal Cabinet, 
Minister of Industry and Advanced 
Technology, and the UAE’s special 
envoy for climate change. H.E. is also 
the Group Chief Executive Officer of 
the Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC). H.E. was the Chief Executive 
Officer of the ‘Energy’ platform at 
Mubadala Investment Company. Whilst 
at Mubadala Investment Company, 
he established Masdar, Abu Dhabi’s 
pioneering renewable energy initiative. 
He also served as Chairman of the 
Abu Dhabi Ports Company from 2009 
to 2019. H.E has previously served on 
the United Nations Secretary General’s 
High Level Group on Sustainable 
Energy for All. He has received various 
awards including the United Nations 
flagship award “Champion of the Earth” 
in 2012.  

External appointments
• Chairman of Emirates Development 

Bank 
• Chairman of Masdar 
• Chairman of the Board of Trustees 

of the Mohamed bin Zayed 
University of Artificial Intelligence 

• Board member to the Abu Dhabi 
Supreme Council for Financial and 
Economic Affairs 

• Board Member of Emirates Global 
Aluminum 

• Board member of the Emirates 
Investment Authority 

Education
H.E. holds a BSc in Chemical 
Engineering from the University 
of Southern California, a PhD in 
Business and Economics from 
Coventry University, and a MBA from 
the California State University in Los 
Angeles.

Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020

Board Committee membership
Member of the Board Audit Committee 

Career
H.E. Sheikh Ahmed Mohammed 
Sultan S. Al Dhaheri has been the 
Undersecretary of the Department 
of Social Services and Commerce 
Building (DSSCB) from 1996 until 2009. 
H.E. is currently the Chairman of Bin 
Surour Engineering. 

External appointments
• Vice Chairman of the Abu Dhabi 

Aviation (ADA) 
• Vice Chairman of the Abu Dhabi 

National Hotels Company (ADNH) 
• Board Member of the Emirates 

Telecommunication (Etisalat)
• Board Member of the Abu Dhabi 

Refreshment Co. Ltd (Pepsi Cola)
• Board Member of Al Dhafra 

Insurance 
• Board Member of Al Dhaheri Group

Education
H.E. holds a Bachelor’s degree in Civil 
Engineering.
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Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020

Board Committee memberships
• Chairman of the Board Audit 

Committee 
• Member of the Board 

Remuneration and Nomination 
Committee 

• Member of the Board Risk and 
Compliance Committee

Career
H.E. Khalifa Sultan Ahmed Sultan 
Al Suwaidi is the Director General 
of Investment Affairs at Abu Dhabi 
Pension Fund. Prior to this, he was the 
Executive Director of Global Special 
Situations Department at Abu Dhabi 
Investment Council Company PJSC.

External appointment
• Chairman ICE Futures Abu Dhabi

Education
H.E. holds a degree in Business 
Administration (Finance) and a MSc in 
Finance from Seattle University, USA 
and is a Chartered Financial Analyst. 

Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020 

Board Committee membership
Member of the Board Audit Committee 

Career
H.E. Mohammed Thani Murshed 
Ghanem Al Rumaithi has contributed 
to the growth of the Abu Dhabi busi-
ness community through the number 
of pivotal position’s he has held in the 
Abu Dhabi business community. H.E. 
also served as the President of the 
Federation of Chambers of the Gulf 
Cooperation Council (GCC). 

External appointments
• Chairman of National Marine 

Dredging Co. 
• Chairman of Thani Murshed 

Uniliver 
• Vice President of Abu Dhabi Sports 

Council 
• Chairman of Alpha Dhabi Holding 

PJSC 

Education
Bachelor of Business Administration. 

His Excellency

Jassim Mohamed Al Seddiqi
Independent non-executive member

Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020

Board Committee membership
Member of the Board Management 
Committee 

Career
H.E. Jassim Mohamed Al Siddiqi is 
known for his dynamic and innovative 
approach, having pioneered many in-
vestment strategies in the region. H.E. 
is the Chief Executive Officer of SHUAA 
Capital, the leading asset management 
and investment banking platform, with 
c. USD 14 billion in assets under man-
agement. 

External appointments
• Chairman of Gulf Finance House 

(GFH) 
• Chairman of Khaleeji Commercial 

Bank (Manama Bahrain)
• Chairman of SALAMA Islamic Arab 

Insurance Company 
• Chairman of Eshraq Investments 
• Chairman of the Entertainer 
• Board Member of Dana Gas
• Board Member of Abu Dhabi 

Chamber of Commerce and 
Industry

Education
H.E. Holds a BSc in Electrical Engi-
neering from the University of Wiscon-
sin-Madison and a MSc in Electrical 
Engineering from Cornell University. 
H.E. has also served as a noted lectur-
er at the Abu Dhabi-based Petroleum 
Institute. 

His Excellency

Khalifa Sultan Ahmed
Sultan Al Suwaidi

Independent non-executive member

His Excellency

Mohammed Thani Murshed 
Ghanem Al Rumaithi 

Independent non-executive Vice-
Chairman 
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His Excellency

Mohamed Saif Al Suwaidi 
Independent non-executive member 

Appointed to the Board of Directors on 
31 March, 2017 
Re-appointed to the Board of Directors 
on 24 February, 2020

Board Committee memberships
• Member of the Board Management 

Committee 
• Member of the Board Audit 

Committee 

Career
H.E. Mohamed Saif Al Suwaidi is 
currently the Director General of 
Abu Dhabi Fund for Development, 
an autonomous financial institution 
established by the Government of 
Abu Dhabi in 1971. With more than 30 
years of solid experience in finance, 
business management, infrastructure 
development and administration 
of institutional activities, H.E. has 
led the Fund in its effort to disburse 
development assistance in excess of 
AED 150 billion, that benefited 103 
countries. Not to mention that he has 
deftly managed ADFD’s multibillion-
dollar financial resources. 

External appointments
• Vice Chairman of the Arab Bank for 

Investment and Foreign Trade (Al 
Masraf) 

• Deputy Governor at the Board 
of Governors of the Asian 
Infrastructure Investment Bank 
(AIIB)

• Vice Chairman of Emirates Steel 
Company

• Board member of Emirates 
Development Bank (EDB)

• Board member of DP World
• Board member of Al Jazira Sports 

and Cultural Club
• Chairman of the Board of Directors 

of Abu Dhabi Tourism Investments 
Company (ADTIC)

• Head of the Abu Dhabi Uzbekistan 
Investment (ADUI) 

Education
H.E. holds a Bachelor degree in 
Business Administration from California 
Baptist University in the United States. 

Appointed to the Board of Directors on 
28 February, 2021 

Board Committee memberships
• Member of the Board Audit 

Committee 
• Member of the Board Risk and 

Compliance Committee 

Career
H.E. André George Sayegh is a 
seasoned C-suite executive with over 
three decades of experience in banking 
and financial services. Most recently 
serving as Group Chief Executive 
Officer at First Abu Dhabi Bank (FAB), 
prior to his retirement in January 2021. 
H.E. played a pivotal role in the merger 
of First Gulf Bank (FGB) and National 
Bank of Abu Dhabi (NBAD) to form FAB. 
H.E. served FAB and its predecessor 
bank, FGB, with distinction for over 
20 years, assuming several senior 
executive positions, including Chief 
Executive Officer of FGB from 2006 to 
2017. His previous experience includes 
senior positions with several leading 
international financial institutions, 
including Citibank. 

External appointment
Chairman of Multiply Group

Education
H.E. holds a BBA in Finance and a MBA 
in Corporate Finance and Banking 
from the American University of Beirut 
and completed a project at Columbia 
University majoring in the evolution of 
financial institutions. 

His Excellency

Waleed Al Mokarrab Al Muhairi 
Non-Independent member 

Appointed to the Board of Directors on 
24 February, 2020 

Board Committee membership
Member of the Board Management 
Committee 

Career
As Deputy Group Chief Executive 
Officer, Alternative Investments and 
Infrastructure Mubadala Investment 
Company, H.E. Waleed Al Mokarrab Al 
Muhairi has strategic oversight of the 
company’s broad investment portfolio 
and special projects at the group level. 
H.E. is also a member of Mubadala’s 
Investment Committee, which is man-
dated to develop the company’s invest-
ment policies, establish investment 
guidelines, and review proposed pro-
jects and investments to ensure they 
are in line with business objectives. 
He is also the Chairman of Mubadala’s 
new investment and business planning 
Committee, which approves deals 
within a certain financial threshold in 
addition to the responsibility of annu-
al and multi-year business planning. 
Furthermore, H.E. has oversight of 
the Real Estate and Infrastructure and 
Disruptive platforms. H.E. was one of 
the principal architects behind the Abu 
Dhabi 2030 Economic Vision. Prior 
to joining Mubadala, he worked with 
the UAE Offsets Programme Bureau as 
a Senior Project Manager. Past roles 
include working with McKinsey and 
Company as a consultant. 

External appointments
• Chairman of Cleveland Clinic Abu 

Dhabi 
• Chairman of Waha Capital 
• Chairman of Global Institute for 

Disease Elimination (GLIDE) 
• Chairman of the US-UAE Business 

Council 
• Chairman of Mubadala Health 
• Member of the Board of Trustees 

of Cleveland Clinic in the United 
States 

• Board Member of Aldar 
• Board Member of Noon.com 
• Board Member of Hub71 
• Board Member of Ellipses Pharma 

Limited
• Board Member of Investcorp 

Holdings, Bahrain 

Education
H.E. holds a Masters’ degree in Public 
Policy from Harvard University, USA, 
and a BSc in Foreign Service from 
Georgetown University, USA. 

His Excellency

André George Sayegh
Non-Independent member 
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Competencies 
In order to ensure that the competencies of the Board are 
relevant for the challenges the Bank is facing and will face in 
the coming years the Board Remuneration and Nomination 
Committee evaluates competencies of our Board members 
on a yearly basis. It is important for the Bank that our Board 
have the right balance of skills, diversity and expertise. 

All Board members are evaluated yearly by Board 
Remuneration and Nomination Committee on the following 
parameters: 

1. Executive experience 
2. Banking/Finance/Audit/Risk 
3. IT, Digital and Technology
4. Governance and stakeholder management
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BOARD GOVERNANCE

 Board member Role REMCO BMC BAC BRCC AED

H.H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan Chairman – Independent 
Non-Executive Director Chair 18,500,000

H.E. Sheikh Mohamed Bin Saif Bin Mohamed 
Al Nahyan

Vice Chairman – 
Independent Non-
Executive Director

Member Chair 3,500,000

H.E. Jassim Mohammed Buatabh Al Zaabi Independent Non-
Executive Director Member 3,500,000

H.E. Sheikh Ahmed Mohd Sultan S. Al Dhaheri Independent Non-
Executive Director Member 3,000,000

H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber Independent Non-
Executive Director Chair 3,500,000

H.E. Jassim Mohamed Al Seddiqi Independent Non-
Executive Director Member 3,500,000

H.E. Khalifa Sultan Ahmed Sultan Al Suwaidi Independent Non-
Executive Director Member Chair Member 3,500,000

H.E. Mohammed Thani Murshed Ghanem Al 
Rumaithi

Independent Non-
Executive Director Member 3,000,000

H.E. Mohamed Saif Al Suwaidi Independent Non-
Executive Director Member Member 3,000,000

H.E. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi Non Independent 
Non-Executive Director Member 3,000,000

H.E. André George Sayegh Non Independent 
Non-Executive Director Member Member Not a member in 

2020

Appointment, Retirement and Re-Election
According to the Bank’s Articles of Association, Board 
Members are elected at the Annual General Meeting (the 
“Meeting”) of the shareholders every three years. Board 
members’ term of office/ appointment is for three years. 
At the end of this term, Directors need to be re-elected 
at the Meeting of the shareholders by secret ballot using 
Cumulative Voting.

The Board may appoint members to fill vacant offices on 
the Board, provided that this appointment is presented to 
the Meeting at its first meeting to approve the appointment 

or appoint other members by way of a Resolution. If the 
number of vacant positions amounts to a quarter of the 
original number of Directors, a special Meeting shall be 
called into session within a maximum of thirty (30) days 
from the date on which the last position became vacant, to 
elect occupants for the vacant positions.

Candidates nominated to be elected on the Board 
of Directors are approved by the Remuneration and 
Nomination Committee and pre-approved by the Central 
Bank of the UAE.

Board Remuneration and ownership of FAB shares

Total remunerations paid to the Board members in 2021 for year 2020

During 2021, none of our Board members changed their holdings of FAB shares. Each quarter the Bank reports on Board 
members holding of FAB shares to Central Bank of UAE. 
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Board Resolution 
Outside Board meetings, seven written Board resolutions 
were issued during the year. 

• Board resolution # 1 – 26 January, 2021 
• Board resolution # 2 – 24 March, 2021 
• Board resolution # 3 – 21 April, 2021 
• Board resolution # 4 – 22 April, 2021 
• Board resolution # 5 – 25 April, 2021 
• Board resolution # 6 – 5 December, 2021 
• Board resolution # 7 – 12 December, 2021 
 
Board Power of Attorney (POA) 
During 2021 FAB issued a total of approximately 69 local, 
international and legal POA’s including the following: 

• A POA issued from the Chairman of the Board of 
Directors to the Group Chief Executive Officer with wide 
specific authorities/powers to act on behalf of FAB as a 
Group; 

• 12 POAs issued by the Group Chief Executive Officer 
to Executive Committee Members and Senior 
management to act on legal, credit, business and 
international matters across the Group and; 

• A total of 56 POAs issued to local and international 
attorneys to act on behalf of legal, credit and business 
matters across the Group. 

 
Conflict of Interest 
A Director has a duty to avoid to the extent possible any 
activity at FAB or elsewhere which creates or appears to 
create a conflict between a Director’s own interests (be 
those as an individual or through an entity he is associated 
with) and the interests of FAB. In particular a Director must 
avoid competing directly or indirectly with FAB, including 
holding directorships in competing institutions. In addition a 
Director is prohibited from: 

• Providing unjustified advantages to third parties at the 
expense of FAB; 

• Taking for himself, his immediate family or a related party 
opportunities that are available through his position as a 
Director, or his use of FAB property or information; and 

• Taking advantage of the position as Director to gain 
directly or indirectly any personal advantage which 
might be to the detriment of FAB. 

A Director who becomes aware of an actual or potential 
conflict of interest must: 

• Promptly disclose the matter to the Chair of the Board 
and the Secretary to the Board; and 

• Abstain from any and all involvement in that matter, 
including recusing himself from participating in the 
debate or voting on the matter or attending the relevant 
meetings.  

Annual General Meeting 
On an annual basis the Bank holds a Shareholders’ Annual 
General Meeting (the “Meeting”) whereby shareholders 
and executives interact. It is a mandatory annual meeting 
primarily held to allow the Bank’s interested shareholders 
with voting rights to vote on the Bank’s high level issues 
and to re-elect the Bank’s Board of Directors. The Meeting 
is convened under an invitation by the Board of Directors, 
within four months following the end of the fiscal year. 
Shareholders who do not attend the meeting in person 
may usually vote by proxy. The Meeting is also attended 
by a representative of the Bank’s regulator, the Securities 
and Commodities Authority (“SCA”) and the Bank’s external 
auditors. 
 
The Meeting resolutions are disclosed to the Abu Dhabi 
Stock Exchange (“ADX”) and the signed minutes of the 
Meeting are sent to SCA. 

In 2021, FAB held its Annual General Meeting on 28 
February, 2021. The Annual General Meeting in respect of 
the 2021 financials will be held in February 2022. Results and 
resolutions of the meeting will be published on the Bank’s 
website and shared with FAB regulators. 
 
Board Training 
Recognising the value and importance of continuing 
training for the Board and to comply with the CBUAE CG 
Regulations, the corporate governance team worked closely 
with the Board secretary and stakeholders across the Group 
to prepare comprehensive continuing training materials for 
the Board of Directors. In 2021, the following topics were 
covered: 

• Shari’ah Governance and Islamic Banking Regulatory 
Environment; 

• Fraud Awareness; 
• Financial Crime Compliance Awareness; 
• Regulatory Compliance; and 
• Open Banking – IT matters. 
 
Feedback from the Board of Directors is taken into 
consideration to continue the enhancements of topics 
presented to the Board and to address regulatory matters 
and international trends applicable to financial institutions.
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Chairman H.E. Sheikh Mohammed Bin Saif Bin Mohamed Al Nahyan

Member H.E. Jassim Mohamed Al Seddiqi

Member H.E. Mohamed Saif Al Suwaidi

Member H.E. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi

Executive Member Group Chief Executive Officer

Reviewed material Credit exposures and ensured it had operated within the Bank’s approved credit risk appetite framework.

Reviewed and discussed the Bank’s periodic financial performance with Bank’s Senior Management prior to referral to the Group Board of 
Directors for final approval.

Reviewed and approved the agenda of Annual General Meeting and submitted the agenda to the regulators as per the required process. 

Oversaw the implementation of the Bank’s local and international projects and strategy in line with the market changes and challenges.

Monitored the progress of non-performing loans and approved the Senior Management settlement agreement with the clients of some of 
these loans.

BOARD COMMITTEES INFORMATION 

Our Board Committees play a crucial part in the decision-making process and they help support the Board in the execution 
of its responsibilities. These specialist committees help share the Board’s workload and the detailed involvement of board 
members in the committees allows board members to get closer to the activities of the business. Due to their specialised 
nature, committees are able to conduct research and analysis of technical matters. They are empowered to make 
recommendations to the Board for ultimate approval. The FAB Board has established four committees. Each Committee has 
an independent non-executive director as the Committee Chair. The Committees’ Charter is reviewed and approved by the 
Board annually. The Committees are required to meet as frequently as deemed necessary to fulfil their objectives and to 
allow sufficient time for discussions, presentations, deliberations and decisions to be taken. 
 
Board Management Committee (“BMC”) 

Overview 
The BMC approves and oversees FAB Group’s overall management and execution of its business strategy and financial 
planning as per the Board’s approved, along with any material business aspects as appropriate. 

The Committee is composed of four (4) Board members with the majority of the members considered independent 
non-executive directors including the Chair. Along with other board members, the BMC also comprises the Group Chief 
Executive Officer of the Bank who attends the meeting of the BMC as an Executive Member. Hence, the BMC is an 
independent Committee with 60% of the members being independent. 

Members

Achievements

In 2021 BMC held four Committee meetings with 100% attendance

The Committee Chairman acknowledges his responsibility for the Committee system in the Company, review of its work 
mechanism and ensuring its effectiveness. 

H.E. Sheikh Mohamed Bin Saif Bin Mohamed Al Nahyan 
Chair of Board Management Committee 
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Chairman H.H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan

Member H.E. Sheikh Mohamed Bin Saif Bin Mohamed Al Nahyan

Member H.E. Khalifa Sultan Ahmed Sultan Al Suwaidi

Executive Member Group Chief Executive Officer

Permanent Attendee Group Chief Human Resources Officer

REMCO reviewed the Dividend Distribution to shareholders

REMCO performed a full review of the Bank’s reward strategy covering fixed, variable pay and allowances with a particular focus on key 
initiatives to be implemented during the year

Reviewed Senior Management objectives based on the Banks Balanced Scorecard

Approved the appointments of Senior Management positions

Reviewed and ratified the membership and appointment of Board of Directors for local and international subsidiaries and the Bank’s Internal 
Shari’ah Supervision Committee

Approved Human Resources and Compensation policies

Reviewed and approved UK and India Rewards policies and approved the revised Human Resources Steering Committee charter and other 
policies

Board Remuneration and Nominations Committee (“REMCO”) 

Overview 
The REMCO plays a crucial role overseeing the composition of FAB’s Group Board of Directors, recommending to the 
Board’s members the appointment and termination of its directors and senior management as appropriate. REMCO also 
ensures that there is a smooth succession process and planning in place for its Group Executive Committee members. 

The REMCO is also responsible for the review of FAB’s reward policy framework along with the oversight and approval of the 
rewards design methodology consistent with FAB’s culture, values, business performance and risk strategy. 

The Committee is composed of three (3) Board members with majority of the members considered independent non-
executive directors, including the Chair. Along with other Board members, the REMCO also comprises the Group Chief 
Executive Officer of the Bank who attends the meeting of the REMCO as an Executive Member and the Group Chief Human 
Resources Officer of the Bank as a permanent attendee (no voting rights). Hence the REMCO is an independent Committee 
with 75% of the members being independent. 

Members

Acheivments

In 2021, Board REMCO held two Committee meetings with 100% attendance

The Committee Chairman acknowledges his responsibility for the Committee system in the Company, review of its work 
mechanism and ensuring its effectiveness. 

H.H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan 
Chair of Board Remuneration and Nomination Committee
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Chairman H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber 

Member H.E. Khalifa Sultan Ahmed Sultan Al Suwaidi 

Member H.E. Jassim Mohammed Buatabh Al Zaabi 

Member H.E. André George Sayegh (appointed on 28 February, 2021) 

Executive Non-Voting Member Group Chief Executive Officer 

Permanent Attendee Group Chief Risk Officer 

Macro-economic reviews and its impact on the strategy of the bank

Continuous review of Group Risk and Compliance Profile and Risk Appetite Framework

Discussion and review of initiatives for 2021 for Group Risk and Compliance

Reviewed the readiness of Risk and Compliance for Work from home and return to office norms

Reviewed outlook on capital, liquidity, asset quality, compliance and other non-financial (operational, fraud risk and infosec) matters

Reviewed ESG strategy and corresponding risk framework to ensure long-term value creation through an integrated approach

Reviewed Risk analytics offshoring updates

Reviewed Corporate Governance report for 2020

Ensured that Bank is in compliant with the applicable laws and regulations issued by various regulatory authorities across the Group

Reviewed key regulations including Consumer Protection, Outsourcing Regulation. Islamic Risk Management Standards, Model 
Management Standards etc

Approval of Management Committees charters, group policies, frameworks, models, methodology documents, reports etc

Board Risk and Compliance Committee (“BRCC”) 

Overview 
BRCC plays a key role for setting an effective FAB’s Corporate Governance Framework, direct future risk strategy, including 
determination of risk appetite and tolerance, as well as for promoting a risk and compliance awareness culture among the 
Group and developing a proper mechanism to address the adherence and reporting of regulatory requirements to the 
Board. 

The BRCC with its delegated authority to act on behalf of the Board, has an overall responsibility to oversight and ensure 
the appropriateness and effectiveness of FAB’s compliance to regulatory requirements and risk management systems and 
controls, provide guidance to senior management, report and make recommendations to the Group Board in relation to 
current and potential future risk and compliance exposures of the FAB Group.
 
The Committee is composed of at least three (3) Board members with majority of the members considered non-executive 
independent directors and the Group Chief Executive Officer as a non-voting member. The Group Chief Risk Officer is also 
a permanent attendee (no voting rights). Hence the BRCC is an independent Committee with 75% of the voting members 
being independent.

Members

Achievements

In 2021, BRCC held four Committee meetings with 100% attendance 

In December 2021, the Board of Directors made a change to the composition of the BRCC. H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber 
was appointed as the Chairman of BRCC. H.E. Khalifa Sultan Al Suwaidi will continue as a member on the Committee. 
 
The Committee Chairman acknowledges his responsibility for the Committee system in the Company, review of its work 
mechanism and ensuring its effectiveness. 
 
H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber 
Chair of Board Risk and Compliance Committee
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Chairman H.E. Khalifa Sultan Ahmed Sultan Al Suwaidi 

Member H.E. Mohamed Saif Al Suwaidi 

Member H.E. Mohammed Thani Murshed Ghanem Al Rumaithi 

Member H.E. Sheikh Ahmed Mohamed Sultan S. Al Dhaheri 

Member H.E. André George Sayegh (appointed on 28 February, 2021)

Executive Non-Voting Member Group Chief Executive Officer 

Permanent Attendee Group Chief Audit Officer 

Endorsed the Bank’s Risk Based Audit Plan for 2021, budget and resource requirements. This also included endorsing the revision and 
update of the charters, policies and practices aligning with the UAE Standards and Regulations related to Internal Auditing and the CBUAE 
CG Regulations, including departmental initiatives.

Endorsed the Group Internal Audit Strategy for 2021 – 2025 and the associated KPIs which are monitored on a yearly basis. 

Discussed the various regulations and laws having an impact on the Bank and the Group’s Internal Audit processes.

Discussed FAB and Internal Audit’s measured approach in managing staff, revisiting the operating model and control framework during the 
COVID-19 outbreak and the initiative and the strategy taken. Re-assessed the plan taking into consideration new audit engagements due to 
the present feasibility and practicality of continuing the pre-prescribed Audit Plan during these exceptional circumstances.

Discussed and assessed a range of internal and external factors including increased cyber threats, business continuity standards and 
challenges, industry operations and fraud risk, regulatory changes, integration activities and competitive business conditions; this led to the 
Committee’s focus on increased coverage of technology, information security and compliance audit engagements.

Discussed the proceedings of the FAB’S Subsidiary Board Audit Committee meetings. 

Oversight of international branches, control and support functions in order to provide the Committee with an acceptable level of assurance 
on overall controls, levels of compliance and the governance of these operations.

Discussed and assessed the outcomes and updates received as a result of the various regulatory visits/examinations and reviews at Group 
and International jurisdictions. 

Discussed the outcomes of the departments Quality Assurance and Improvement Programme in line with industry best practices. 

Board Audit Committee (“BAC”) 

Overview 
BAC plays a key role assessing and assuring the quality and integrity of FAB’s disclosure, financial statements, financial 
reporting, and meeting regulatory requirements. BAC ensures FAB’s compliance and the effectiveness of its internal control, 
risk management systems, policies, and governance including the effectiveness of Islamic Financial Institutions (IFI). 

The Committee is composed of at least three (3) independent non-executive Board Members. The Group Chief Executive 
Officer attends the meeting as an executive non-voting member and the Group Chief Audit Officer of the Bank is a 
permanent attendee (no voting rights). Hence the BAC is an independent Committee with 80% of the voting members 
being independent.

Members

Achievements

In 2021, BAC held four Committee meetings with 88% attendance 

In December 2021, the Board of Directors made a few changes to the composition of the BAC.  H.E. Khalifa Sultan Ahmed 
Sultan Al Suwaidi was appointed as the Chairman of the Board Audit Committee 

The Committee Chairman acknowledges his responsibility for the Committee system in the Company, review of its work 
mechanism and ensuring its effectiveness. 
 
H.E. Khalifa Sultan Ahmed Sultan Al Suwaidi 
Chair of Board Audit Committee 
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Board Assessment 
To comply with CBUAE CG Regulations and SCA guidelines, 
the Board, or the REMCO, must carry out at least annually 
an assessment of the Board as a whole, its committees and 
individual members. This must include an independent 
assessment by an external third party at least once every 
five (5) years. 

In January 2021, the Board and Board sub-committees 
conducted their committees’ self-assessment for 2020. 
Outcomes and recommendations were considered by 
Corporate Governance and the Committees secretaries. In 
Q4 2021, and to comply with CBUAE CG Regulations, a third 
party was appointed to assess the processes of the Board 
and Board sub-committees. The appointed third party has 
already started the project and has met with the Head of 
Corporate Governance, Board Secretary, the secretaries 
of the Board-subcommittees and the Board of Directors. 
Once their assessment report on our processes is ready, the 
report with recommendations will be shared with REMCO 
and the Group Board. 
 

External Auditors 
The Group’s external auditors are appointed by the 
shareholders at the Annual General Meeting. The Group 
external auditor appointed for the period is KPMG Lower 
Gulf. Group external audit fees for the financial year ended 
31 December, 2021 is AED 4,750,000. Such fees include the 
audit conducted for all international locations of the Bank 
however, this does not include any non-statutory audit 
related fees. 
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SHARI’AH GOVERNANCE 

FAB is supervised from a Shari’ah perspective by an Internal 
Shari’ah Supervision Committee (“ISSC”). The appointment 
of the ISSC members is endorsed by FAB Group Board 
of Directors, approved by the Higher Shari’ah Authority 
(“HSA”) of the CBUAE and by the shareholders at the 
Annual General Meeting of the Bank. FAB Group’s ISSC 
consists of renowned and qualified Shari’ah scholars who 
are responsible to review and ensure that Islamic banking 
products, services and operations are in compliance with 
the Shari’ah principles. The ISSC supervises the Islamic 
banking business of FAB Group, including its international 
branches and subsidiaries.  
 
The Bank’s Islamic Banking business is governed from a 
Shari’ah compliance perspective by a Shari’ah Governance 
Framework. Shari’ah Governance Standards for Islamic 
Financial Institutions were issued by the CBUAE in 2020 
(the “Shari’ah Governance Standards”). FAB revamped 
and updated the Shari’ah Governance Framework for the 
FAB Group in accordance with the requirements set out 
in the Shari’ah Governance Standards. The FAB Group 
Shari’ah Governance Framework outlines the reporting 
framework, accountability, responsibilities of all relevant key 
stakeholders involved and also depicts a clear segregation 
between the “three lines of defense” of Shari’ah compliance 
in all activities relating to the Islamic banking business. 
 
During the year 2021, the Bank has also been working on 
the implementation of the requirements under the Standard 
Regulatory Requirement for Financial Institutions Housing 
An Islamic Window issued by CBUAE on 26 October, 2020 
(the “Islamic Window Standards”).  The Islamic Window 
Standards sets out clear guidelines to establish a framework 
and structure which ensures that the Internal Shari’ah 
Control department and ISSC are independent and are not 
subject to any influence that may affect their independence.  
Under this regulation, all Shari’ah compliant activities and 
business of the Bank must be offered through the FAB 
Group Islamic Window. 

Pursuant to the Islamic Window Standards, the Bank has 
also drafted an Islamic Window framework for the FAB 
Group setting out prudent regulatory guidelines and 
requirements.  The Islamic banking activities of the Bank 
will be headed by a Head of Islamic Window, who will be 
dedicated to the operations of the Islamic Window.  

In 2021, the Bank has also been working towards the 
alignment of the Shari’ah Governance Standards and the 
Islamic Window Standards with an over-arching objective 
of ensuring adequate governance and control mechanisms 
are in place to ensure complete compliance with the 
regulatory requirements.   

The ISSC held six (6) meetings with 100% attendance and 
issued various Shari’ah guidelines, approvals and resolutions 
covering various business groups and product segments 
across the Bank and its subsidiaries.   

ISSC shall issue and submit an annual Shari’ah report to HSA 
for approval regarding Shari’ah-compliant businesses and 
operations of the FAB Group for FY2021.

Internal Shari’ah Supervision Committee 
(“ISSC”) Members: 
At the Annual General Meeting (the “Meeting”) held on 
24 February, 2020, and the Annual General Meeting held 
on 28 February 2021, the following ISSC members were 
appointed: 

• Dr. Mohammed Daud Bakar 
• Dr. Mohamed Akram Laldin 
• Dr. Ahmed Rufai 
• Dr. Salim Al Ali 
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 Current Members:

Dr. Mohammed Daud Bakar 
(Chairman)

Dr. Mohamed Akram Laldin 
(Member) 

Dr. Salim Al Ali 
(Member) 

Elected at the Annual General Meeting 
on 24 February, 2020. 
Re-elected on 28 February, 2021 

Career
Dr. Mohammed Daud is the founder 
of Amanie Advisors, a global boutique 
Shari’ah advisory firm with offices 
located in Kuala Lumpur, Dubai and 
other international locations. Prior 
to this, he was the Deputy Vice-
Chancellor at the International Islamic 
University Malaysia. Dr. Mohammed 
Daud received the Islamic Economy 
Award at the Global Islamic Economy 
Summit (GIES) 2015 from His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum on behalf of Amanie 
Advisors. 

External appointments
• Chairman of Shari’ah Advisory 

Council of the Central Bank 
of Malaysia and Securities 
Commission of Malaysia 

• Member of Shari’ah Board of Dow 
Jones Islamic Market Index (New 
York) 

• Member of Shari’ah Board of Oasis 
Asset Management (Cape Town, 
South Africa) 

• Member of Shari’ah Board of 
National Bank of Oman 

• Member of Shari’ah Board of 
Financial Guidance (USA) 

• Member of Shari’ah Board of BNP 
Paribas (Bahrain) 

• Member of Shari’ah Board of 
Morgan Stanley (Dubai) 

• Member of Shari’ah Board of 
Jadwa-Russell Islamic Fund 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

• Member of Shari’ah Board of 
Bank of London and Middle East 
(London) 

Education
Dr. Daud holds a degree in Shari’ah 
from University of Kuwait and a 
PhD from University of St. Andrews 
as well as a Bachelor’s degree of 
Jurisprudence from University of 
Malaya.

Elected at the Annual General Meeting 
on 24 February, 2020. 
Re-elected on 28 February, 2021 

Career
Dr. Salim Al Ali is currently an Assistant 
Professor in Shari’ah and Islamic 
Studies at the UAE University. Dr. 
Salim Al Ali is a specialist in Islamic 
financial law, and legal and regulatory 
aspects of Islamic financial markets. 
He has participated in national and 
international conferences to address 
Shari’ah, legal and regulatory issues 
related to the Islamic banks, Islamic 
capital markets and Takaful. He has 
a wide experience in consulting, 
teaching and academic research in 
Islamic finance in different jurisdictions 
including Malaysia, the UAE and the 
UK. 

External appointments
• Member of Shari’ah Board at Abu 

Dhabi Commercial Bank (ADCB) 
• Member of Shari’ah Board at Al 

Hilal Bank 
• Member of Shari’ah Board at 

Emirates NBD 
• Member of Shari’ah Board at HSBC 
• Member of Shari’ah Board at SCB 
• Member of Shari’ah Board at Ajman 

Bank 
• Member of Shari’ah Board at 

National Bank of Fujairah 

Education
Dr. Salim holds a Ph.D in Financial 
Law from the University of 
London and a Master’s degree in 
Islamic Banking and Finance from 
International Islamic University of 
Malaysia.

Elected at the Annual General Meeting 
on 28 February, 2021 

Career
Dr. Mohamad Akram Laldin is currently 
the Executive Director of International 
Shari’ah Research Academy for Islamic 
Finance (ISRA). Prior to that, he was an 
Assistant Professor at the International 
Islamic University, Malaysia (IIUM). He 
was a Visiting Assistant Professor at the 
University of Sharjah, Sharjah, United 
Arab Emirates. 

External appointments
• Member of Shari’ah Advisory 

Council (SAC) of Central Bank of 
Malaysia 

• Member of Shari’ah Advisory 
Employees Provident Fund (EPF) 

• Member of HSBC Amanah Global 
Shari’ah Advisory Board 

• Member of Shari’ah Board Yassar 
Limited (Dubai) 

• Member of EAB (London) Shari’ah 
Advisory Board 

• Member of Islamic Advisory Board 
of HSBC Insurance Singapore 

• Member of Shari’ah Advisory 
Council International Islamic 
Financial Market (IIFM), Bahrain 

• AAOIFI Shari’ah Standards 
Committee member 

• Member of ISSC of Dubai Islamic 
Bank 

• Member of ISSC Shari’ah RAK Bank 

Education
Dr. Akram holds a B.A. Honours 
degree in Islamic Jurisprudence 
and Legislation from the University 
of Jordan, Amman, Jordan and 
a Ph.D. in Principles of Islamic 
Jurisprudence (Usul al-Fiqh) from the 
University of Edinburgh, Scotland, 
United Kingdom. 
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Dr. Ahmed Rufai 
(Member) 

Elected at the Annual General Meeting 
on 28 February, 2021 

Career
Dr. Ahmed Rufai is currently the 
Head of Shari‘ah Compliance to 
the International Islamic Financial 
Market (IIFM), Bahrain. IIFM is a global 
standard-setting body of Islamic 
financial services industry focusing 
on standardisation of Shari’ah-
compliant financial contracts and 
product templates. He has contributed 
significantly in the development and 
publication of 13 comprehensive 
documents and product confirmation 
standards as well as related guidance 
notes across Liquidity Management, 
Hedging, Sukuk and Trade Finance. He 
also contributed notably in preparing 
discussion papers for IIFM consultative 
meetings, as well as in the compilation 
of the IIFM Annual Sukuk Reports. In 
addition, he plays an active role in 
seminars, workshops and consultative 
meetings organised by IIFM in many 
jurisdictions worldwide. 

Education
Dr. Ahmed holds a Ph.D. in Islamic 
Law of Transaction from the University 
of Malaya, Malaysia and a Bachelor’s 
Degree in Shari ‘ah (i.e., the Islamic 
Law) from the Islamic University of 
Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 
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SENIOR MANAGEMENT

Hana Al Rostamani
Group Chief Executive Officer 

James Burdett 
Group Chief Financial Officer 

Futoon Al Mazrouei 
Group Head of Consumer

 Banking – UAE 

Career
Hana Al Rostamani is the Group 
Chief Executive Officer at First Abu 
Dhabi Bank (FAB). A seasoned C-suite 
executive with more than 20 years of 
experience in banking and financial 
services, Hana previously served 
as Deputy Group Chief Executive 
Officer and Head of Personal Banking 
at FAB, responsible for leading the 
transformation of FAB’s consumer 
bank, instilling a customer and digital-
first mind-set. Hana has served as 
an independent director in Emirates 
Integrated Telecommunication 
Company (Du) and was Vice-
Chairperson of the Emirates Institute 
for Banking and Financial Services. 

As the only female Group Chief 
Executive Officer of a major UAE-
headquartered bank and publicly 
listed corporation within the UAE, 
Hana is recognised for her leadership 
skills and forward-thinking vision. Her 
most recent accolade includes her 
nomination in Forbes Middle East, 
being ranked third as featured in 
‘Middle East’s Power Business Women 
2021’ list. 

External appointments
• Member of the MasterCard 

Advisory
• Member of the Supervisory Board 

IMD Foundation
• Board meber AW Rostamani Group
• Board member IFC

Education
A graduate of George Washington 
University in the USA.

Career
Futoon Al Mazrouei is the Group 
Head of Consumer Banking – UAE 
at First Abu Dhabi Bank (FAB) and is 
responsible for leading the Consumer 
Banking vision towards customer-
centricity and digitalisation. 

A retail banking executive for more 
than 15 years, Futoon has extensive 
experience across all facets of 
consumer banking, including product, 
sales and distribution and customer 
experience. Prior to her appointment 
as Group Head of Consumer Banking, 
Futoon was Head of Elite Banking – 
UAE at FAB. 

External appointment
Board member at Bank Audi Egypt

Education
Holds a bachelor’s degree in 
Science and Mathematics from Al 
Ain University and has completed 
an Executive Programme in 
International Management from 
Stanford University Graduate School 
of Education in Singapore.

Career
James Burdett is the Group Chief 
Financial Officer at First Abu Dhabi 
Bank (FAB) and is responsible for 
leading Group Finance, Treasury and 
Strategy. 

James joined FAB from Australia and 
New Zealand Banking Group (ANZ) 
where he served as Chief Financial 
Officer, International and Institutional 
Banking. Prior to this position, he was 
Chief Financial Officer Asia Pacific, 
Europe and America at ANZ. 

Before joining ANZ, James spent 17 
years at HSBC working in various 
larger country Chief Financial Officer 
positions before undertaking the 
role of Group Head of Management 
Information, Planning and Analysis, 
where he served as a member of the 
Finance Management Board chaired by 
the HSBC’s Group Finance Director. 

Education
A qualified Chartered Accountant 
and studied at the Auckland Institute 
of Technology. 

The Group Executive Committee Team/Senior Management 
Team (“Group EXCO”) is FAB Group’s most senior 
management level and it operates under a delegated 
authority from the FAB Board. It is responsible for identifying 
matters required or appropriate for escalation to the Group 

Board or Board Committees. The Group EXCO also supports 
the GCEO to determine and implement the Bank’s strategy 
as approved by the FAB Board. Below is a brief on FAB 
Group EXCO members. 
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Nurendra Perera 
Group Chief Audit Officer 

Pradeep Rana 
Group Chief Risk Officer 

Karim Karoui 
Group Head of Mergers and 

Acquisitions (M&A) 

Career
Nurendra Perera is the Group Chief 
Audit Officer at First Abu Dhabi Bank 
(FAB). Nurendra is responsible for 
providing independent assurance 
to the Bank’s Board of Directors 
and Senior Management on the 
quality and effectiveness of the 
Group’s Internal Control environment 
covering its Systems and Processes, 
Risk Management, Compliance and 
Corporate Governance Framework. 

Nurendra has more than 30 years 
of banking experience and has held 
senior positions in Governance, 
Risk Management, Compliance and 
Internal Audit in prominent UAE and 
international banks. 

Education
Holds a Master’s Degree in Business 
Administration, having majored in 
Finance from University of Leicester 
(UK), a Post Graduate Diploma in 
Consortium Executive Leadership 
and Organisation Design from 
University of INSEAD, including the 
following internationally accredited 
qualifications : CIA, CFSA and 
CRMA from the Institute of Internal 
Auditors (USA), CISA and CRISC 
from ISACA (USA), CIB from The 
Chartered Institute of Bankers (UK). 

Career
Pradeep Rana is the Group Chief Risk 
Officer at First Abu Dhabi Bank (FAB) 
and is responsible for implementing 
the Bank’s risk framework and 
corporate governance globally. 

Pradeep is an international banker with 
over 20 years of experience in roles 
that have spanned global and regional 
leadership. Prior to joining FAB, he 
served as the Group Head of Corporate 
Credit Risk Management and Chief 
Risk Officer of Wholesale Banking for 
Danske Bank in Denmark. 
 
He brings strong Emerging Markets 
experience having worked with ABN 
AMRO and Standard Chartered in 
international locations namely India, 
Hong Kong, South Korea, Singapore, 
The Netherlands and the UK; covering 
a variety of leadership roles in Fixed 
Income Syndication, Wholesale Credit, 
Strategic and Reputational Risk, 
Trading Risk Management, Market, 
Liquidity and Operational Risk, Retail 
Credit, Compliance and Enterprise Risk 
Management. 

Education
Holds a B.Eng. (Hons) in Mechanical 
Engineering from University of 
Surrey, United Kingdom and an MBA 
from Erasmus University School of 
Management, Netherlands. 

Career
Karim Karoui is the Group Head of 
Mergers and Acquisitions at First Abu 
Dhabi Bank (FAB). 

During his tenure with FAB, Karim has 
held a number of senior positions 
including Group CFO, Group Head 
of Subsidiaries, Strategy and 
Transformation and in April 2020, 
was appointed to his current role 
as the Group Head of Mergers and 
Acquisitions, focusing on the Bank’s 
inorganic growth strategy. 

Karim has over 28 years of regional 
and international banking experience, 
having led Finance, Strategy, Mergers 
and Acquisitions, Investor Relations 
and Marketing and Communication 
areas. Prior to FAB, Karim worked with 
Industrie Cosmetique Internationale 
(ICI) and Citibank Tunisia where he held 
a variety of senior positions including 
Country Financial Controller. 

External appointment
Chairman of Bank Audi Egypt

Education
Holds a Master’s in Accounting from 
IHEC, Tunisia. 
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Shirish Bhide 
Group Head of Corporate, 

Commercial and International 
Banking (CCIB) 

Martin Tricaud 
Group Head of Investment

 Banking

Career
Shirish Bhide was appointed in April 
2021 as the Group Head of Corporate, 
Commercial and International Banking 
(CCIB) at First Abu Dhabi Bank (FAB). 
Since joining FAB in 2013, Shirish has 
served as Group Chief Credit Officer 
and Group Head of Wholesale and 
International Banking. 

Prior to joining FAB, Shirish worked 
for The National Commercial Bank in 
Jeddah (Saudi Arabia) where he spent 
four years heading up International 
Risk Management, integrating Turkiye 
Finans Katilim Bankasi into the NCB 
family and credit approving global 
markets and project finance proposals 
in his capacity as a Senior Credit 
Officer. Shirish started his career with 
Citibank and worked for 18 years in 
India and Africa. He left Citi in 2009 at 
which point he was the CEO at Citibank 
Uganda. 

Shirish is an experienced business 
and risk leader with multi-geography 
experience in a variety of leadership 
roles across Consumer Banking, 
Corporate and Investment Banking 
(product, business and credit 
underwriting roles), Country 
Leadership and Risk Management. 

Education
A post graduate Diploma in 
Accounting and Finance from the 
London School of Economics and 
an MBA from the University of Poona 
(India). 

Career
Martin Tricaud is the Group Head of 
Investment Banking at First Abu Dhabi 
Bank (FAB). 

In his role at FAB, Martin has the 
responsibility for leading and growing 
our group-wide Investment Banking 
business, overseeing the Investment 
Banking Group including Global 
Coverage, Global Corporate Finance 
and Global Markets, focusing on 
enhancing our product proposition and 
expanding client coverage model to 
support positioning FAB as a regional 
leader in the Investment Banking 
space. 

Prior to joining FAB, Martin worked for 
HSBC where he held the role of CEO 
Middle East, North Africa, and Turkey, 
Deputy Chairman of HSBC Middle East 
Ltd. and a Group General Manager. 
Prior to this, he was the CEO for HSBC 
Australia and for HSBC Korea and held 
senior leadership positions over two 
decades at HSBC Global Banking and 
Markets across the Middle East, the UK 
and Europe. 

Education
Graduated from the Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, holds a Master’s 
Degree in Law from La Sorbonne 
University, Paris, and a Bachelor’s 
degree in History from Paris Nanterre 
(Paris X) University. 

Highlights 
H.E. André George Sayegh 
resigned from his position as 
Group Chief Executive Officer in 
January 2021 and was appointed 
on the Board of Directors on 28 
February, 2021. 

Mr. Melvin Fraser was appointed 
as Acting Group Chief Human 
Resources Officer on 25 
February, 2021. 

Mr. Rajesh Deshpande was 
appointed as Acting Group 
Chief Credit Officer on 8 April, 
2021. 

Mr. Fadhel A. B. Al Ali resigned 
from his position as Deputy 
Group Chief Executive Officer 
and Chief Operating Officer on 
the 31 December, 2021. 

The business address of each 
member of the executive 
management is First Abu 
Dhabi Bank PJSC, FAB Building, 
Khalifa Business Park – Al Qurm 
District, P.O. Box 6316, Abu 
Dhabi, United Arab Emirates. 
No member of the Group’s 
executive management has 
any actual or potential conflict 
of interest between his/her 
duties to the Group and his/her 
private interests and/or other 
duties. 
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MANAGEMENT COMMITTEES 

Discussed Management Committee assessment and recommendations

Discussed Consumer Protection Regulation and FAB’s implementation of the regulations

Approved acquisition of Bank Audi Egypt and other strategic local and international opportunities

COVID-19 pandemic and FAB’s response and precautionary measures

Discussed and approved 2021 Balanced Scorecard

Reviewed and approved Implementation of ESG Risk Framework

Approved the Islamic Window Model 

Discussed the Group Strategy

Discussed Weekend changes 

Discussed and approved the Emiratisation strategy 

FAB has a number of management committees, including 
the Group Executive Committee (“Group EXCO”) which is 
the FAB Group’s senior most management level Committee 
and it operates under a delegated authority from the FAB 
Board. It is responsible for identifying matters required or 
appropriate for escalation to the Group Board or Board 
Committees. The Group EXCO also supports the Group 
CEO to determine and implement the Bank’s strategy as 
approved by the FAB Board. 

The Group EXCO has established additional management 
committees to help execute agreed objectives of the 
Group EXCO and assist in the efficiency and effectiveness 
of running, controlling and monitoring of the business of 
the FAB Group. These management committees segregate 
into tier 1 committees and tier 2 committees. The tier 2 
committees provide necessary information and support 
to their relevant tier 1 Committee. Each Committee has an 

approved charter that outlines its authority, responsibilities, 
meeting frequency and practices, reporting and self-
evaluation. All tier 1 committees operate under a delegated 
authority from the Group EXCO. 

The management Committee structure helps drive senior 
level management decision-making within the Company 
across a range of matters, including the management of 
strategic; financial; capital; risk; operational; information 
technology and people issues affecting FAB. 

The review cycle for the charters of the management 
committees is every two years. The majority of the 
management Committee charters were reviewed and 
updated in 2020 to accurately reflect the strategic 
objectives, scope and operations of the Committees. The 
rest were reviewed in accordance with their respective 
charter review period. 

Achievements

In 2021, Group Executive Committee held fourteen Committee meetings with 94% attendance 

Group Executive Committee (EXCO) 

Description 
Key responsibilities of the Committee include making decisions on the Bank’s strategy, annual budgets, capital 
management, risk management and FAB’s more material policies and procedures. The Group EXCO may delegate certain 
authorities and powers to management committees and individuals, but it reserves the authority to deal with strategy, 
annual budget and structure; financial reporting and controls; capital management; risk and internal control; contracts; 
corporate governance matters; executive remuneration, human resources policies, group policies, Annual General Meeting 
of the shareholders and any other matters in its discretion. 
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Continuous discussion on the Macroeconomic Environment and its impact on FAB Group’s risk profile

Discussion and review of Initiatives for 2021 for Group Risk Management

Continuous monitoring on Group Risk Profile and Risk Appetite Framework

Reviewed the readiness of Group Risk management for Work From Home (“WFH”) and return to office norms

Reviewed ESG strategy and corresponding risk framework to ensure long-term value creation through an integrated approach

Continuous monitoring on Risk analytics offshoring updates

Discussion on external ICAAP validation and remediation report

Ensured that Bank is compliant with the applicable laws and regulations issued by various regulatory authorities across the Group

Discussion on key regulations such as Consumer Protection, Outsourcing Regulation, Islamic Risk Management Standards, Model 
Management Standards etc.

Approval of various frameworks, policies, models, methodology documents and reports

Achievements

In 2021, Group Risk Committee held four Committee meetings with 91% attendance 

Group Risk Committee (GRC) 

Description 
Oversees the Group-wide risk strategy and exposures to enable integrated risk management in an effective manner. 
Defines, develops and periodically monitors the Group’s risk appetite along with its related methodology, parameters, 
targets, and tolerances taking into account the Bank’s strategy and business planning. The GRC will report relevant matters 
to the Group EXCO, and as appropriate to the BRCC, advising and informing them as required on the Group’s risk appetite 
and framework. 
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Continuous oversight of regulatory trends, themes and issues impacting FAB in the UAE and across its international network

Direction with respect to major new regulatory engagements and implementation programmes, including with respect to the CBUAE 
Consumer Protection Regulation and the closure of matters arising from the CBUAE’s Risk-Based Supervision of FAB

Oversight of regulatory inspections and interactions across the FAB network, and of actions taken to address findings and residual risks

Oversight of bespoke Compliance frameworks and programmes, including with respect to Whistleblowing; Conflicts of Interest (Control 
Room); Financial Crime; and Conduct Risk, including themes and trends arising

Considered and approved FAB’s Compliance Risk Appetite, and provided direction in terms of collaboration and benchmarking with local, 
regional and global peers

Reviewed and approved Compliance Policies applicable to the Bank, ensuring that they properly reflect new and emerging regulatory 
themes and requirements

Continuous monitoring of key regulatory and financial crime reports, metrics and risk indicators

Oversight of Compliance Enterprise-Wide Risk assessments; Compliance systems assessments; and Compliance Monitoring reports, and 
direction with respect to common findings and recommendations for remedial action

Reviewed matters emerging from relevant Group Internal Audit and external reviews and oversaw remedial actions undertaken. 
Acknowledgment of residual risks presented by open GIA issues and direction with respect to remedial delivery extensions where original 
closure dates are impacted by significant dependencies

Oversight of key regulatory initiatives and projects, including the delivery of target Compliance systems across the FAB network, and 
ongoing efforts to ensure timely updates to customer due diligence files

Provision of direction to businesses in the development and delivery of their strategy in the context of ensuring sustainable conformance 
with applicable laws, rules and regulatory requirements

Achievements

Group Compliance Committee (GCC) 

Description 
Assists the BRCC in fulfilling its objective of overseeing the Bank’s regulatory responsibilities as well as ensuring the Bank’s 
compliance with the applicable laws and regulations issued by various regulatory authorities across the Group. The 
Committee also oversees that the relevant policies and procedures, including, but not limited to, the Group Code of Ethics 
are complied with across the Group. 

In 2021, Group Compliance Committee held six Committee meetings with 90.2% attendance 
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Group Asset and Liability Committee (G-ALCO) 

Description 
The driving force and key decision maker behind the structure and quality of the balance sheet. It is directly accountable to 
the BRCC for ensuring that the risks within the Group’s asset and liability position are prudently managed by way of strong 
bank policies and procedures and an appropriate risk framework. The G-ALCO must be constantly aware of and actively 
manage these risks and their potential impact on the Bank’s business and strategic objectives. 

Achievements
Governance

• Reviewed and approved all key policies, methodologies and Committee charters related to Balance Sheet and Capital Management 
• Established and approved Group Liquidity and Market Risk appetite
• Reviewed quarterly stress testing to ensure that FAB has adequate liquidity to survive a range of potential scenarios
• Ensured FAB complied with new Islamic Window regulation related to balance sheet management 

Liquidity 

• Ensured that the funds transfer pricing curve is set at a level to support both deposit gathering and loan growth 
• Optimally managed FABs liquidity position to ensure that sufficient liquidity assets are available to meet unexpected cash outflows
• Successfully managed the implementation of new CBUAE Monetary Bill programme

Capital

• Ensured that FAB holds adequate capital to meet regulatory ratios
• Supported strategic initiatives, such as investments in Egypt, India and China

Earnings

• Instrumental in deferring the implementation of new Islamic Window regulation related to Sukuk Repo. Net benefit to FAB c. USD 10.3 
million

• Protected and enhanced Net Interest Income through the implementation of strategic hedging strategies

In 2021, Group Asset and Liability Committee held twelve Committee meetings with 87% attendance. 
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GCC, on a quarterly basis, reviewed the quality and performance of the Bank’s credit portfolio to align bank’s lending strategies 
with market conditions. 

Several new products and transformation initiatives were approved during the year in line with the Bank’s growth and 
transformation strategy. 

Review and amendments to the Credit Policy of Investment Banking, Corporate & Commercial banking, Consumer Banking and 
Global Private Banking were approved to align with the Bank’s lending strategies. 

Review and amendments if the TM -RACs of several existing products were approved to align with the Bank’s business strategies. 

Review and amendments to Delegation of Approval Authorities (DoA) of various business segments to improve efficiency and 
turnaround time.

Achievements

In 2021, Group Credit Committee held six Committee meetings with 100% attendance. In addition, there were decisions 
made by the Committee via circulation during the period.

Group Credit Committee (GCC) 

Description 
Assists in the development and implementation of the Bank’s credit, investment strategy and the related policies and 
procedures. The aim of GCC is to have an overall credit oversight of the Group and decide on the credit policy and 
governance related matters. 

The Committee oversees the credit and lending strategies and objectives of the FAB Group
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The Committee reviewed various deliverables from a people perspective to strengthen the functioning of the Bank with a key focus on 
Talent, Culture, Emiratisation, Performance and Reward

In particular, in line with the Bank’s strategy, it approved the following projects: 

• Rewards Redesign project: aimed at aligning the Rewards strategy and actions to the Bank’s strategy / focus areas and ensure they are 
tailored to the needs of specific businesses. 

• Performance Management Review: Aimed at reviewing and recommending a new Performance Management framework aligned with 
the Group Strategy and Culture deployment

The Committee reviewed the approach to Work From Home and directed the creation of a policy that enables flexibility and empowerment 
of managers as key principles.

The Committee approved the following policies after review:

• Code of Conduct policy
• Performance Management policy
• Singapore Remuneration policy 
• Short-term Assignment policy
• Change in the notice period policy for Singapore, Hong Kong and India
• Outside Business Interest/Activities Policy
• Group Gifts and Hospitality Policy

Achievements

In 2021, Group HR Steering Committee held one Committee meeting with 100% attendance. In addition, there were Committee 
decisions made via circulation during the period. 

Human Resource Steering Committee (HRSC) 

Description 
Assists the Group EXCO and the REMCO to implement strategic and operational HR initiatives to deliver the Group’s long-
term shareholder value. It provides a forum to discuss and approve for HR initiatives and policies to ensure that the needs of 
the organisation from an employee’s perspective are considered and changes are approved or are submitted for approval to 
the relevant governance body. The Committee will be the formal sponsor of all material HR initiatives across the Bank in line 
with the Bank’s Employee Value Proposition 
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In 2021, Group Operational and Fraud Risk Committee held six meetings with 100% attendance 

Group Operational and Fraud Risk Committee (GO&FRC) 

Description 
Assists the Board Risk and Compliance Committee (“BRCC”) in fulfilling their objectives of overseeing the Bank’s Operational 
and Fraud Risk Management. The key responsibilities of this Committee are to define guidelines to identify and manage 
Operational and Fraud risks in all new products, processes, and activities, defining scope, policy, objectives, assumptions, 
and roles/responsibilities of the Group’s Operational and Fraud Risk Management Policies. Other responsibilities include 
management and reporting of the Bank’s Operational Risk profile, ratifying and recommending relevant Operational 
Risk and Fraud Risk strategies; recommending operationalisation and gap remediation of policies and standards issued 
by the Group; and ensuring alignment of business strategies with risk priorities and acting to protect and enhance the 
shareholders’ value.

Achievements

Enhancements to framework and controls for Operational and Fraud Risk management.

New Product Governance strengthened through a dedicated Tier-2 level Committee for review and recommendation of product offerings

Implemented digital controls to combat emerging fraud risks.
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Technology Risk Committee has been merged with the Group Information Security Committee to review, monitor and update on 
Technology, Information Security Risks, BCM and Data Privacy Risks

Continuous discussion on Information/Cybersecurity and its ipact on the FAB’s Group risk profile

Discussion and review of Cybersecurity Initiatives for 2022 of Group Security Office

Continuous monitoring on Cybersecurity Risk Profile and their remediations

Continuous discussion on Data Privacy, Data Residency and its impact

Continuous update and review of Business Continuity Technology incidents

Continuous update on the current status of the Bank’s Work from Home policy

Continuous update on third party/vendor risks and its impact

Introduction of Cloud and Digital Risk framework at FAB

Continuous update on implementation of Consumer Protection Regulations and Standards

Approval of Group Information Security Policies, International Branch Policy addendums and Committee Charters

Monitoring of Information/Cybersecurity/BCM/Data Privacy compliance to Regulations and Standards in the UAE and International Branch

Continuous update on the UAE and International Branch Information Security Compliance

Continuous update on FAB cybersecurity exposure on the internet

Continuous update on Independent cybersecurity testing and observations

Discussion and review of Cyber Insurance to manage Risk Appetite of the Bank

Continuous review and monitoring of Information/Cybersecurity Risks accepted beyond Risk Appetite of the Bank

Approvals on Crisis Management Plan, Cybersecurity Incidence Response Plan, Cyber incident retainer service in privacy and cybersecurity.

Continuous update on Ransomware Resilience and Cyber War Games

Approval on Crisis Management team structure in alignment with recent organisational changes

Continuous review, monitor and update on the UAE Consumer Protection Regulation

Continuous oversight and review of Cybersecurity risks in FAB International Branch Integrations

Reviewed the Cybersecurity control and recommendation on the Work From Home / VDI access

Achievements

Group Technology Risk and Information Security Committee (GTRISC) 

Description 
Operates under a delegated authority from the Group EXCO. It also assists the Board Risk and Compliance Committee. 
The primary objectives of the GTRISC are overseeing, reviewing and taking decisions on Technology and Information 
Security Data Privacy and Business Continuity Management (BCM) related risk management status and health, including its 
alignment to the risk appetite of the FAB Group.

In 2021 Group Technology Risk and Information Security Committee held six Committee meetings with 95% attendance 
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Raised the profile of the challenge of “interest on interest” legislation with the UBF and CBUAE

Finalised and approved the Group Technology Strategy – culmination of the topics agreed in the 2020 GTSC meetings

Executed oversight on the Technology investment portfolio , strategic projects (e.g. Elite and Private Banking, PBG Digital Journeys, FixIT, 
CRM) and Technology service management trends

Executed oversight of the quarterly APAC region TSC and the quarterly Egypt TSC

Approved the “Technology Modernisation” funding request and the switch in Technology resource pooling model, to speed up the 
mobilisation of approved projects

Group Technology Steering Committee (GTSC) 

Description: 
The Committee was established in 2019 to assist in fulfilling the Group EXCO’s corporate governance and oversight 
responsibilities of all technology and information systems across the FAB Group and support the work of the Board 
Risk and Compliance Committee (“BRCC”) in its oversight of the Group IT governance framework. The GTSC makes 
recommendations to the Group EXCO regarding significant technology investments in support of the Group’s strategy. 
The GTSC ensures alignment of business strategies with technology priorities and acts to protect and enhance the 
shareholders’ investment in technology. 

In 2021 Group Technology Steering Committee held fourteen Committee meetings with 89.99% attendance 

Achievements

 Group ESG Committee (GESGC) 
 
• The GESGC was established in quarter 4 of 2021 and it operates under a delegated authority from the Group Executive 

Committee. GESGC is the senior authority at management level for decision-making on all ESG related matters of the 
Group. It assists the Board Risk and Compliance Committee (BRCC) and reports relevant matters to the EXCO and the 
BRCC, advising and informing them as required on the Group’s ESG risk framework. The primary objective of the GESGC 
is to oversee development and implementation of Group ESG strategy and ESG risk parameter and aspects related to 
the FAB Group’s own sustainability goals. 

 
Self-assessment of management committees 
 In order to ensure continuous improvement and effectiveness of management Committees, each Committee undertakes 
a self-assessment process at the end of the calendar/fiscal year that assesses the performance and dynamics of the 
Committee. Feedback from the self-assessment survey is used to implement relevant changes and actions and to enhance 
the effectiveness of the Committees. 
 
Assessment of management committees in 2020 was conducted in January/February 2021. The process was conducted 
via an automated system assuring the members with complete anonymity which resulted in absolute honesty around the 
individual member’s opinion of Committee performance. All Committee members of each of the management committees 
participated in the assessment. The overall average rating of the assessment across the Committee’s was 3.48 on a rating 
scale of 1 to 4 where 1 is low and 4 is high.
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FAB UAE AND INTERNATIONAL SUBSIDIARIES, 
BRANCHES AND REPRESENTATIVE 
OFFICES 
FAB operates a number of subsidiary companies, branches 
and representative offices both in the UAE and internationally, 
spanning jurisdictions in Europe, America, Africa, Middle East 
and Asia. These provide a range of client facing services. 

All of the Group’s international subsidiary companies, 
branches and representative offices are required to comply 
with the FAB Group Corporate Governance Policy and 
with the applicable laws and regulations that apply in their 
jurisdiction. FAB UAE subsidiaries are locally regulated 
subsidiary companies of the Group. Each operates within 
the Group’s overarching corporate governance framework 
along with corporate governance arrangements suitable for 
their business with the Group’s oversight and control. FAB’s 
international subsidiaries have their constitution as locally 
incorporated entities in their jurisdiction. 

International and local subsidiaries have their own Board 
of Directors and Board Committees where required by law 
or regulation and have ultimate reporting responsibilities 
to the Group. To assist, guide, direct and challenge senior 
management of these subsidiary companies, the Board of 
Directors consists of senior professionals with substantial 
banking, finance and risk experience. 

During year 2021, the Board exercised adequate oversight 
over the Group while respecting the independent legal 
and governance responsibilities that apply to the individual 
entities. The Board received reports regarding its group 
structure through the Board Risk and Compliance 
Committee. 
 
The Bank has, however, constituted the majority of its 
international presence through branches and representative 
offices, providing operations and services at a local level 
and supported by regional and Group management as 
appropriate. This includes significant operations in the U.K. 
and Egypt, as well as operations in Asia and several GCC 
countries. In 2021, the Bank continued to enhance the 
international governance model developed in 2019 that sets 
out for each location the International Banking Governance 
Framework (“IBGF”), including the senior management 
organisation structure, committees and decision-making 
forums and reporting lines. A network of regular reporting 
and oversight consolidated these governance IBGFs. 
This included regular reporting to and from Group level, 
with two-way dialogue along defined functional reporting 
lines; provision by the subsidiaries and branches of key 
performance indicators on governance matters, including 
reports on board and Committee meetings, reinforced by 
conference calls between the Group and each location to 
provide oversight and guidance; and support on emerging 

governance issues as necessary. The emphasis is on ensuring 
that each location has in place the appropriate governance 
mechanisms that meet local regulatory requirements and is 
consistent with the Group approach. 

In addition to our local subsidiaries, our International 
subsidiaries are based in Switzerland, United States of 
America, Kingdom of Saudi Arabia, Egypt, Libya, India, Paris 
and the Cayman Islands. 
 
Overview on our local subsidiaries 

First Abu Dhabi Securities (“FAB Securities”) is 
a Sole Proprietorship Limited Liability brokerage subsidiary 
of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated under the laws 
of the Securities and Commodities Authority (“SCA”) in the 
UAE. The subsidiary is managed by a Board of Directors 
and management committees. The Board of Directors is 
composed of (five) members. The Board has formed (one) 
Board Risk Committee. FAB Securities is one of the founding 
members of the UAE exchanges in both Abu Dhabi and 
Dubai. FAB Securities is a member of the UAE exchanges in 
both Abu Dhabi and Dubai specialised in providing innovative 
and comprehensive brokerage services across the UAE, as 
well as key regional and international markets. FAB Securities 
provides execution underpinned by the highest international 
trading and compliance standards. 
 
First Abu Dhabi Islamic Subsidiary (“FAB 
Islamic”) is a Private Joint Stock subsidiary of First 
Abu Dhabi Bank PJSC incorporated under the laws and 
regulations of the Central Bank of the UAE. The subsidiary 
is managed by a Board of Directors and management 
committees. The Board of Directors is composed of (five) 
members. FAB Islamic provides banking services and 
offers saving and current accounts, credit and debit cards, 
mortgage loans, wealth management, insurance, securities 
brokerage, merchant payments, foreign exchange, transfers, 
investments, and private banking services. 

First Gulf Information Technology (“FGIT”) is 
a Limited Liability subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC 
incorporated under the laws of the United Arab Emirates. 
The subsidiary is managed by a Board of Directors and 
management committees. The Board of Directors is 
composed of (five) members. FGIT provides services, 
management and operation of computer networks, 
information technology network services, computer 
infrastructure establishment, institution and maintenance, 
information technology consultancy, computer devices and 
equipment domain consultancy and computer engineering 
consultancy. 
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First Abu Dhabi Properties (“FAB Properties”) is 
a Sole Proprietorship Limited Liability subsidiary of First Abu 
Dhabi Bank PJSC incorporated under the laws of the UAE. 
FAB Properties is managed by a Chief Executive Officer and 
an executive specialist team in real estate. It is a real estate 
service provider specialising in end-to-end property solutions. 
It manages both residential and commercial entities in key 
locations in the UAE. FAB Properties offers exceptionally 
high calibre services in professional real estate solutions and 
creates sustainable long-term value for the clients and for the 
landlords who hand over their properties for management. 

Mismak Properties is a Sole Proprietorship Limited 
Liability subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated 
under the laws of the UAE. Mismak Properties is managed by 
a Chief Executive Officer and an executive specialist team 
in real estate. The objective of the subsidiary is to carry on 
the following activities within or outside the UAE: building 
maintenance; land and real estate purchase and sale; real 
estate enterprise investment, development; institution and 
management; real estate lease and management services. 

First Merchant International (“FMI”) is a Limited 
Liability subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated 
under the laws of the UAE. First Merchant International is 
managed by a Chief Executive Officer and an executive 
specialist team in real estate. The objective of the subsidiary 
is to conduct the business of owning, managing and 
investing in the fixed and movable assets and funds of any 
commercial and investment activities inside or outside the 
UAE. 

MAGNATI UAE is a Sole Proprietorship Limited Liability 
subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated under 
the laws of the UAE. Magnati is managed by a Chief Executive 
Officer. Magnati’s role is to strengthen the Group’s leadership 
position in the rapidly expanding payments sector and 
accelerating its digital transformation agenda. With the power 
of FAB’s expertise and infrastructure at the core, Magnati will 
attract regional and global partners, setting a new standard 
for innovation and delivery in the payments industry. 

Moora is a Limited Liability Subsidiary of Mismak by 67% 
ownership, a subsidiary which is owned by First Abu Dhabi 
Bank PJSC incorporated under the laws of the UAE. Moora is 
managed by a General Manager and an executive specialist 
team in real estate. The objective of the subsidiary is to own, 
manage and invest in real estate and buildings inside or 
outside the UAE. 

FAB Employment Services is a Sole Proprietorship 
Limited Liability subsidiary of First Merchant International 
(FMI) a subsidiary which is owned by First Abu Dhabi 
Bank PJSC incorporated under the laws of the UAE. FAB 
Employment Services is managed by a General Manager 
and an executive specialist team in Outsource Employment 
Services. The objective of the subsidiary is to carry on 
recruitment activities and on demand labour supply 
(temporary employment) inside and outside the UAE. 
 
FAB Resourcing Services is a Sole Proprietorship 
Limited Liability subsidiary of First Merchant International 
(FMI) a subsidiary which is owned by First Abu Dhabi 
Bank PJSC incorporated under the laws of the UAE. FAB 
Employment Services is managed by a General Manager 
and an executive specialist team in outsource employment 
services. The objective of the subsidiary is to carry on 
recruitment activities and on demand labour supply 
(temporary employment) inside and outside the UAE. 
 
Abu Dhabi National Leasing is a Limited Liability 
Subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated under 
the laws of the UAE. The Company is managed by a General 
Manager. The objective of the Company is to own, lease, 
manage and give for lease and sell fixed and movable assets 
of all types and forms. 

Abu Dhabi National Properties is a Limited Liability 
Subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated 
under the laws of the UAE. The Company is managed 
by a Chief Executive Officer and an executive specialist 
team in real estate. The objective of the subsidiary is to 
carry out real estate projects marketing and sales services, 
economic feasibility studies of real estate projects, leasing, 
management and maintenance of properties, contribution 
in capital of existing real estate projects or those under 
construction, brokerage in sales and purchases. 

NBAD Employee Share Options is a Limited Liability 
Subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC incorporated under 
the laws of the Jebel Ali Free Zone (“Jafza”) . The Company 
is managed by a Director. The objective of the subsidiary is 
to hold shares and investments within the UAE and abroad, 
general trading and to carry any lawful activity permitted by 
the Jebel Ali Free Zone offshore Companies Regulation 2003.

Nawat Management Services Sole 
Proprietorship is a Limited Liability subsidiary of First Abu 
Dhabi Bank PJSC incorporated under the laws of the UAE. The 
License of this subsidiary is Dormant. 
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Overview on International Subsidiaries 

FAB Private Bank (Suisse) SA is a Société anonyme 
subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC, incorporated 
under the laws of the Swiss Financial Market Supervisory 
Authority (“FINMA”). The subsidiary is managed by a Board 
of Directors and management committees. The Board 
of Directors is composed of (five) members. The Board 
has formed three Board committees; the Board Audit 
Committee, the Board Risk and Compliance Committee and 
the Remuneration and Nomination Committee. It provides 
private banking and wealth management solutions to high 
net-worth individuals. 
 
First Abu Dhabi Bank USA (NV) (“FAB USA”): is 
a limited liability subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC, 
incorporated under the laws of Central Bank of Curacao. 
The subsidiary is managed by a supervisory Board of 
Directors, Managing Board of Directors and management 
committees. The Supervisory Board of Directors is 
composed of (four) members. It provides credit support and 
services to U.S. companies involved in projects in the UAE 
and to assist UAE investors seeking business opportunities 
in the U.S. 

First Abu Dhabi Capital Financial Company 
(“FAB Capital” KSA) is a closed joint stock single 
shareholder subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC, 
incorporated under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 
– Competition and Market Authority (“CMA”). The subsidiary 
is managed by a Board of Directors. The Board is composed 
of (six) members. The Board has formed two Board 
committees; the Board Audit Committee and the Board 
Remuneration and Nomination Committee. It provides a 
range of investment banking products to customers looking 
to access Saudi Arabia’s market as well as international 
markets in which FAB has a presence. 
 
Bank Audi Egypt SAE In 2020, Bank Audi and First 
Abu Dhabi Bank (FAB) have agreed that FAB acquire 
100% of the share capital of Bank Audi sae, the former’s 
subsidiary of Bank Audi Lebanon in Egypt. The transaction 
was completed on 28 April, 2021 and Audi Egypt is now 
fully owned by FAB. The subsidiary is managed by a Board 
of Directors. The Board is composed of (seven) members. 
The Board has formed five Board committees; the Board 
Executive Committee, the Board Audit Committee, the 
Board Risk Committee, the Board Remuneration Committee 
and the Board Corporate Governance and Nomination 
Committee. It provides banking and financial operations in 
Egypt and abroad, whether for its own account or for the 
account of third parties, or jointly with others, as well as 
carrying out all investment operations and practicing any 
other activity allowed by laws and regulations in Egypt. 

First Gulf Libyan Bank (“FGLB”) Joint Stock Company is 
a fully fledged commercial bank in Tripoli, Libya (subsidiary 
of First Abu Dhabi Bank PJSC) which has been established 
following the signing of an MOU between First Abu Dhabi 
Bank (FAB) and the Economic and Social Development Fund 
(ESDF) Libya, on the 4 September, 2007. It is owned equally 
by First Abu Dhabi Bank PJSC and Alenmaa For Financial 
Investment Holding Company (AFIHC) Libya, with 50% 
shares for each. The subsidiary is managed by a Board of 
Directors. The Board is composed of (seven) members. The 
Board has formed (four) Board committees; the Board Audit 
Committee the Board Risk Committee, the Board Corporate 
Governance Committee and the Board Nomination 
Committee. 

FAB Global Markets Cayman Limited is a fully 
owned subsidiary of First Abu Dhabi Bank PJSC. FAB PJSC is 
managed by a Board of Directors. The Board is composed 
of (four) members. The subsidiary provides a guarantee on 
all transactions with FAB Global Markets Cayman Limited. 
All trading activity done with FAB Cayman is fully backed by 
FAB PJSC. 
 
Global Business Services (GBS) is a Private Limited 
subsidiary of First Gulf Information Technology (FGIT), a 
subsidiary which is fully owned by FAB. The subsidiary is 
incorporated under the laws of India. The subsidiary is 
managed by a Board of Directors. The Board is composed of 
(five) members. It was established to carry on the business 
of software designing, development, customisation, 
implementation, maintenance, testing, and benchmarking, 
designing, developing and dealing in computer software 
solutions. 
 
SAS Magellan is a Limited Liability Subsidiary of First 
Abu Dhabi Bank PJSC incorporated under the laws of Paris, 
France. The subsidiary is managed by a professional team 
specialised in real estate activities. 

The Bank’s complete list of subsidiaries is included in 
the FAB Group Annual Report.
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The Bank’s complete list of subsidiaries is included in the FAB Group Annual Report.
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THE GROUP’S DELEGATION OF AUTHORITY 
(‘DOA’) FRAMEWORK 

The DOA framework is managed and overseen by the 
Group Corporate Governance function. Its principles help 
the Bank effectively manage and safeguard its resources 
and ensure FAB operates in compliance with respective 
laws and regulations. 

All delegations are granted based on job role and functional 
requirements. 

The different delegation types are as follows: 

• Power of Attorney (“POA”) granted to those roles that 
require such authority to act on behalf of the Bank. The 
Board of Directors have delegated authorities to the 
Chairman of the Board to act on behalf of the Bank. 
Executives in consultation with the Legal Department 
made a decision to cascade these authorities across 
the Group through POAs to the Group Chief Executive, 
the Group Chief Financial Officer, the Group General 
Counsel, the Group Chief Risk Officer and the Group 
Head of Corporate, Commercial and International 
Banking. Local and International POAs were issued in 
2021 to address business requirements. 

• Signatory Authority (“SA”) granted to those roles 
that require such authority to sign on behalf of the 
Bank, such as formal instructions and other general 
correspondences with third parties and the process 
is managed by the Group Human Resources division 
(“GHR”). The signatories are also registered with the 
Central Bank and on www.signature.net. The list was 
updated in 2021 to reflect organisational changes. 

• Financial and non-financial authorities (in the form of a 
‘DOA’ matrix) granted to roles with specific delegations 
tailored to divisional activity requirements, that includes 
CAPEX/OPEX, special powers, etc., and is managed by 
the Group Finance division. The matrix was updated in 
2021 to address business requirements.
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Name Role Date of Joining
Total remuneration paid*

AED

Hana Al Rostamani Group Chief Executive Officer 1-May-00 7,144,845

Futoon Mohamed  A. Al Mazrouei Group Head of Consumer Banking UAE 4-Dec-08 2,435,200

Shirish Bhide Group Head of Corporate, Commercial and 
International Banking 10-Mar-13 4,832,541

James Burdett Group Chief Financial Officer 30-Apr-14 5,566,144

Karim Karoui Group Head, Mergers and Acquisitions 2-Jun-01 3,537,110

Nurendra Perera Group Chief Audit Officer 5-May-01 2,742,149

Pradeep Rana Group Chief Risk Officer 1-Jun-20 3,277,000

Martin Tricaud Group Head of Investment Banking 15-Aug-21 1,273,548

Paying for performance is at the heart of our rewards 
philosophy. This supports FAB in achieving sustainable 
business growth and protecting stakeholder value. 
 
In line with our rewards philosophy, our compensation 
structure contains a healthy mix of fixed and variable pay. 

• Fixed pay is aligned to external market benchmarks to 
ensure that we attract the best-in-class talent by paying 
competitively 

• Variable pay is linked to performance. Performance is 
tracked through the elements of the balanced scorecard 
(Financial, Customer, Process and People) which 
align the interests of the employees with those of our 
stakeholders. To ensure sustainable growth, there is a 
strong emphasis in the balanced scorecard on ‘how’ the 
business growth is achieved in addition to ‘what’ was 
achieved. 

To ensure decisions-making is rooted in long-term 
sustainability of the organisation, appropriate deferral 
mechanisms are applied on the variable pay. The deferrals 
are commensurate to the value of variable pay and reflect 
the level of decision-making along with impact on the 
business outcomes. Part of the deferred variable pay is 
subject to organisational performance over the vesting 
period. In the event performance thresholds are not 
achieved, the performance based deferral for the year is 
subject to modification. In all cases, variable pay (paid and 
deferred amounts) is subject to claw-back and malus to 
ensure risk alignment. 
 
The Bank’s rewards philosophy and strategy aim to align 
itself with internationally accepted reward practices and 
with the current UAECB guidelines that underpin rewarding 
sustainable risk taking. 
 

REMUNERATION 

Senior executives (Group Executive Committee), roles, dates of their appointment  
along with a statement of remuneration paid to them during 2021

Note: Acting functional Heads are not included; Only Senior Executives who were members of Group Executive Committee 
during 2021 and still members in 2022 are included  

* All values are actual cash paid in the year 2021 excluding Gratuity, Employer Contribution of pension, Medical and Life insurance. The 
values exclude deferred compensation withheld in 2021 for performance year 2020 payout in March 2021 and includes deferral payments 
from previous years paid out in 2021. 
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RELATED PARTY TRANSACTIONS 

Parties are considered to be related if one party has the 
ability to control the other party or exercise significant 
influence over the other party in making financial or 
operational decisions. Related parties comprise major 
shareholders, directors and key management personnel 
of the Group. Key management personnel comprise those 

executive Committee members “EXCO” of the Group who 
are involved in the strategic planning and decision-making 
of the Group. The terms of these transactions are approved 
by the Group’s management and are made on terms agreed 
by the Board of Directors or management.

31 Dec 2021 31 Dec 2020

BOD
AED’000

Major
shareholders

AED’000

Senior 
management

AED’000
Total

AED’000
Total

AED’000

Balances with related parties at the reporting date are shown below:

Financial assets 9,857,273 24,386,743 38,626 34,282,642 40,441,781

Financial liabilities 24,648,459 33,087,174 43,932 57,779,565 64,709,360

Contingent liabilities 5,040,271 16,662,275 - 21,702,546 17,020,801

Transactions carried out during the year ended with related parties are shown below:

31 Dec 2021 31 Dec 2020

Interest & Other income 138,670 654,576 335 793,581 1,322,791

Interest expense 285,031 30,474 429 315,934 562,296 
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CONSUMER PROTECTION 

The Consumer Protection Regulation (CPR) and 
accompanying Standards issued by CBUAE (in January and 
February 2021 respectively) applies to all Licensed Financial 
Institutions (LFIs) and activities as specified within Article 64 
of Federal Law No. 14 of 2018. The regulation and standards 
set out the framework and rules to ensure customers 
are consistently treated fairly and to promote the overall 
stability and credibility of the Financial Sector within the 
UAE. 

Being the largest Bank in the UAE, FAB has been set the 
objective of being fully compliant with the CPR Regulation 
and Standards and to achieve the initiatives earmarked for 
closure by 30 December, 2021. FAB’s Board, management 
and staff are in ultimate control and are both committed 
and on track to comply with the regulators requirements. 

The role of Group Corporate Governance’s (“GCG”) is that 
of being the primary governance advisor to the Bank by 
enabling governance and internal control mechanisms, that 
are best-in-class, aligned with international best practices 
and fit for purpose. The Consumer Protection framework 
has highlighted the need for more enhanced reporting 
to the Board under the Consumer Protection pillars of 
Institutional Oversight, Market and Business Conduct. Whilst 
GCG owns the deliverables, with input from other internal 
stakeholders (Compliance, HR, etc.) within FAB, it is working 
towards developing and introducing a comprehensive and 
prudent approach, which is aligned with the Consumer 
Protection framework, based on international best practice 
to ensure the outcome is resilient, fit-for-purpose and 
sustainable, with an overarching message that promotes a 
“customer centric culture” throughout FAB. 
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DISCLOSURE AND TRANSPARENCY 

To comply with the CBUAE regulations on “Disclosures 
and Transparency”, Corporate Governance worked closely 
with all stakeholders across the Group and confirmed that 
all internal policies required to ensure compliance with 

CBUAE CG Regulations, risk management, internal controls, 
compliance, internal audit, financial reporting, external audit 
and outsourcing have been implemented and reviewed for 
adequacy by the Board during 2021.
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SUSTAINABILITY 

Description Type
 Amount

AED Remarks

Emirates Foundation Donation 1,000,000 Ramadan Project

Operation Smile Donation 25,824 Cycle for a Cause

Soccer Kids Dubai Donation 21,243 Cycle for a Cause

Al Jalila Foundation Donation 22,563 Cycle for a Cause

Emirates Red Crescent Donation 35,344 Cycle for a Cause

Université Paris 2 Panthéon-Assas- Bachelor of Laws Programme Sponsorship 2,000,000 Scholarship Programme

Special Olympics Middle East North-Learn to Cycle Event 74,550 Unified Cycling Programme with SO 
UAE

     3,179,524  

We recognise the importance of integrating sustainability 
in our corporate culture and business strategy. Our focus is 
to generate long-term stakeholder and shareholder value. 
We will continue to strengthen our ESG performance, 
demonstrate leadership and implement best practice 
throughout our organisation. 

Our dedicated Corporate Sustainability team oversees our 
sustainability framework, strategy and policies and priorities 
of several sustainability initiatives. Our strategy is aligned 
with the United Nations Sustainable Development Goals 
and the Abu Dhabi Economic Vision 2030. Key highlights of 
2021 include: 

• Women represent 40% of our total workforce and held 
30% of senior and middle management positions 

• We are rated #4 on FTSE4good, and #3 on MSCI ESG 
Leaders in the Middle East and North Africa (MENA) 
region 

• We implemented our Sustainable Finance Framework. 
This framework will be applied to any type of Sustainable 
Financing Transaction that will be used to fund projects 
that will deliver environmental and/or social benefits 

• We issued a new Green Bond, a Hong Kong Dollars 
(HKD) 750 million five-year Green Bond and have been 
recognised as the first MENA issuer denominated in HKD 
and the first Green Bond in HKD by an offshore financial 
institution 

• Our employee wellbeing programme was launched to 
provide support during COVID-19, this continued during 
2021 

Below is the breakdown statement of cash and in-kind 
contributions made by the Company during 2021 in 
developing the local community and preserving the 
environment.

Further details are available in our 2021 ESG Report and on the website:
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/sustainability
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INVESTOR RELATIONS 

Month Close High* Low*

January, 2021 14.78 15.10 13.12

February, 2021 14.70 15.06 14.70

March, 2021 14.60 14.92 14.20

April, 2021 14.40 14.60 14.16

May, 2021 16.86 17.00 14.36

June, 2021 16.70 16.98 16.20

July, 2021 16.58 16.78 16.26

August, 2021 17.00 17.10 16.56

September, 2021 17.78 18.70 16.90

October, 2021 17.80 18.36 17.36

November, 2021 19.18 19.70 18.20

December, 2021 18.84 20.70 18.80

Closing price 
(Dec 2021)

Closing price 
(Dec 2020) % change in price

FAB’s Relative 
outperformance / 

(underperformance)

FAB 18.84 12.90 46%

ADX 8,488.36 5,045.32 68% -22%

ADX Banks 12,016.26 8,490.07 42% +5%

MSCI EM Banks 362.53 331.50 9% +37%

1. Statement of the Company share price in the market (closing price, highest price, 
and lowest price) at the end of each month during the fiscal year 

* High/Low for the month on Closing price basis

2. Statement of the Company comparative performance with the general market index 
and sector index to which the Company belongs during 2021: 
 
2021 performance:
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Ser. Shareholders’ classification

% of 
owned shares 

Individuals Companies Government Total

Local 17.20% 63.75% 2.18% 83.14%

Arab (incl GCC) 0.81% 0.69% 0.01% 1.51%

Foreign 0.12% 15.23% - 15.35%

Total 18.14% 79.67% 2.19% 100%

3. Statement of the shareholders’ ownership distribution as on 31 December, 2021 
(individuals, companies, governments) classified as follows: Local, Gulf, Arab and 
Foreign. 

4. Statement of how shareholders are distributed according to the volume of property 
as on 31 December, 2020 according to the following schedule 

A. Statement of measures taken regarding the controls of investor relations and an indication of the following:

Name of the investor relations officer 
Sofia El Boury 

Data of communication with the investor relations (e-mail- phone- mobile- fax) 
Email: ir@bankfab.com 
Phone: +971-2-3054563 
Mobile: +971-50-8366031 

The link of investor relations page on the Company’s website. 
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

Contacts 
Key contacts in addition to Senior Management:  
 
Investor Relations Officer:       Sofia El Boury 
Head of Group Compliance:       Alex Irving 
Chief Sustainability Officer & Head of Corporate Governance:   Shargiil Bashir

The definition of Arab and Foreign investors as well as Investors classified as Companies and Government is as per ADX definition/classification 
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AED ‘000 USD ‘000

December-21 December-20 December-21 December-20

ASSETS

Cash and balances with central banks  258,778,449  227,872,592  70,454,247  62,039,911 

Investments at fair value through profit or loss  45,572,252  21,266,243  12,407,365  5,789,884 

Due from banks and financial institutions  19,325,594  27,357,639  5,261,528  7,448,309 

Reverse repurchase agreements  46,260,645  44,069,241  12,594,785  11,998,160 

Derivative financial instruments (assets)  24,273,766  32,558,881  6,608,703  8,864,384 

Loans and advances  410,154,614  386,643,996  111,667,469  105,266,538 

Non-trading investments  145,475,390  131,573,762  39,606,695  35,821,879 

Investment properties  6,962,576  7,603,230  1,895,610  2,070,033 

Property and Equipment  5,748,574  4,867,126  1,565,090  1,325,109 

Intangibles  19,440,403  19,296,864  5,292,786  5,253,706 

Other assets  18,351,114  15,950,958  4,996,219  4,342,760 

Total assets  1,000,343,377  919,060,532  272,350,497  250,220,673 

LIABILITIES

Due to banks and financial institutions  56,985,180  57,632,476  15,514,615  15,690,846 

Repurchase agreements  55,074,494  56,005,314  14,994,417  15,247,839 

Commercial paper  39,664,252  31,174,128  10,798,871  8,487,375 

Derivative financial instruments (liabilities)  28,395,085  38,832,004  7,730,761  10,572,285 

Customer accounts and other deposits  614,459,265  540,882,472  167,290,843  147,259,045 

Term borrowings  71,643,816  62,437,103  19,505,531  16,998,939 

Subordinated notes  448,908  470,805  122,218  128,180 

Other liabilities  20,842,804  22,587,238  5,674,600  6,149,534 

Total liabilities  887,513,804  810,021,540  241,631,855  220,534,043 

EQUITY

Share capital  10,920,000  10,920,000  2,973,047  2,973,047 

Share premium  53,557,581  53,538,584  14,581,427  14,576,255 

Treasury shares  (6,430)  (8,980)  (1,751)  (2,445)

Statutory and special reserves  10,920,000  10,920,000  2,973,047  2,973,047 

Other reserves  3,569,185  2,882,421  971,736  784,759 

Tier 1 capital notes  10,754,750  10,754,750  2,928,056  2,928,056 

Share based payment  249,816  249,816  68,014  68,014 

Retained earnings  22,849,243  19,418,076  6,220,867  5,286,707 

Total equity attributable to shareholders of the Bank  112,814,145  108,674,667  30,714,442  29,587,440 

Non-controlling Interest  15,428  364,325  4,200  99,190 

Total equity  112,829,573  109,038,992  30,718,642  29,686,630 

Total liabilities and equity  1,000,343,377  919,060,532  272,350,497  250,220,673 

Balance Sheet

Consolidated Financial Statements (Summary)
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AED ‘000 USD ‘000

FY’21 FY’20 FY’21 FY’20

Interest Income  18,083,747 20,101,443 4,923,427 5,472,759 

Interest Expense  (6,425,615)  7,844,965  (1,749,419)  2,135,847 

Net interest income  11,658,132 12,256,478 3,174,008 7,608,605 

Net fee and commission income  3,034,548 2,912,080 826,177 792,834 

Net foreign exchange gain  692,339 1,240,355 188,494 337,695 

Net gain on investments and derivatives  6,484,786 951,027 1,765,528 258,924 

Other operating income  (188,550) 1,213,971 (51,334) 330,512 

Operating income  21,681,255 18,573,911 5,902,874 9,328,571 

General, adminstration and other operating expense  (5,836,474)  (5,060,265)  (1,589,021)  (1,377,692)

Profit before net impairment charge and taxation  15,844,781 13,513,646 4,313,853 7,950,878 

Net impairment charge  (2,658,237)  (2,619,940)  (723,724)  (713,297)

Profit before taxation  13,186,544 10,893,706 3,590,129 7,237,581 

Income tax expense  (644,272)  (341,198) (175,408) (92,894)

Profit for the year  12,542,272 10,552,508 3,414,721 7,144,688 

Profit attributable to:

Shareholders of the Bank  12,531,111 10,555,229 3,417,760 7,143,947 

Non-controlling interests  (11,161)  2,721  (3,038.63) 741 

Basic earnings per share (AED / USD) 1.12 0.93  0.30  0.25 

Diluted earnings per share (AED / USD) 1.12 0.93  0.30  0.25 

Income Statement
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حوكمة
الشركات

01رسالة رئيس مجلس اإلدارة
02نبذة عامة

03إطار حوكمة الشركات في بنك أبوظبي األول
05الهيكل التنظيمي لبنك أبوظبي األول

06نبذة عن مجلس اإلدارة
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

نيابًة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أقدم تقرير حكومة الشركات 
السنوي لعام 2021 لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.

بصفتنا أعضاء في مجلس اإلدارة، فإننا ندرك بأن حوكمة الشركات الجيدة 
ذات قيمة أساسية لتسيير أعمالنا، وهي جزء رئيسي في استراتيجيتنا وضرورية 

لضمان ثقة مساهمينا، عمالئنا وموظفينا. 

في سنة 2021، لقد عملنا عن كثب مع فريق اإلدارة العليا لتضمين إطار 
حوكمة الشركات في جميع مجاالت مجموعة بنك أبوظبي األول وتعزيز 
والرفع من شأن أعلى معايير السلوك األخالقي لخلق نمو مستدام طويل 

األجل لموظفينا وعمالئنا ومجتمعاتنا. 

إنجازاتنا في سنة 2021
في سنة 2021، لقد أشرفنا على عملية اعتماد وتطبيق لوائح وأنظمة 

حماية المستهلك لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في جميع 
خطوط أعمالنا وركزنا على االمتثال مع أنظمة ولوائح حوكمة الشركات 
الصادرة عن جهاتنا التنظيمية داخل وخارج دولة االمارات العربية المتحدة. 

وقد لعب بنك أبوظبي األول دورًا هامًا بصفته عضوًا في اتحاد مصارف 
اإلمارات، من خالل تقديم المشورة والنصائح بشأن مسائل حوكمة الشركات 

في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وكما واصلت المجموعة توسعها وانتشارها الدولي، وإتمام عملية 
االستحواذ على بنك عوده مصر وإنشاء فروع ومكاتب تمثيلية في كٍل من 

إندونيسيا والصين. 

أجرى مجلس اإلدارة مراجعات دورية للسياسات الرئيسية، وتضمنت بما في 
ذلك إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، االمتثال، التدقيق الداخلي، اإلبالغ عن 

المسائل المالية والتعهد لضمان دقتها وتماشيها مع لوائح وأنظمة حوكمة 
الشركات والمعايير الدولية.

سنة 2022 واألعوام المقبلة 
كوننا أكبر بنك في دولة االمارات العربية المتحدة، فإننا نتحمل مسؤولية 

المساهمة في النمو والتنمية المستدامة. يتطلع مجلس اإلدارة قدمًا للعمل 
عن كثب مع مساهمينا، عمالئنا وموظفينا لمواصلة تحسين هيكل الحوكمة 

وضمان إيجاد ثقافة حوكمة راسخة ومتينة ضمن مجموعة بنك أبوظبي 
األول. 

نيابًة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفريق اإلدارة 
العليا والموظفين على التزامهم في تحسين ثقافة الحوكمة، والتي 

سنواصل بنائها في سنة 2022 وفي األعوام المقبلة.

 
طحنون بن زايد آل نهيان 

رئيس مجلس اإلدارة 
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نبذة عامة 

تدرك مجموعة بنك أبوظبي األول، بما في ذلك شركاتها التابعة والمكاتب 
التمثيلية والفروع الدولية بأن إطار عمل حوكمة الشركات المدروس والراسخ 

يساهم في تسهيل اتخاذ القرار الفعال وبناء عالقة قوية مع مساهمينا 
وعمالئنا وموظفينا من خالل هيكل الشفافية الذي يدعم اإلفصاحات عالية 

الجودة. وكما تدرك المجموعة بأنه يجب أن يكون لهذا اإلطار خصائص 
تساهم في الحوكمة الفعالة، أدوات لتناول مخاطر الحوكمة وتوفير هيكل 

متناسق ومتجانس سيتماشى مع مسؤوليات اإلدارة والرقابة في مجلس 
اإلدارة.

كونه أكبر بنك في دولة االمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك أبوظبي األول 
بالتطوير المستمر وتحقيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات ونزاهة 

األعمال والمهنية في بيئة سريعة التغير. يتماشى إطار حوكمة الشركات 
المعتمد من قبل مجلس اإلدارة مع األهداف اإلستراتيجية للبنك، وتعكس 

اإلرشادات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك المعمول بها لدى مصرف 
االمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية األخرى. حيث تم 

تصميمه ليعكس لوائح حوكمة الشركات ومعايير البنوك لدى مصرف 
االمارات العربية المتحدة المركزي لسنة 2019 )”لوائح حوكمة الشركات 

لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي”( بما في ذلك معايير 
الحوكمة الشرعية للمؤسسات اإلسالمية لشهر مايو 2020، كما أنه يغطي 

أحدث لوائح حماية المستهلك ومسؤوليات المعايير.

بموجب المادة 2 من لوائح حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية 
المتحدة المركزي، يجب أن يضمن أعضاء مجلس اإلدارة امتالك البنك سياسات 
وعمليات حوكمة شركات قوية وراسخة تتناسب مع ملفه للمخاطر وأهميته 

الشاملة. تم إعداد إطار حوكمة الشركات في بنك أبوظبي األول وسياسة 
حوكمة الشركات الداعمة للوفاء في متطلب الشركات الماثل. يكون إطار 

الحوكمة القوي جيدًا مثل األشخاص الذين يقومون بتشغيله. والثقافة التي 
نعمل بها تدعم التزامنا لتبني روح القوانين واللوائح التي تنظم بنك أبوظبي 

األول.

تحدد قيم شركتنا الطريقة التي نزاول بها أعمالنا. ونسعى جاهدين ألن نكون 
قدوًة يحتذى بها إلظهار حوكمة الشركات الجيدة وإدراك أهمية الحوكمة 

الفعالة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا ومجتمعاتنا ولنا كبنك. يشرف 
مجلس اإلدارة على بروتوكوالت حوكمة الشركات الشاملة للمجموعة، 

حيث توجه شؤون المجموعة ويعمل عن كثب مع اإلدارة التنفيذية لوضع 
األهداف االستراتيجية للمجموعة. خالل السنة، اعتمدت لجنة إدارة المخاطر 

واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة )”لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة 
لمجلس اإلدارة”( إطار حوكمة الشركات للمجموعة المراجع والمحدث 

وسياسة حوكمة الشركات للمجموعة، وتقديم تفويض وتوقعات واضحة 
ومحدثة بخصوص كيفية مواصلة بنك أبوظبي األول في إدارة أعماله. 

وكما لديه مصفوفة تفويض الصالحيات الحصيفة والمراقبة عن كثب والتي 
تدعم الحاجة لالستقاللية في اتخاذ القرار وتصعيد التبليغ والمسائلة الفردية 

والجماعية المفصلة بشكٍل واضح واالمتثال مع جميع القوانين واللوائح 
المعمول بها. في سنة 2021، لقد كان من دواعي سرور بنك أبوظبي 

األول أن يصبح شريكًا استراتيجيًا في معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول 
مجلس التعاون الخليجي، المنظمة غير الربحية الرائدة في المنطقة لحوكمة 

الشركات، وفعالية مجلس اإلدارة في دعم وتعزيز أفضل الممارسات في 
حوكمة الشركات والتطوير االقتصادي في المنطقة.

في بنك أبوظبي األول، تعتبر الصالحية واالستقاللية للعمل ضمن بيئة 
خاضعة للرقابة أداًة هامًة وتساهم في تسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة من 

قبل الخبراء المتخصصين في ذلك المجال ضمن المستويات المناسبة داخل 
البنك.
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إطار عمل حوكمة الشركات في بنك أبوظبي األول 

ينظم البنك من خالل إطار عمل يتألف من مجلس إدارة ولجان. كان التشديد 
في سنة 2021 على مواصلة دعم تطوير اللجان من حيث اإلجراءات 

التشغيلية، بما في ذلك تطوير التسلسل اإلداري المحدد للجان مجلس 
اإلدارة. وكما تم التركيز على ضمان تلقي جميع اللجان للمعلومات الصحيحة 

في المستوى والوقت المناسبين حتى يتمكن األعضاء من اتخاذ القرارات 
المستنيرة. يبقى أمناء السر واللجان التابعين لمجلس اإلدارة يشغلون مناصب 

عليا في البنك وخبراء متخصصين. حيث ساعد هذا األمر في تحسين إدارة 
وجودة االجتماعات، ال سيما فيما يتعلق بتحضير االجتماعات وتدوين محاضر 

االجتماعات وحفظ السجالت والمسائلة بخصوص القرارات المتخذة. 
يتم تحديث الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة 

سنويًا وكان التركيز في سنة 2021 لمراجعة وتحديث هذه المستندات 
لالمتثال مع لوائح الشريعة إلسالمية لدى مصرف االمارات العربية المتحدة 

المركزي ولوائح ومعايير حماية المستهلك. يمكن االطالع على الضوابط 
المنظمة المحدثة على موقعنا اإللكتروني تحت قسم ”إطار عمل حوكمة 

الشركات”.
يتم تحديث الضوابط المنظمة للجان اإلدارية كل سنتين. تمت مراجعة 
الضوابط المنظمة في سنة 2021 لضمان تماشيها مع لوائح مصرف 

االمارات العربية المتحدة المركزي وأفضل ممارسات الحوكمة من حيث 
العضوية واألداء والمسؤوليات. 

يحدد إطار حوكمة الشركة المسؤوليات والمحاسبات لمجلس اإلدارة 
واألعضاء األفراد في مجلس اإلدارة؛ اللجان التابعة لمجلس اإلدارة؛ اللجان 

التنفيذية واللجان اإلدارية الداعمة لها؛ ووظائف دعم ومراقبة المنظمة.
 

تعد الجمعية العمومية السنوية جزءا مهمًا إلطار عمل حوكمة الشركات 
لدى بنك أبوظبي األول )”االجتماع”(. هذه الفرصة لتعامل المساهمين مع 

مجلس اإلدارة وتقديم استفساراتهم. عقد بنك أبوظبي األول اجتماعًا واحدًا 
فيما يتعلق بالسنة المالية 2020. وعقد االجتماع في تاريخ 28 فبراير 2021، 

وكان لديه العديد من األغراض، ومنها مراجعة واعتماد الكشوفات المالية 
المدققة لمجموعة بنك أبوظبي األول للسنة المالية وإعادة تعيين مدققي 

الحسابات الخارجيين. إضافًة إلى ذلك، قدم مجلس اإلدارة توصياته بتوزيع 
أرباح نقدية بمبلغ 74 فلس لكل سهم )أكثر من 8 مليارات توزيعات نقدية( 

وفقًا لهدف واستراتيجية البنك بما يتماشى مع أهداف البنك المستدامة 
طويلة األجل وخطط النمو المستقبلية مع مصالح المساهمين.

لقد اعتمد المساهمون أجور مجلس اإلدارة. وكذلك تم طرح واعتماد التقرير 
السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 

من قبل الهيئة العليا الشرعّية التابعة لمصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي. باإلضافة إلى اعتماد قرارات خاصة أخرى باعتبارها جزءا من جدول 

أعمال االجتماع. 

الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
بموجب لوائح حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية المتحدة 

المركزي، اعتمد مجلس اإلدارة بأن يتضمن إطار عمل مخاطر الحوكمة على 
نهج ”خطوط الدفاع الثالثة” بما في ذلك اإلدارة العليا لخطوط األعمال، 

وظائف إدارة المخاطر واالمتثال ووظيفة تدقيق داخلي مستقل وفعال. 
نموذج خطوط الدفاع الثالثة هو أداة مستخدمة في جميع أرجاء العالم من 
قبل البنوك والمؤسسات المالية األخرى لدعم كيفية إدارة المخاطر وأدوار 

ومسؤوليات األعمال ووظائف التمكين ووظائف الرقابة.

تتضمن الوظائف الهامة التي تشكل نظام الرقابة؛ التدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر واالمتثال والشؤون القانونية وحوكمة الشركات. تقدم وظائف 

الرقابة داخل بنك أبوظبي األول تقارير وظيفية إلى مجلس اإلدارة أو اللجان 
المعنية، وتقديم تقارير إدارية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. تتطلب لوائح 

حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
أن تعمل وظائف الرقابة بشكٍل منفصل عن األعمال )والتي يتم تحقيقها من 
خالل خطوط الدفاع الثالثة( وأن يكون لرؤساء وظائف الرقابة تسلسل إداري 

مباشر مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس اإلدارة. على سبيل المثال، يقدم 
مسؤول إدارة المخاطر لدى المجموعة تقارير وظيفية إلى لجنة المخاطر 

واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
مما يعني أن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر يتم تصعيدها ورفعها إلى 

لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة من قبل رئيس إدارة المخاطر 
للمجموعة، بينما يتم إحالة التوظيف وتطوير الكفاءات وإعداد الموازنة وما 

إلى ذلك، إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. وبالمقابل، يملك رئيس قسم 
االمتثال للمجموعة حق التواصل المباشر مع لجنة المخاطر واالمتثال التابعة 

لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. تم تضمين التسلسل 
اإلداري في الضوابط المنظمة للجنة التابعة لمجلس اإلدارة.

إدراج نموذج خطوط الدفاع الثالثة في إطار عمل حوكمة المخاطر لدى مجموعة بنك أبوظبي األول: 

لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة

مجلس اإلدارة

لجنة مجلس اإلدارة / لجنة المخاطر واالم�ثال التابعة لمجلس اإلدارة

ي
ق الخارج

التدقي

ظمة
ت المن

الجها

خط الدفاع الثاني
اإلش�اف على المخاطر

المسؤولية تحمل المخاطر 
وإدارة الضوابط وضع المعا�ير واإلرشادات

الدور

الهيكل التنظيمي

خط الدفاع األول
ملكية المخاطر

إدارة مخاطر المجموعة، ام�ثال
المجموعة، ا�تمان المجموعة

وظائف المجموعة:

خط الدفاع الثالث
ضمان المخاطر

تقديم الضمان

التدقيق الداخلي 
للمجموعة

التدقيق الداخلي

وحدات العمل 
(بما في ذلك مخاطر الخط األول)، 

تطو�ر المجموعة، 
منطقة مد�ر العمليات، منطقة

 المد�ر المالي، الموارد
 البش��ة للمجموعة، نماذج 

وظائف خط 
الدفاع األول والدعم

 التحدي

التحقق 
(خط الدفاع

األول والثاني)

الدعم

 التحدي
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تتضمن الوظائف الهامة التي تشكل نظام الرقابة؛ التدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر واالمتثال والشؤون القانونية وحوكمة الشركات. تقدم وظائف 

الرقابة داخل بنك أبوظبي األول تقارير وظيفية إلى مجلس اإلدارة أو اللجان 
المعنية، وتقديم تقارير إدارية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. تتطلب لوائح 

حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
أن تعمل وظائف الرقابة بشكٍل منفصل عن األعمال )والتي يتم تحقيقها من 
خالل خطوط الدفاع الثالثة( وأن يكون لرؤساء وظائف الرقابة تسلسل إداري 

مباشر مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس اإلدارة. على سبيل المثال، يقدم 
مسؤول إدارة المخاطر لدى المجموعة تقارير وظيفية إلى لجنة المخاطر 

واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
مما يعني أن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر يتم تصعيدها ورفعها إلى 

لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة من قبل رئيس إدارة المخاطر 
للمجموعة، بينما يتم إحالة التوظيف وتطوير الكفاءات وإعداد الموازنة وما 

إلى ذلك، إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. وبالمقابل، يملك رئيس قسم 
االمتثال للمجموعة حق التواصل المباشر مع لجنة المخاطر واالمتثال التابعة 

لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. تم تضمين التسلسل 
اإلداري في الضوابط المنظمة للجنة التابعة لمجلس اإلدارة.

تقدم لجان المخاطر واالمتثال تقارير ربع سنوية إلى لجنة المخاطر واالمتثال 
التابعة لمجلس اإلدارة. وبالمقابل، يقدم قسم التدقيق تقارير ربع سنوية إلى 

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. وتقوم كال من لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس اإلدارة  ولجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة بتبليغ 

مجلس اإلدارة بأي مسائل هامة عند االقتضاء واللزوم.

سياسة حوكمة الشركات
لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات الحصيفة والرشيدة، تم وضع سياسة قوية 

تتضمن بعض العناصر التالية:

1. النظام األساسي للمجموعة
النظام األساسي لمجموعة بنك أبوظبي األول والذي اعتمده مصرف 

االمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع 
والمساهمين في الجمعية العمومية السنوية، والذي يعتبر بأنه المستند 

التأسيسي لبنك أبوظبي األول، التي تحدد اللوائح الخاصة بعملياته وتحدد 
الغرض من بنك أبوظبي األول. يحدد النظام األساسي كيفية إنجاز المهام 

داخل الشركة، بما في ذلك عملية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة والتعامل مع 
السجالت المالية واألعمال في المجموعة.

2. التراخيص
بنك أبوظبي األول مسجل لدى دائرة التنمية االقتصادية تحت الرخصة 

التجارية رقم: CN-1001897، وكذلك بنك أبوظبي األول مسجل كشركة 
مساهمة خاصة لدى هيئة األوراق المالية والسلع  ومرخص كبنك تجاري من 

قبل الجهة المنظمة الرئيسية؛ مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي.

3. مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
يتضمن تقديم القيادة والتوجيهات للمجموعة؛ ما يلي: الموافقة من 

استراتيجية المجموعة وقابليتها للمخاطرة، مراقبة أداء األعمال وإطار العمل 
للمخاطر والتحكم وتوفير تحدي فعال للجنة التنفيذية لدى البنك.

4. اللجان اإلدارية للمجموعة والشركات التابعة
مساعدة مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمجموعة )اللجنة التنفيذية 

للمجموعة( في تشغيل وإدارة البنك. ويتضمن هذا األمر توفير اإلشراف 
على األداء المالي وإطار العمل للمخاطر والتحكم في جميع  أعمال البنك ، 

وتتضمن بما في ذلك أعمال شركاته التابعة.

5. إطار عمل تفويض الصالحيات في المجموعة
يحدد ويحكم تفويض الصالحيات في المجموعة، من حيث الصالحيات المالية 

وغير المالية والوكاالت القانونية والمفوضين بالتوقيع بالنيابة عن البنك.

6. ضوابط الحوكمة
يتبنى بنك أبوظبي األول أيضًا مجموعًة من السياسات واإلجراءات 

والعمليات التي تساعد في تحديد كيفية عمل الحوكمة في المجموعة.

تم إعداد واعتماد سياسة حوكمة الشركات من قبل لجنة إدارة المخاطر 
واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة في شهر يناير 2021. ويتم مراجعة السياسة 

على أساس سنوي.
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الهيكل التنظيمي لبنك أبوظبي األول 

* يقدم قسم إدارة مخاطر المجموعة التقارير الوظيفية إلى لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة.  
** يملك قسم االمتثال للمجموعة حق التواصل المباشر مع لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 

الخدمات المصرفية
 للمستهلكين 

الخدمات المصرفية
 الخاصة 

الخدمات المصرفية
 التجا��ة وللشركات 

الخدمات المصرفية
 اإلس�ثما��ة 

قسم اال�تمان
 المجموعة 

القسم المالي
 للمجموعة 

الموارد البش��ة
 للمجموعة 

 عمليات اندماج
 واستحواذ المجموعة

مكتب تشغيل
 المجموعة 

إدارة مخاطر
 المجموعة* 

ام�ثال
 المجموعة**

 لجنة المكافأت 
 والترشيحات التابعة

لمجلس اإلدارة

 لجنة ادارة المخاطر و
 اإلم�ثال التابعة
لمجلس اإلدارة

 لجنة الرقابة الشرعيةمجلس اإلدارة
الداخلية

 لجنة التدقيق التابعة
لمجلس اإلدارة

التدقيق
 الداخلي

للمجموعة

 اللجنة اإلدا��ة
 التابعة لمجلس

اإلدارة

الرئيس التنفيذي
للمجموعة 
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نبذة عن مجلس اإلدارة 

بموجب النظام األساسي لمجموعة بنك أبوظبي األول وبموجب القانون 
االتحادي رقم: )2( لسنة 2015 بخصوص الشركات التجارية وتعديالته، 

والمرسوم بقانون اتحادي رقم: 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي 
وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية ولوائح ومعايير حوكمة الشركات لدى 
مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في شهر سبتمبر 2019 )”لوائح 

حوكمة الشركات لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي”(، يتألف 
مجلس إدارة بنك أبوظبي األول )”مجلس اإلدارة”( من 11 عضوًا. تم تعيين 

أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات في الجمعية العمومية المنعقدة 
في شهر فبراير 2020. اعتمدت الجمعية العمومية السنوية 2021 تعيين 

سعادة أندريه جورج صايغ كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل بداًل 
عن العضو المستقيل سعادة عبد الحميد سعيد )قدم استقالته في إبريل 

 .)2020

يفي تشكيل مجلس اإلدارة بممارسات حوكمة الشركات المقبولة عمومًا 
المتعلقة بفصل الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة وأغلبية العضوية من 
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، المواطنين اإلماراتيين وأعضاء مجلس 

اإلدارة المستقلين.

يتراس مجلس اإلدارة رئيسًا مستقاًل يتم اختياره من بين األعضاء. ويملك 
الرئيس صالحية العمل والتحدث في مجلس اإلدارة؛ بما في ذلك المشاركة 

في اإلدارة العليا لبنك أبوظبي األول وتسهيل التواصل بين مجلس اإلدارة 
ومساهميه، وعقد االجتماعات أو إرسال مندوب مفوض بالنيابة عنه )الرئيس 
التنفيذي للمجموعة( مع ممثلين عن الجهات المنظمة لبنك أبوظبي األول، 

حسب االقتضاء، ويتضمن بما في ذلك مصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع .

يعمل الرئيس قائدًا لمجلس اإلدارة وهو مسؤول عن فعاليته بشكٍل عام. 
يضمن الرئيس اتخاذ قرارات مجلس اإلدارة على أساس صحيح ومستنير، 

ويشجع ويعزز المناقشة النقدية ويضمن إمكانية التعبير عن اآلراء المخالفة 
بحرية أثناء عملية صنع القرار.

في حال غياب الرئيس، يترأس نائب الرئيس اجتماعات مجلس اإلدارة.

يملك الرئيس صالحية العمل والتحدث في مجلس اإلدارة؛ بما في ذلك 
المشاركة في اإلدارة العليا للبنك. يعلب الرئيس دورًا محوريًا في ضمان 

تحديث مجلس اإلدارة بالقرارات واإلجراءات المتخذة بين اجتماعات مجلس 
اإلدارة. وكما يشرف الرئيس على جدول اعمال االجتماعات، حيث يضمن أن 

تعكس الطبيعة االستراتيجية لعمل مجلس اإلدارة. 

االمتثال مع لوائح حوكمة الشركات لمصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي وأفضل الممارسات الدولية، لقد تم تعديل الضوابط المنظمة للجنة 

المكافآت والترشيحات في بنك أبوظبي األول لضمان أن يأخذ البنك في عين 
االعتبار المرشحين من أي جنس ومن مجموعة متنوعة من الخلفيات، حيث 

يضمن أن تشغل اإلناث 20% على األقل من عضوية مجلس اإلدارة.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
يكون مجلس اإلدارة ككل مسؤواًل عن توجيه بنك أبوظبي األول 	 

وشركاته التابعة )يشار إليهم معًا بـ ”بنك أبوظبي األول”( من أجل تحقيق 
رؤية بنك أبوظبي األول. وتحقيقًا لهذه الغاية، يضمن مجلس اإلدارة 
أن تكون القيادة االستراتيجية لبنك أبوظبي األول والسالمة المالية 

والحوكمة واإلشراف اإلداري والتحكم ثابتة وراسخة وفعالة.
يكون مجلس اإلدارة ككل مسؤواًل عن نجاح بنك أبوظبي األول على 	 

المدى البعيد وتسليم قيمة مستدامة للمساهمين والعمالء وضمان 
التحكم الفعال على أعمال البنك الكاملة.

يحدد مجلس اإلدارة أسلوب وقيم ومعايير المجموعة ويضمن فهم 	 
والوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها والجهات المنظمة لها والجهات 

األخرى.
يجب أن يعمل أعضاء مجلس اإلدارة بنزاهة وممارسة واجباتهم برعاية 	 

وسرية ووالء وانتماء. وكجزء من هذه الواجبات، يجب أن يعملوا 
ويتصرفوا بما يصب في مصلحة مساهميه، عمالئه وموظفيه مع الوفاء 

في ذات الوقت بالتوقعات التنظيمية. 
يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية رفع مستوى التوعية واإلدراك 	 

والتأكيد على زيادة أهمية حماية حقوق العمالء، والتي تعتبر جزءا ال 
يتجزأ من ثقافة حوكمة الشركات لدى بنك أبوظبي األول من خالل 

تعزيز السلوك المؤسسي اإليجابي، وتعيين الموظفين المؤهلين بشكٍل 
مناسب، وتقديم التدريب الالزم، وضمان توفير هيكل تنظيمي مناسب 

ووضع سياسات وإجراءات واضحة وإنشاء آليات مناسبة للمراقبة 
والتحكم. 

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية تنفيذ وتطبيق ثقافة إدارة 	 
المخاطر الفعالة وإطار عمل التحكم الداخلي في جميع أرجاء البنك 

والمجموعة على حٍد سواء، فيما يتعلق باللوائح والمعايير المعمول بها. 
من أجل تعزيز ثقافة شركات صحيحة وسليمة، يجب على أعضاء مجلس 

اإلدارة إنشاء ”األسلوب” من األعلى من خالل: 
اإلعداد واإللتزام بقيم الشركة ووضع التوقعات بحيث يتم تنفيذ 	 

جميع األعمال بطريقة قانونية ومهنية، واإلشراف على التزام 
الموظفين بتلك القيم؛ و  

تقديم التوجيهات واإلشراف على تنفيذ فاعلية وااللتزام باللوائح 	 
والمعايير المعمول بها والمعروضة من خالل بيانات العمالء 

والخبرات والشكاوى الرئيسية، حيث يجب تسجيل وتدوين ردود 
مجلس اإلدارة عليها؛ 

تعزيز حس الوعي واإلدراك بالمخاطر داخل ثقافة إدارة مخاطر قوية 	 
ووضع التوقعات التي يكون جميع الموظفين مسؤولين عنها 

لضمان تشغيل البنك ضمن إطار عمل حوكمة المخاطر والقابلية 
للمخاطر وحدود المخاطر؛

ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة لتعميم قيم الشركات والمعايير 	   o
المهنية ومدونات قواعد السلوك التي يعتمدها مجلس اإلدارة جنبًا 

على جنب مع السياسات الداعمة في جميع أرجاء البنك؛
ضمان دراية الموظفين باإلجراءات التأديبية المناسبة أو اإلجراءات 	 

األخرى في حال ارتكابهم سلوكيات غير مقبولة ومخالفات 
وتجاوزات؛

ضمان مالئمة ومقبولية وإمكانية تقديم أفضل الخدمات لجميع 	 
فئات العمالء داخل البنك، بما في ذلك أعمال التمويل اإلسالمي 

والفئات المستضعفة؛ و
تناول أي قرار مرفوع من اإلدارة العليا أو اللجان اإلدارية التابعة 	 

لمجلس اإلدارة والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير مادي على 
محافظ عمالء بنك أبوظبي األول مع األخذ بعين االعتبار أفضل 
مصلحة للعمالء من أي منظور، ويشمل بما في ذلك عل سبيل 
المثال ال الحصر؛ المسائل المالية أو التشغيلية أو االستراتيجية أو 

المسائل المتعلقة بالسمعة.  
أن يضمن مجلس اإلدارة وجود عملية مناسبة ومالئمة لدى بنك أبوظبي 	 

األول عند اختيار اإلدارة العليا، وتتضمن بما في ذلك رؤساء وظائف 
إدارة المخاطر، االمتثال والتدقيق الداخلي والحفاظ على خطط تعاقب 

المناصب في اإلدارة العليا.
أن يضمن مجلس اإلدارة امتثال بنك أبوظبي األول مع معايير حوكمة 	 

الشريعة اإلسالمية ووجود إطار عمل حوكمة شرعية يتناسب مع حجم 
عمليات بنك أبوظبي األول ومدى تقبله للمخاطر.
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االستقاللية
في بنك أبوظبي األول، نتبع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف 

االمارات العربية المتحدة المركزي من أجل تقييم استقاللية مجلس إدارتنا. 
وفقًا لهذه المعايير، في سنة 2021، اعتبر تسعة من أصل أحد عشر عضوًا 

من أعضاء مجلس اإلدارة في بنك أبوظبي األول بأنهم مستقلين، ألنهم ال 
يملكون أي عالقة مع البنك أو المجموعة قد تؤدي لحصولهم على منافع 

من شأنها التأثير على قراراتهم. وال يقبعون تحت أي تأثير غير مبرر، سواًء 
أكان داخليًا أم خارجيًا، ملكيًة أو تحكمًا، قد تحول دون ممارسة عضو مجلس 

اإلدارة للكم الموضوعي. 

من أجل تحديد االستقاللية، يجب على كل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أن 
يقدم إفصاحًا سنويًا واحدًا على األقل عن جميع المعلومات ذات الصلة إلى 

أمين سر مجلس اإلدارة وإلى قسم حوكمة الشركات في المجموعة. 

وقائع

جميع األعضاء في مجلس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.	 
تسعة من أصل أحد عشر عضوًا من أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء مستقلين وفقًا للمعايير التي وضعها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.	 
ال يجوز أن يشغل أي عضو المنصب في مجلس اإلدارة ألكثر من 12 سنة متتالية )أربع دورات كل دورة ثالث سنوات(.	 
جميع األعضاء في مجلس اإلدارة من حملة الجنسية اإلماراتية. 	 
يتكون مجلس اإلدارة من أربع لجان.	 
أجرى مجلس اإلدارة تقييمًا سنويًا. 	 
عقد مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة 21 اجتماعًا في سنة 2021، منها 7 اجتماعات لمجلس اإلدارة.	 
تم بدء تنفيذ تطبيق ناسداك بورد فانتج على مجلس اإلدارة واللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة. 	 
تم بدء تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية لمجلس اإلدارة في سنة 2021. 	 
اعتمد مجلس اإلدارة استراتيجية خمس سنوات. 	 
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السير الذاتية ألعضاء مجلس االدارة

سمو الشيخ

طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

معالي

جاسم محمد بوعتابة الزعابي 
عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

معالي

الشيخ محمد بن سيف 
بن محمد آل نهيان

نائب رئيس مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

ن رئيس مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي في  ُعيِّ
مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017.

أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 
.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة رئيس
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات التابعة 	 

لمجلس اإلدارة 
 

المسيرة المهنية
يشغل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حاليًا 

منصب مستشار األمن القومي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. يدير سموه محفظة أعمال تشمل 

مصالح األمن القومي وقطاع الشركات الصعب 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تقلد سموه سابقًا منصب نائب مستشار األمن 
الوطني في سنة 2013.

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال 

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة	 
عضو في لجنة المكافأت والترشيحات التابعة 	 

لمجلس اإلدارة
 

المسيرة المهنية
معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان 

هو خبير أعمال واسع المعرفة ويتمتع بخبرة 
تزيد عن 17 عامًا في أعمال العائلة والعقارات 

واالستثمارات. 

يتعامل معاليه في األعمال المالية والعقارية 
واالستثمارية ويدير بنفسه العديد من المشاريع 

ذات الصلة في جميع أنحاء دولة االمارات العربية 
المتحدة. 

التعيينات الخارجية
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية 	 

للتأمين.
رئيس لجنة إدارة المخاطر في شركة أبوظبي 	 

الوطنية للتأمين.

التعليم
بحمل معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل 
نهيان شهادة في االقتصاد الدولي والتاريخ من 

الجامعة األمريكية في باريس، فرنسا.

 عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	 

التابعة لمجلس اإلدارة

المسيرة المهنية
معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي هو رئيس 

دائرة المالية في أبوظبي. يعتبر معاليه قائدًا 
رئيسيًا في القطاع االقتصادي والمالي في دولة 

االمارات العربية المتحدة. في منصبه كرئيس 
دائرة المالية في أبوظبي، يكون معالي الزعابي 

مسؤواًل عن دفع ثقافة االستدامة المالية في 
جميع الكيانات الحكومية ذات الصلة والحفاظ 
على موازنة قوية لإلمارة. وتقلد معاليه مسبقًا 

العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك العمل 
كرئيس المكتب التنفيذي إلمارة أبوظبي. وكما 
شغل معاليه منصب المدير العام للهيئة الوطنية 

لألمن السيبراني ولقد لعب دورًا في القيادة العليا 
لدى مبادلة. 

التعيينات الخارجية 
نائب رئيس مصرف االمارات العربية المتحدة 	 

المركزي.
أمين عام المجلس األعلى للشؤون المالية 	 

واالقتصادية والتوازن االقتصادي.
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.	 
رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد	 
رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية	 
رئيس مجلس إدارة اتصاالت	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

القابضة
عضو في مجلس إدارة شركة أدنوك.	 
عضو في لجنة مجلس التعليم والموارد 	 

البشرية

التعليم
يحمل معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا ودرجة الماجستير في إدارة 

األعمال من كلية لندن لألعمال.
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معالي
د. سلطان احمد الجابر 

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
الشيخ أحمد محمد سلطان 

سرور الظاهري 
عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة 	 

لمجلس اإلدارة 
 

المسيرة المهنية 
يشغل معالي د. سلطان أحمد الجابر منصب عضو 

في مجلس الوزراء االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 

المبعوث اإلماراتي الخاص للتغير المناخي. وكما 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة 

بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. وقد شغل 
منصب الرئيس التنفيذي بمنصة “طاقة“ في 

شركة مبادلة لالستثمار. وأثناء عمله في شركة 
مبادلة لالستثمار، لقد أسس مصدر، مبادرة الطاقة 
المتجددة الرائدة في أبو ظبي. وكما شغل رئيس 

مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي من الفترة 
بين 2009 إلى 2019. وكما عمل معاليه في 

الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم 
المتحدة المعني بالطاقة المستدامة للجميع. حصل 

على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة األمم 
المتحدة الرائدة “بطل األرض“ في سنة 2012.

 
التعيينات الخارجية

رئيس مجلس إدارة مصرف اإلمارات للتنمية	 
رئيس مجلس إدارة مصدر	 
رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد 	 

للذكاء االصطناعي
عضو في مجلس إدارة المجلس األعلى 	 

للشؤون المالية واالقتصادية بإمارة أبوظبي
عضو في مجلس إدارة شركة اإلمارات 	 

العالمية لأللمنيوم
عضو في مجلس إدارة جهاز اإلمارات 	 

لالستثمار

التعليم
يحمل معالي د. سلطان أحمد الجابر درجة 

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة 
جنوب كاليفورنيا، ودرجة الدكتوراه في األعمال 

واالقتصاد من جامعة كوفنتري، ودرجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا في 

لوس أنجلوس.

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017.
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة  
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة	 

 
المسيرة المهنية

لقد شغل سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور 
الظاهري منصب وكيل دائرة الخدمات االجتماعية 

والمباني التجارية للفترة من 1996 حتى 2009. 
ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بن 

سرور الهندسية.

التعيينات الخارجية 
نائب رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

الوطنية للفنادق
عضو في مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات 	 

لالتصاالت )اتصاالت(
عضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

للمرطبات المحدودة )بيبسي كوال(
عضو في مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين	 
عضو في مجلس إدارة مجموعة الظاهري	 

التعليم
يحمل سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور 

الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. 
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سعادة
جاسم محمد الصديقي

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
خليفة سلطان أحمد
سلطان السويدي 

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
محمد ثاني مرشد

 غانم الرميثي 
عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 	 

المسيرة المهنية 
يشتهر سعادة جاسم محمد الصديقي بنهجه 

الديناميكي والمبتكر بعدما كان رائدًا في العديد 
من استراتيجيات االستثمار في المنطقة. ويشغل 
سعادته منصب الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال، 

المنصة الرائدة في إدارة األصول والخدمات 
المصرفية االستثمارية، برأس مال 14 مليار دوالر 

أمريكي كأصول تحت إدارته. 

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي	 
رئيس مجلس إدارة البنك الخليجي التجاري 	 

)المنامة، البحرين(
رئيس مجلس إدارة سالمة الشركة االسالمية 	 

العربية للتأمين
رئيس مجلس ادارة شركة اشراق لالستثمار	 
رئيس مجلس إدارة شركة إنترتينر	 
عضو في مجلس إدارة دانة غاز	 
عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 	 

أبوظبي

التعليم
يحمل سعادة جاسم محمد الصديقي درجة 

البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية من 
جامعة ويسكونسن ماديسون ودرجة الماجستير 

في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة 
كورنيل. وكما عمل معاليه محاضرًا مرموقًا في 

معهد البترول الكائن في أبوظبي.

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة	 
عضو في لجنة المكافآت والترشيحات التابعة 	 

لمجلس اإلدارة
عضو في لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	 

التابعة لمجلس اإلدارة

المسيرة المهنية
سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي هو 

المدير العام لشؤون االستثمار بصندوق أبوظبي 
للتقاعد. وقبل ذلك شغل منصب المدير التنفيذي 

في دائرة الحاالت الخاصة العالمية في شركة 
مجلس ابوظبي لالستثمار ش م ع.

التعيينات الخارجية
رئيس مجلس إدارة شركة آيس فيوتشرز 	 

أبوظبي

التعليم
يحمل سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان 

السويدي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة 
األعمال )المالية( درجة ماجستير في تخصص المالية 

من جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية 
ومحلل مالي معتمد.

ن في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017. ُعيِّ
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 	 

 المسيرة المهنية 
لقد ساهم سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي 

في نمو مجتمع األعمال في أبوظبي من خالل 
عدد من المناصب المحورية التي شغلها في 

مجتمع األعمال في أبوظبي. وكما شغل منصب 
رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية 	 

الوطنية
رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر	 
نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي	 
رئيس مجلس إدارة شركة ألفاظبي القابضة 	 

ش.م.ع

التعليم
يحمل سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي درجة 

البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال.
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سعادة
 محمد سيف السويدي

عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي

سعادة
وليد المقرب المهيري

عضو مجلس إدارة غير مستقل وغير تنفيذي

سعادة
أندريه جورج صايغ

عضو مجلس إدارة غير مستقل وغير تنفيذي

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2017.
أعيد تعيينه في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 

.2020

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس 	 

اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة	 

المسيرة المهنية 
يشغل سعادة محمد سيف السويدي حاليًا 

منصب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، 
وهي مؤسسة مالية مستقلة أنشأتها حكومة 

أبوظبي في عام 1971. يملك أكثر من 30 عامًا 
من الخبرات الراسخة والمتينة في مجال التمويل 

وإدارة األعمال وتطوير البنية التحتية وإدارة 
األنشطة المؤسسية، وكما قاد معاليه الصندوق 
في تحقيق جهوده الرامية إلى إنفاق مساعدات 
إنمائية تزيد عن 150 مليار درهم إماراتي، استفاد 

منها 103 دولة. ناهيك عن أنه أدار ببراعة الموارد 
المالية لصندوق أبوظبي للتنمية والتي تقدر 

بمليارات الدوالرات.
  

التعيينات الخارجية 
نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي 	 

لالستثمار والتجارة الخارجية )المصرف(
نائب المحافظ في مجلس محافظي البنك 	 

اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتي
نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد اإلمارات	 
عضو في مجلس إدارة مصرف 	 

اإلمارات للتنمية
عضو في مجلس إدارة موانئ دبي العالمية	 
عضو في مجلس إدارة نادي 	 

الجزيرة الرياضي الثقافي
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 	 

لالستثمارات السياحية
رئيس شركة أبوظبي وأوزبكستان لالستثمار	 

 
التعليم

يحمل سعادة محمد سيف السويدي درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

كاليفورنيا بابتيست في الواليات المتحدة.

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 28 فبراير 2021.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة	 
عضو في لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	 

التابعة لمجلس اإلدارة
 

المسيرة المهنية 
سعادة أندريه جورج صايغ هو مدير تنفيذي متمرس 

يتمتع بخبرة تزيد عن ثالثة عقود في الخدمات 
المصرفية والمالية. شغل مؤخرًا منصب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة في بنك أبوظبي األول، 
قبل تقاعده في شهر يناير 2021. لقد لعب دورًا 

محوريًا في اندماج بنك الخليج األول مع بنك 
أبوظبي الوطني لتأسيس بنك أبوظبي األول. لقد 

عمل في بنك أبوظبي األول والبنك السابق، بنك 
الخليج األول، بامتياز لمدة 20 عامًا، وتقلد العديد 

من المناصب اإلدارية التنفيذية العليا، بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي في بنك الخليج األول للفترة 

من 2006 إلى 2017. وتتضمن خبراته السابقة، 
مناصب عليا في العديد من المؤسسات المالية 

الدولية الرائدة ، بما في ذلك سيتي بنك.
 

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بالي	 

التعليم
يحمل سعادة أندريه جورج صايغ درجة بكالوريوس 
في العلوم المالية ودرجة الماجستير في تمويل 

الشركات والخدمات المصرفية من الجامعة 
األمريكية في بيروت، وأكمل مشروعًا في جامعة 

كولومبيا متخصصًا في تطور المؤسسات المالية.

عّين في مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2020.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 
عضو في اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة.	 

المسيرة المهنية 
بصفته نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، 

االستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة 
لالستثمار، يتولى سعادة وليد المقرب المهيري 

اإلشراف االستراتيجي على المحفظة االستثمارية 
الكبيرة للشركة والمشاريع الخاصة على مستوى 

المجموعة.

وكما يشغل معاليه منصب عضو في لجنة االستثمار 
لدى مبادلة، المسؤولة عن وضع سياسات االستثمار 

في الشركة، وضع مبادئ توجيهية لالستثمار، 
ومراجعة المشاريع واالستثمارات المقترحة لضمان 

بأنها تتماشى مع أهداف العمل. وكما يشغل 
معاليه رئيس لجنة االستثمار وتخطيط األعمال 

الجديدة في مبادلة، المسؤولة عن اعتماد الصفقات 
ضمن حد مالي معين باإلضافة إلى مسؤولية 

تخطيط األعمال لسنة واحدة ولعدة سنوات.

وعالوًة على ذلك، يشرف معاليه على يشرف على 
العقارات والبنية التحتية والمنصات االستباقية. 

وكما كان معاليه أحد المهندسين الرئيسيين في 
رؤية أبوظبي االقتصادية 2030. قبل انضمامه إلى 

شركة مبادلة، لقد عمل في مكتب برنامج التوازن 
االقتصادي اإلماراتي كمدير مشروع أول، تضمنت 

المناصب السابقة العمل كمستشار في شركة 
مكنزي وشركاه. 

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة كليفالند كلينك أبوظبي	 
رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال	 
رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للقضاء 	 

على األمراض الُمعدية
رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي	 
رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للرعاية الصحية 	 

عضو مجلس أمناء كليفالند كلينك في الواليات 
المتحدة

عضو مجلس إدارة شركة الدار	 
عضو في مجلس إدارة شركة نون دوت كوم	 
عضو في مجلس إدارة هاب 71	 
عضو في مجلس إدارة شركة إليبسيس فارما	 
عضو في شركة إنفست كورب القابضة، 	 

البحرين 

التعليم
يحمل سعادة وليد المقرب المهيري درجة الماجستير 

في تخصص السياسة العامة من جامعة هارفارد في 
الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس 

في تخصص الخدمات األجنبية من جامعة جورج تاون 
في الواليات المتحدة األمريكية. 
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الكفاءات 
من أجل ضمان توافق كفاءات مجلس اإلدارة مع التحديات التي يواجهها 
البنك والتي سوف يواجهها في السنوات الالحقة، تقوم لجنة المكافآت 

والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة بتقييم كفاءات أعضاء مجلس اإلدارة على 
أساٍس سنوي. من المهم للبنك أن يملك أعضاء مجلس اإلدارة التوازن الصحيح 

بين المهارات والتنوع والخبرات. 

يتم تقييم جميع أعضاء مجلس اإلدارة سنويًا من قبل لجنة المكافأت 
والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة وفقًا للمعايير التالية: 

الخبرة التنفيذية 	 
الشؤون المصرفية / المالية / التدقيق / المخاطر 	 
تكنولوجيا المعلومات والرقمية والتكنولوجيا 	 
الحوكمة وإدارة أصحاب المصلحة 	 
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حوكمة مجلس اإلدارة

اللقبعضو مجلس اإلدارة 

لجنة المكافآت 
والترشيحات 

التابعة لمجلس 
اإلدارة

اللجنة اإلدارية 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة 
التدقيق
التابعة 

لمجلس 
اإلدارة

لجنة إدارة 
المخاطر 

واالمتثال 
درهم إماراتي التابعة لمجلس 

رئيس مجلس اإلدارة - عضو سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
18,500,000رئيسمستقل غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة - معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
3,500,000رئيس عضو عضو مستقل غير تنفيذي

3,500,000عضوعضو مستقل غير تنفيذيمعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي

3,000,000عضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري

3,500,000رئيسعضو مستقل غير تنفيذيمعالي د. سلطان أحمد الجابر

3,500,000عضوعضو مستقل غير تنفيذيسعادة جاسم محمد الصديقي 

3,500,000عضورئيس عضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي

3,000,000عضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي

3,000,000عضوعضو عضو مستقل غير تنفيذيسعادة محمد سيف السويدي

3,000,000عضوعضو غير مستقل غير تنفيذيسعادة وليد المقرب المهيري

ليس عضوًا  عضو عضو عضو غير مستقل غير تنفيذيسعادة أندريه جورج صايغ 
في سنة2020 

التعيين والتقاعد وإعادة االختيار
بموجب النظام األساسي للبنك، يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية 

العمومية السنوية )”االجتماع”( للمساهمين في كل ثالث سنوات. مدة 
عضوية / تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ثالث سنوات. في نهاية هذه الفترة، 

يجب إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في االجتماع من قبل المساهمين 
من خالل االقتراع السري باستخدام التصويت التراكمي. 

يحق لمجلس اإلدارة تعيين أعضاء لملئ المناصب الشاغرة في مجلس 
اإلدارة، شريطة عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اجتماعها 

األول العتماد التعيين أو تعيين أعضاء آخرين بموجب إصدار قرار. إذا بلغ عدد 
المناصب الشاغرة ربع العدد األصلي ألعضاء مجلس اإلدارة، يجب الدعوة 

لعقد اجتماع خاص في غضون )30( ثالثين يومًا كحد أقصى من التاريخ الذي 
أصبح فيه آخر منصب شاغرًا، من أجل انتخاب أعضاء لشغل المناصب. 

سيتم اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين من قبل لجنة المكافآت 
والترشيحات واعتمادهم مسبقًا من قبل مصرف االمارات العربية المتحدة 

المركزي. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وملكية حصصهم في بنك أبوظبي األول 

إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة في 2021 عن سنة 2020 

خالل 2021، لم يقم أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بتغيير ملكيتهم في حصص بنك أبوظبي األول. يقوم البنك في كل ربع سنة بتبليغ مصرف االمارات 
العربية المتحدة المركزي عن حصص أعضاء مجلس اإلدارة.  
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قرارات مجلس اإلدارة
خارج اجتماعات مجلس اإلدارة، لقد صدرت سبع قرارات خطية عن مجلس 

اإلدارة خالل السنة. 

قرار مجلس اإلدارة األول | 26 يناير 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الثاني | 24 مارس 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الثالث | 21 إبريل 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الرابع | 22 إبريل 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة الخامس | 25 إبريل 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة السادس | 05 ديسمبر 2021.	 
قرار مجلس اإلدارة السابع | 12 ديسمبر 2021.	 

توكيالت مجلس اإلدارة
خالل سنة 2021، أصدر بنك أبوظبي األول حوالي 69 توكيل محلي ودولي 

وقانوني، بما في ذلك ما يلي: 

أصدر رئيس مجلس اإلدارة توكياًل للرئيس التنفيذي للمجموعة مع 	 
صالحيات / سلطات محددة للعمل والتصرف بالنيابة عن بنك أبوظبي 

األول كمجموعة؛ 
أصدر الرئيس التنفيذي للمجموعة 12 توكياًل ألعضاء اللجنة التنفيذية 	 

للعمل والتصرف في الشؤون القانونية واالئتمان واألعمال والشؤون 
الدولية في جميع أرجاء المجموعة؛ و

أصدر ما مجموعه 56 توكياًل إلى المحامين المحليين والدوليين للعمل 	 
والتصرف بالنيابة عن المجموعة في الشؤون القانونية واالئتمان 

واألعمال في جميع أرجاء المجموعة.

تضارب المصالح 
يجب أن يراعي أعضاء مجلس اإلدارة التجنب بأكبر قدر ممكن أي نشاط 

في بنك أبوظبي األول أو في أي مكان آخر من شأنه إنشاء أو يتضح بأنه 
ينشأ تضاربًا بين المصالح الشخصية ألولئك األعضاء )سواًء كانوا أفرادًا أم من 

خالل الكيان الذي يرتبطون معه( ومصالح بنك أبوظبي األول. وعلى وجه 
الخصوص، يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تجنب تولي مناصب في مجالس 

إدارة المؤسسات المنافسة. إضافًة إلى ذلك، على  أعضاء مجلس اإلدارة 
القيام بما يلي: 

تقديم مزايا ومنافع غير مبررة ألطراف ثالثة على نفقة بنك أبوظبي 	 
األول؛

أن يتحصل لنفسه أو ألفراد عائلته المباشرين أو أي شخص من أي 	 
درجة قرابة الفرص المتاح من خالل منصبه كعضو مجلس إدارة، أو 

عند استخدامه ممتلكات أو معلومات بنك أبوظبي األول؛ والحصول 
على المزايا والمنافع من منصبه كعضو مجلس إدارة الكتساب المزايا 

والمنافع الشخصية سواًء بشكٍل مباشر أم غير مباشر، والتي قد تضر ببنك 
أبوظبي األول. 

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الذين يعلمون بأي تضارب مصالح فعلي أو 
محتمل القيام بما يلي: 

 
اإلفصاح فورًا عن تلك المسألة لرئيس مجلس اإلدارة وأمين السر في 	 

مجلس اإلدارة؛ 
االمتناع عن المشاركة في تلك المسائل بما في ذلك التنحية عن 	 

المشاركة في التفاوض أو التصويت في تلك المسائل أو حضور 
االجتماعات التي يتم تناول تلك المسائل فيها.

الجمعية العمومية 
يعقد البنك على أساس سنوي الجمعية العمومية السنوية للمساهمين 

)”االجتماع”( حيث يتفاعل المساهمين والمدراء التنفيذين. وهو اجتماع 
سنوي إلزامي يعقد بشكٍل أساسي حتى يسمح للمساهمين المعنيين 

والذين يملكون حقوق تصويت بالتصويت على مسائل البنك عالية المستوى 
وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك. ينعقد االجتماع بدعوة من مجلس 

اإلدارة في غضون أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية.

يقوم المساهمون الذين ال يحضرون االجتماع شخصيًا بالتصويت عادًة من 
خالل التوكيل. ويحضر االجتماع أيضًا ممثل عن الجهة المنظمة للبنك وهيئة 

األوراق المالية والسلع ومدققي الحسابات الخارجيين للبنك. 

يتم اإلفصاح عن قرارات االجتماع إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية وإرسال 
محاضر االجتماع الموقعة إلى هيئة األوراق المالية والسلع.

في سنة 2021، عقد بنك أبوظبي األول اجتماع جمعيته السنوية في تاريخ 
28 فبراير 2021. وسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية بشأن الشؤون 

المالية لسنة 2021 في شهر فبراير 2022. 

سيتم نشر نتائج وقرارات االجتماع على الموقع اإللكتروني للبنك ومشاركتها 
مع الجهات المنظمة لبنك أبوظبي األول. 

 
تدريب مجلس اإلدارة 

إقرارًا بقيمة وأهمية التدريب المستمر لمجلس اإلدارة واالمتثال مع لوائح 
حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، 

فقد عمل فريق حوكمة الشركات عن كثب مع أمين سر مجلس اإلدارة 
واإلدارات في جميع أقسام المجموعة إلعداد مواد تدريبية مستمرة شاملة 

ألعضاء مجلس اإلدارة. في سنة 2021، تم تغطية المواضيع التالية: 

حوكمة الشريعة اإلسالمية والبيئة التنظيمية للمصارف اإلسالمية.	 
التوعية بخصوص االحتيال.	 
التوعية بخصوص االمتثال مع الجرائم المالية.	 
االمتثال التنظيمي؛ و	 
الخدمات المصرفية المفتوحة - مسائل تكنولوجيا المعلومات.	 

 تؤخذ مالحظات مجلس اإلدارة في عين االعتبار لمواصلة تحسين المواضيع 
المعروضة على مجلس اإلدارة، وتناول المسائل التنظيمية والتوجهات 

الدولية المطبقة على المؤسسات المالية. 
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الرئيس معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان 

عضو سعادة جاسم محمد الصديقي 

عضو سعادة محمد سيف السويدي
عضو سعادة وليد المقرب المهيري

عضو تنفيذي الرئيس التنفيذي للمجموعة

مراجعة عمليات االنكشاف االئتمانية الجوهرية، وضمان عملها وفقًا إلطار عمل تقبل المخاطر االئتمانية الذي اعتمده البنك. 

مراجعة ومناقشة األداء المالي الدوري للبنك مع اإلدارة العليا لدى البنك قبل إحالته إلى مجلس إدارة المجموعة للحصول على االعتماد النهائي.

مراجعة واعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية السنوية، وتقديم جدول األعمال إلى الجهات المنظمة وفقًا للعملية المطلوبة. 

اإلشراف على تنفيذ المشاريع واالستراتيجيات المحلية والدولية للبنك بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات السوقية.

متابعة إجراءات القروض المتعثرة واعتماد اتفاقية تسوية اإلدارة العليا مع عمالء بعض تلك القروض.

نبذة عن لجان مجلس اإلدارة 

تلعب لجان مجلس إدارتنا دورًا هامًا في عملية صنع القرار، وتساعد وتدعم مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته. تساعد اللجان المتخصصة في مشاركة عمل 
مجلس اإلدارة وتتيح المشاركة المفصلة ألعضاء مجلس اإلدارة في اللجان الفرصة أمامهم لالقتراب من أنشطة العمل. ونظرًا لطبيعتها المتخصصة، تستطيع 

اللجان إجراء البحوث والتحليل في المسائل الفنية. وكما تملك صالحيات تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة للحصول على الموافقة النهائية. قام مجلس 
إدارة بنك أبوظبي األول بتشكيل أربع لجان. ويترأس كل لجنة عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي. ويقوم مجلس اإلدارة سنويًا بمراجعة واعتماد الضوابط 

المنظمة للجنة. يطلب من اللجان االجتماع بشكل دوري حسب االقتضاء واللزوم من أجل الوفاء بأغراضها وتوفير الوقت الكافي للمناقشات والعروض 
والمفاوضات واتخاذ القرارات. 

 
اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة 

نبذة عامة 
تعتمد وتشرف اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة على اإلدارة العامة لمجموعة بنك أبوظبي األول وتنفيذ استراتيجيات أعماله والتخطيط المالي على النحو 

الذي يعتمده مجلس اإلدارة، جنبًا إلى جنب مع أي جوانب عمل جوهرية أخرى حسب االقتضاء واللزوم.

تتألف اللجنة من )4( أربع أعضاء مجلس إدارة، حيث تكون غالبية األعضاء مستقلين وغير تنفيذيين بما في ذلك الرئيس. باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، 
تتألف اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة من الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك والتي تحضر اجتماعات اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة بصفتها 

عضوًا تنفيذيًا. وبالتالي، فإن اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة هي لجنة مستقلة حيث أن 60% من أعضائها أعضاء مستقلين. 

األعضاء 

االنجازات

في سنة 2021، عقدت اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة أربع اجتماعات بنسبة حضور %100. 

يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
رئيس اللجنة اإلدارية التابعة لمجلس اإلدارة
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الرئيس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
عضو معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
عضو سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي

عضو تنفيذي الرئيس التنفيذي للمجموعة
حاضر دائم رئيس الموارد البشرية للمجموعة

راجعت لجنة المكافآت والترشيحات توزيع األرباح على المساهمين.

أجرت لجنة المكافأت والترشيحات مراجعًة كاملًة الستراتيجية مكافآت البنك التي تغطي األجور الثابتة والمتغيرة والبدالت مع تركيز خاص على المبادرات الرئيسية التي سيتم 
تنفيذها خالل السنة.

مراجعة أهداف اإلدارة العليا بناًء على بطاقة األداء المتوازن للبنوك
اعتماد تعيينات المناصب اإلدارية العليا

مراجعة والمصادقة على عضوية وتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة للشركات التابعة المحلية والدولية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك.
اعتماد سياسات الموارد البشرية وسياسات التعويض.

مراجعة واعتماد سياسات مكافآت المملكة المتحدة والهند واعتماد الضوابط المنظمة المنقحة للجنة التوجيهية في الموارد البشرية والسياسات األخرى. 

لجنة المكافأت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة

نبذة عامة 
تلعب لجنة المكافأت والترشيحات التابعة  لمجلس اإلدارة دورًا مهمًا في اإلشراف على تشكيل مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي األول، وتقدم توصياتها 

لمجلس اإلدارة بخصوص تعيين وإقالة أعضائه واإلدارة العليا. وكما تضمن لجنة المكافآت والترشيحات عملية تعاقب وتخطيط سلسة ألعضاء اللجنة التنفيذية 
للمجموعة.

لجنة المكافأت والترشيحات مسؤولة أيضًا عن مراجعة إطار عمل سياسة مكافآت بنك أبوظبي األول جنبًا إلى جنب مع اإلشراف واعتماد منهجية تصميم 
المكافآت التي تتوافق مع ثقافة وقيم وأداء أعمال واستراتيجية المخاطر لدى بنك أبوظبي األول.  

تتألف اللجنة من )3( ثالث أعضاء مجلس إدارة، حيث تكون غالبية األعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، بما في ذلك الرئيس. باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، 
تتألف لجنة المكافأت والترشيحات من الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك والذي يحضر اجتماعات لجنة المكافأت والترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة بصفته 

عضوًا تنفيذيًا، ورئيس الموارد البشرية للمجموعة في البنك بصفته الحاضر الدائم )دون حقوق تصويت(. وبالتالي، فإن لجنة المكافأت والترشيحات هي لجنة 
مستقلة حيث أن 75% من أعضائها أعضاء مستقلين. 

األعضاء

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعين بنسبة حضور %100. 
يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس لجنة المكافأت والترشيحات  
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الرئيس معالي د. سلطان أحمد الجابر
عضو سعادة خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي
عضو معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي
عضو سعادة أندريه جورج صايغ )تم تعيينه في تاريخ 28 فبراير 2021(

عضو تنفيذي غير مصوت الرئيس التنفيذي للمجموعة
حاضر دائم رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

مراجعات االقتصاد الكلي وأثره على استراتيجية البنك.

المراجعة المستمرة لملف تعريف المخاطر واالمتثال للمجموعة وإطار تقبل المخاطر

مناقشة ومراجعة المبادرات لسنة 2021 بشأن مخاطر المجموعة واالمتثال

مراجعة مستمرة لتأثير كوفيد-19، واإلجراءات التي اتخذها لجنة إدارة المخاطر واالمتثال للتخفيف من حدتها.

مراجعة جاهزية المخاطر واالمتثال للعمل من المنزل والعودة إلى أعراف العمل

متابعة لوائح نظام الدعم االقتصادي المستهدف الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وإجراءات التخفيف األخرى.

مراجعة النظرة المستقبلية لرأس المال والسيولة وجودة األصول واالمتثال والشؤون غير المالية األخرى )التشغيلية ومخاطر االحتيال وتكنولوجيا المعلومات(

مراجعة استراتيجية الشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة، وإطار عمل المخاطر المقابل من أجل ضمان خلق قيمة طويلة األجل من خالل نهج متكامل

مراجعة تحديثات تحليالت المخاطر إلى الخارج

مراجعة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020

ضمان امتثال البنك مع القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن مختلف الجهات التنظيمية في جميع أرجاء المجموعة.

مراجعة اللوائح الرئيسية بما في ذلك حماية المستهلك، لوائح التعهيد، معايير إدارة المخاطر اإلسالمية، معايير إدارة النماذج وما إلى ذلك.

اعتماد الضوابط المنظمة للجان اإلدارية وسياسات المجموعة وأطر العمل والنماذج ومستندات المنهجية والتقارير وما إلى ذلك.

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة 
 

نبذة عامة
تلعب لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة دورًا رئيسيًا في وضع إطار عمل حوكمة الشركات لبنك أبوظبي األول، واستراتيجية 

المخاطر المستقبلية المباشرة، بما في ذلك تحديد مدى تقبل المخاطر والتحمل، باإلضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر واالمتثال 
في جميع أرجاء المجموعة، ووضع آلية مناسبة لتناول مسائل االلتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة.

تتولى لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة مع الصالحيات الممنوحة لها للعمل والتصرف بالنيابة عن مجلس اإلدارة، مسؤوليًة شاملًة لإلشراف 
على وضمان مالئمة وفاعلية امتثال بنك أبوظبي األول مع المتطلبات التنظيمية وأنظمة وضوابط إدارة المخاطر، وإعطاء التوجيهات لإلدارة العليا، التبليغ 
عن وتقديم التوصيات إلى مجلس إدارة المجموعة بشأن المخاطر الحالية والمستقبلية المحتملة وعمليات انكشاف االمتثال لمجموعة بنك أبوظبي األول. 

تتألف اللجنة من )3( ثالث أعضاء مجلس إدارة على األقل، حيث تكون غالبية األعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، والرئيس 
التنفيذي للمجموعة كعضو غير مصوت. ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة بصفته الحاضر الدائم )دون حقوق تصويت(. وبالتالي، 

فإن لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة هي لجنة مستقلة حيث أن %75 من أعضائها أعضاء مستقلين 
سنة 2021، عقدت لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة أربع اجتماعات بنسبة حضور %100. 

األعضاء

اإلنجازات

في ديسمبر 2021، أجرى مجلس اإلدارة تغييرًا في تشكيل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة، حيث تم تعيين  د. سلطان أحمد الجابر رئيسًا 
للجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة. وسيبقى خليفة سلطان السويدي عضوًا في اللجنة. 

يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

د. سلطان أحمد الجابر 
لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة
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معالي خليفة سلطان أحمد سلطان السويديالرئيس
سعادة محمد سيف السويديعضو
سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثيعضو
سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهريعضو
سعادة أندريه جورج صايغ )تم تعيينه في تاريخ 28 فبراير 2021(عضو

الرئيس التنفيذي للمجموعةعضو تنفيذي غير مصوت
رئيس التدقيق للمجموعةحاضر دائم

المصادقة على خطة التدقيق القائمة على المخاطر والخاصة بالبنك لسنة 2021، ومتطلبات الميزانية والموارد. وتضمن ذلك المصادقة على مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة 
والسياسات والممارسات التي تتماشى مع معايير ولوائح دولة االمارات العربية المتحدة المتعلقة بالتدقيق الداخلي ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية 

المتحدة المركزي، بما في ذلك المبادرات اإلدارية. 

المصادقة على استراتيجية التدقيق الداخلي للمجموعة للفترة 2021 - 2025 ومؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بها والتي يتم متابعتها على أساٍس سنوي.

مناقشة مختلف اللوائح والقوانين التي تؤثر على عمليات التدقيق الداخلي للبنك والمجموعة.

مناقشة نهج بنك أبوظبي األول والتدقيق الداخلي في إدارة الموظفين، إعادة النظر في نموذج التشغيل وإطار عمل المراقبة اثناء تفشي جائحة كورونا )كوفيد-19( والمبادرة 
واالستراتيجية المتخذة. إعادة تقييم الخطة مع األخذ بعين االعتبار عمليات التدقيق الجديدة نظرًا إلى الجدوى االقتصادية الحالية واالستمرار من الناحية العملية خطة التدقيق 

المحددة مسبقًا في ظل هذه الظروف االستثنائية.

مناقشة وتقييم مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ويتضمن بما في ذلك التهديدات اإللكترونية المتزايدة، معايير وتحديات استمرارية األعمال، عمليات الصناعة ومخاطر 
االحتيال، التغييرات التنظيمية، أنشطة االندماج وظروف العمل التنافسية؛ حيث أدى ذلك على صب تركيز اللجنة على زيادة التغطية بالتكنولوجيا وأمن المعلومات وعمليات تدقيق 

االمتثال.

مناقشة إجراءات لجان التدقيق المرتبطة بمجالس إدارات الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول.

اإلشراف على الفروع الدولية ووظائف الرقابة والدعم من أجل تزويد اللجنة بمستوى مقبول من الضمان بشأن الضوابط الشاملة ومستويات االمتثال وإدارة هذه العمليات.

مناقشة وتقييم النتائج والتحديثات المستلمة نتيجة الزيارات / عمليات التفتيش والمراجعة التنظيمية المختلفة في المجموعة واالختصاصات الدولية.

مناقشة نتائج برنامج ضمان الجودة والتطوير في اإلدارات بما يتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة  

نبذة عامة  
تلعب لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة دورًا رئيسيًا في تقييم وضمان جودة ونزاهة إقرارات بنك أبوظبي األول والكشوفات المالية والتقارير المالية 

والوفاء بالمتطلبات التنظيمية. تضمن لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة امتثال بنك أبوظبي األول وفعالية الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر 
والسياسات والحوكمة، وتشمل بما في ذلك فعالية المؤسسات المالية اإلسالمية.

تتألف اللجنة من )3( ثالث أعضاء مجلس إدارة على األقل من األعضاء المستقلين وعير التنفيذيين. يحضر الرئيس التنفيذي للمجموعة االجتماعات كعضو 
تنفيذي غير مصوت. وكما يكون رئيس إدارة التدقيق للمجموعة بصفته الحاضر الدائم )دون حقوق تصويت(. وبالتالي، فإن لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 

هي لجنة مستقلة حيث أن 80% من أعضائها المصوتين هم أعضاء مستقلين.

األعضاء 

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة أربع اجتماعات بنسبة حضور %88. 

في ديسمبر 2021، لقد أجرى مجلس اإلدارة تغييرًا طفيفًا في تشكيل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، حيث تم تعيين معالي خليفة سلطان أحمد سلطان 
السويدي رئيسًا للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. 

يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها. 

خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي 
رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 
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تقييم مجلس اإلدارة
من أجل االمتثال مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات 

العربية المتحدة المركزي وتوجيهات هيئة األوراق المالية والسلع، يجب 
على مجلس اإلدارة أو لجنة المكافأت والترشيحات إجراء تقييم سنوي على 

األقل لكامل مجلس اإلدارة، ولجانه وأعضائه من األفراد. ويجب أن يتضمن 
هذا األمر تقييمًا مستقاًل من قبل طرف ثالث خارجي يجرى مرة واحدة على 

األقل كل )5( خمس سنوات. 

في يناير 2021، أجرى مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية تقييمًا ذاتيًا للجان لسنة 
2020. وقد أخذت النتائج والتوصيات في عين االعتبار من قبل حوكمة 
الشركات وأمناء سر اللجان. وفي الربع األخير من سنة 2021، وامتثااًل 

مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة 
المركزي، تم تعيين طرف ثالث لتقييم عمل مجلس اإلدارة ولجانه التابعة. 
لقد بدأ الطرف الثالث مسبقًا في مشروعه وقد اجتمع مع رئيس حوكمة 

الشركات وأمين سر مجلس اإلدارة وأمناء سر اللجان التابعة ومجلس اإلدارة. 
وبمجرد تجهيز تقريرهم لتقييم عملياتنا، عندئذ ستتم مشاركة التقرير مع 

التوصيات عليه، مع لجنة المكافأت والترشيحات ومجلس إدارة المجموعة. 

 

 مدققو الحسابات الخارجيون
تم تعيين مدققو الحسابات الخارجيون للمجموعة من قبل المساهمين في 
اجتماع الجمعية العمومية السنوية. مدقق الحسابات الخارجي للمجموعة 
عن تلك الفترة هو كيه بيه إم جي لوير جلف. تبلغ رسوم التدقيق الخارجي 

للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغًا وقدره 
4,750,000 درهم إماراتي. وتتضمن هذه الرسوم عمليات التدقيق التي 
أجريت في جميع المواقع الدولية للبنك، ومع ذلك، إال أنها ال تتضمن أي 

رسوم غير قانونية متعلقة بعملية التدقيق. 
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حوكمة الشريعة اإلسالمية

يتم اإلشراف على بنك أبوظبي األول من منظور شرعي من قبل لجنة الرقابة 
الشرعية الداخلية. تمت المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية 

الداخلية من قبل مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي األول، واعتمدت من 
قبل الهيئة العليا الشرعّية التابعة لمصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، 
ومن قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك. تتألف 

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة بنك أبوظبي األول من علماء 
شريعة مؤهلين ومسؤولين عن مراجعة وضمان توافق المنتجات والخدمات 
والعمليات المصرفية اإلسالمية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. تشرف لجنة 
الرقابة الشرعية الداخلية على الخدمات المصرفية اإلسالمية في مجموعة 

بنك أبوظبي األول، وتتضمن بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة الدولية. 

تحكم الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى البنك من منظور التوافق مع 
الشريعة اإلسالمية من خالل إطار عمل حوكمة الشريعة اإلسالمية. صدرت 
معايير حوكمة الشريعة اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية من قبل 

مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في سنة 2020 )”معايير حوكمة 
الشريعة اإلسالمية”(. قام بنك أبوظبي األول بتجديد وتحديث إطار عمل 

حوكمة الشريعة اإلسالمية لمجموعة بنك أبوظبي األول بما يتماشى مع 
متطلبات معايير حوكمة الشريعة اإلسالمية. يحدد إطار حوكمة الشريعة 

اإلسالمية لدى مجموعة بنك أبوظبي األول؛ إطار عمل إعداد التقارير 
والمسائلة ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المعنيين الرئيسيين، وكما 
يرسم خطًا فاصاًل واضحًا بين ”خطوط الدفاع الثالثة” لالمتثال مع الشريعة 

اإلسالمية في جميع األنشطة المتعلقة بالخدمات المصرفية اإلسالمية.

وخالل سنة 2021، لقد عمل البنك أيضًا على تنفيذ المتطلبات وفقًا 
للمتطلبات التنظيمية المعيارية إلسكان المؤسسات المالية من خالل نافذة 
إسالمية صادرة عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في تاريخ 26 

أكتوبر 2020 )”معايير النافذة اإلسالمية”(. تحدد معايير النافذة اإلسالمية 
توجيهات واضحة لتأسيس إطار عمل وهيكل يضمن استقاللية دائرة الرقابة 

الشرعية الداخلية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعدم خضوعها ألي نفوذ 
من شأنه التأثير على استقالليتها. بموجب هذه اللوائح، يجب تقديم جميع 
أنشطة وأعمال البنك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل النافذة 

اإلسالمية لمجموعة بنك أبوظبي األول.

 

وفقًا لمعايير النافذة اإلسالمية، قام البنك أيضًا برسم إطار عمل النافذة 
اإلسالمية لمجموعة بنك أبوظبي األول، محددًا بذلك التوجيهات والمتطلبات 

التنظيمية الحصيفة. وسوف تتراس أنشطة الخدمات المصرفية اإلسالمية 
لدى البنك من قبل رئيس النافذة اإلسالمية، حيث سيكرس جهوده لعميات 

النافذة اإلسالمية. 
في سنة 2021، لقد عمل البنك أيضًا تجاه موائمة ومالئمة معايير حوكمة 
الشريعة اإلسالمية ومعايير النافذة اإلسالمية مع هدف رئيسي شامل من 
أجل ضمان كفاية اآلليات المناسبة الموجودة للحوكمة والرقابة ومن أجل 

ضمان االمتثال الكامل مع المتطلبات التنظيمية. 
عقدت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية )6( ست اجتماعات بنسبة حضور بلغت 

100% وأصدرت العديد من التوجيهات الشرعية وموافقات وقرارات تغطي 
مختلف مجموعات األعمال وشرائح المنتجات في جميع أرجاء البنك وشركاته 

التابعة. 

يجب أن تقوم لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بإعداد وتقديم التقرير الشرعي 
السنوي إلى الهيئة العليا الشرعّية العتماده فيما يتعلق بتوافق أعمال 

وعمليات مجموعة بنك أبوظبي األول للسنة المالية 2021 مع أحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية )“آي إس 
إس سي“(:

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية )”االجتماع”( المنعقد في تاريخ 24 
فبراير 2020، وفي اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في تاريخ 
28 فبراير 2020، لقد تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التالية 

أسماؤهم: 

د. محمد داوود بكر.	 
د. محمد أكرم الل الدين. 	 
د. أحمد رفاعي	 
د. سالم آل علي	 
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األعضاء الحاليين:  

د. محمد داوود بكر
)رئيس اللجنة) 

د. محمد أكرم الل الدين
 )عضو) 

د. سالم آل علي
 )عضو)

تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في تاريخ 24 فبراير 2020.

أعيد انتخابه في تاريخ 28 فبراير 2021.

المسيرة المهنية 
د. محمد داوود هو مؤسس اماني لالستشارات، 

وهي شركة استشارات شرعية عالمية، ولها مكاتب 
تقع في كوااللمبور ودبي والمواقع الدولية 

األخرى. وقبل ذلك كان نائب رئيس الجامعة 
اإلسالمية العالمية في ماليزيا، وقد حصل د. محمد 

داوود على جائزة االقتصاد اإلسالمي في القمة 
العالمية لالقتصاد اإلسالمي لسنة 2015 من قبل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 بالنيابة عن شركة أماني لالستشارات.

التعيينات الخارجية 
رئيس المجلس االستشاري الشرعي للبنك 	 

المركزي الماليزي وهيئة األوراق المالية 
الماليزية

عضو في الهيئة الشرعية لمؤشر داو جونز 	 
للسوق اإلسالمية )نيويورك(

عضو الهيئة الشرعية لشركة إدارة أصول 	 
الواحة )كيب تاون، جنوب أفريقيا(

 عضو في الهيئة الشرعية 	 
للبنك الوطني العماني

عضو في الهيئة الشرعية للتوجيهات المالية 	 
)الواليات المتحدة األمريكية(

 عضو في الهيئة الشرعية لبنك 	 
بي إن بي باريبا )البحرين(

عضو في الهيئة الشرعية لمورجان ستانلي 	 
)دبي(

عضو في الهيئة الشرعية لدى شركة رسل 	 
- جدوى لصناديق االستثمار اإلسالمية 

)المملكة العربية السعودية(
عضو في الهيئة الشرعية لبنك لندن والشرق 	 

األوسط )لندن(

التعليم
يحمل د. داوود شهادة جامعية في الشريعة من 

جامعة الكوبت ودرجة الدكتوراة من جامعة سانت 
أندروز باإلضافة إلى درجة البكالوريوس في الفقه 

من جامعة مااليا. 

تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في تاريخ 24 فبراير 2020.

أعيد انتخابه في تاريخ 28 فبراير 2021.

المسيرة المهنية
يشغل د. سالم العلي حاليًا منصب أستاذ مساعد 
في تخصص الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة. د. سالم العلي 
متخصص في الشريعة اإلسالمية والجوانب 

القانونية والتنظيمية لألسواق المالية اإلسالمية. 
لقد شارك في المؤتمرات الوطنية والدولية التي 

تتناول المواضيع الشرعية والقانونية والتنظيمية 
المتعلقة بالبنوك اإلسالمية واألسواق الرأسمالية 

اإلسالمية والتكافل. ويملك خبرًة واسعًة في 
االستشارات والتدريس والبحث األكاديمي في 
التمويل اإلسالمي في واليات قضائية مختلفة 
بما في ذلك ماليزيا واإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة المتحدة.

 التعيينات الخارجية 
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك أبوظبي التجاري
عضو في الهيئة الشرعية في مصرف الهالل.	 
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك االمارات دبي الوطني
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك إتش إس بي سي
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك ستاندرد تشارترد
عضو في الهيئة الشرعية في مصرف عجمان.	 
عضو في الهيئة الشرعية في 	 

بنك الفجيرة الوطني

التعليم
يحمل د. سالم درجة الدكتوراة في القانون المالي 

من جامعة لندن ودرجة الماجستير في الصيرفة 
والتمويل اإلسالمي من الجامعة اإلسالمية 

العالمية في ماليزيا.

 
تم انتخابه في تاريخ 28 فبراير 2021. 

 المسيرة المهنية 
يشغل د. محمد أكرم الل الدين حاليًا منصب 

المدير التنفيذي ألكاديمية أبحاث الشريعة الدولية 
للتمويل اإلسالمي )آي إس آر أيه(. وقبل ذلك، 
لقد كان أستاذ مساعد في الجامعة اإلسالمية 

العالمية، ماليزيا )آي آي يو إم(. لقد كان أستاذًا 
مساعدًا زائرًا في جامعة الشارقة، إمارة الشارقة، 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

التعيينات الخارجية 
عضو في المجلس االستشاري الشرعي )إس 	 

أيه سي( للبنك المركزي الماليزي
عضو في صندوق ادخار الموظفين 	 

المستشارين الشرعيين )إي بيه إف(
عضو مجلس إدارة إتش إس بي سي أمانة 	 

العالمية لالستشارات الشرعية
عضو في الهيئة الشرعية لدى ياسر المحدودة 	 

)دبي(
عضو في مجلس الشريعة االستشاري في 	 

البنك األوروبي العربي )لندن(
عضو في المجلس اإلسالمي االستشاري في 	 

إتش إس بي سي للتأمين، سنغافورة 
عضو المجلس االستشاري الشرعي للسوق 	 

المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف إم(، 
البحرين

عضو في لجنة المعايير الشرعية لدى هيئة 	 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية
عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 	 

بنك دبي اإلسالمي
عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 	 

بنك رأس الخيمة

التعليم
يحمل د. أكرم درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف 

في تخصص الفقه اإلسالمي والتشريع من 
الجامعة األردنية في عمان، األردن، ودرجة 

الدكتوراة في مبادئ الفقه اإلسالمي )أصول 
الفقه( من جامعة إدنبره، اسكوتلندا، المملكة 

المتحدة. 
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 د. أحمد رفاعي
)عضو)

تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في تاريخ 28 فبراير 2021. 

 المسيرة المهنية 
يشغل د. أحمد رفاعي حاليًا منصب رئيس قسم 

االمتثال الشرعي للسوق المالي اإلسالمي الدولي 
)آي آي إف إم(، البحرين. السوق المالي اإلسالمي 

الدولي )آي آي إف إم( هي هيئة دولية تعمل 
على وضع المعايير المتعلقة بصناعة الخدمات 

المالية اإلسالمية وتركز على توحيد العقود 
المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ونماذج 

المنتجات. ولقد ساهم بشكٍل كبير في إعداد ونشر 
13 وثيقة شاملة ومعايير التأكيد على المنتجات، 

إضافًة إلى المالحظات اإلرشادية المتعلقة 
في مسائل إدارة السيولة والتحوط والصكوك 
والتمويل التجاري. وكما ساهم بشكٍل ملحوظ 

في إعداد أوراق المناقشة الجتماعات التشاورية 
للسوق المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف 
إم(، وكذلك في إعداد تقارير الصكوك السنوية 

للسوق المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف إم(. 
إضافًة إلى ذلك، يلعب دورا فاعاًل الندوات وورش 

العمل واالجتماعات االستشارية التي ينظمها 
السوق المالي اإلسالمي الدولي )آي آي إف 

إم(، في العديد من الواليات القضائية في جميع 
أنحاء العالم.

التعليم
يحمل د. أحمد درجة الدكتوراة في قانون 

المعامالت اإلسالمية من جامعة مااليا، ماليزيا 
ودرجة البكالوريوس في تخصص الشريعة )أي 

القانون اإلسالمي( من الجامعة اإلسالمية في 
المدينة، المملكة العربية السعودية. 
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اإلدارة العليا 

هناء الرستماني
الرئيس التنفيذي للمجموعة

جيمس بورديت
المدير المالي للمجموعة

 فتون المزروعي
 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد - اإلمارات العربية المتحدة

فريق اللجنة التنفيذية للمجموعة / فريق اإلدارة العليا )»اللجنة التنفيذية 
للمجموعة«( هو أعلى مستوى إداري لمجموعة بنك أبوظبي األول، ويعمل 

تحت الصالحيات والسلطات المفوضة من قبل مجلس إدارة بنك أبوظبي 
األول. وهي مسؤولة عن تحديد األمور الالزمة أو المناسبة لتصعديها ورفعها 

إلى مجلس 

إدارة المجموعة أو اللجان التابعة لمجلس اإلدارة. وكما تقوم اللجنة التنفيذية 
للمجموعة بدعم الرئيس التنفيذي للمجموعة في تحديد وتنفيذ استراتيجية 

البنك على النحو الذي اعتمده مجلس إدارة بنك أبوظبي األول. يرد أدناه 
ملخص موجز عن أعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي األول. 

المسيرة المهنية 
تشغل هناء الرستماني منصب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك أبوظبي األول، ولديها خبرة واسعة 
في القطاع المصرفي تمتد ألكثر من عشرين 

عامًا، تولت خاللها مناصب تنفيذية مختلفة، منها 
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي 

األول، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد؛ حيث 
تولت مسؤولية قيادة التحول الرقمي في قطاع 
الخدمات المصرفية لألفراد وتعزيز هذا التحول بين 
العمالء، لما له من أهمية في تحقيق نقلة نوعية 

للخدمات المصرفية. وشغلت مناصب عدة في 
مجالس إدارة كبرى الشركات في عدة قطاعات، 

كشركة اإلمارات لالتصاالت )دو(، ومنصب نائب 
رئيس مجلس إدارة معهد اإلمارات للدراسات 

المصرفية.

باعتبارها أول سيدة إماراتية تشغل منصب الرئيس 
التنفذي ألكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ فإن الرستماني تتميز بمهارت قيادية 

ورؤية استشرافية من شأنها ترسيخ مكانة البنك 
الرائدة في القطاع المصرفي، خاصة وأنها احتلت 
المركز الثالث في قائمة فوربس الشرق األوسط 

السنوية “أقوى سيدات األعمال في الشرق 
األوسط“.

 التعيينات الخارجية 
عضو في مجلس إدارة ماستركارد االستشارية,	 
عضو في مجلس إدارة محموعة الرستماني,	 
عضو في مجلس إدارة معهد التمويل 	 

الدولي,
عضو في مجلس إدارة المعهد الدولي 	 

للتطوير اإلداري.

التعليم
حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة جورج 

واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية. 

المسيرة المهنية 
تشغل فتون المزروعي في بنك أبوظبي األول 

منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي 

مسؤولة عن الخدمات المصرفية لألفراد والتحّول 
الرقمي.  

لدى المزروعي خبرة تمتد ألكثر من 15 عامًا 
كمسؤول تنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد، 

وتشمل خبرتها في هذا المجال المنتجات 
والمبيعات والتوزيع وتجربة العمالء. وقبل 

توليها منصبها الحالي، شغلت المزروعي في 
بنك أبوظبي األول منصب رئيس خدمات النخبة 

المصرفية – اإلمارات العربية المتحدة.

التعيينات الخارجية 
عضو في مجلس إدارة بنك عودة في مصر.

التعليم
حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم 
والرياضيات من جامعة العين، وقد أكملت البرنامج 

التنفيذي في اإلدارة الدولية من كلية الدراسات 
العليا بجامعة ستانفورد في سنغافورة.

المسيرة المهنية 
جيمس بورديت هو الرئيس المالي للمجموعة 

في بنك أبوظبي األول،  وهو مسؤول عن تولي 
الشؤون المالية والخزينة واالستراتيجية الخاصة 

بالمجموعة.

انضم جيمس إلى بنك أبوظبي األول من مجموعة 
ة المحدودة )أيه إن زد(  أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّ

حيث شغل فيها منصب المدير المالي، الخدمات 
المصرفية الدولية والمؤسسية. وقبل ذلك المنصب 

لقد عمل كمدير مالي لمنطقة آسيا والمحيط 
الهادئ وأوروبا وأمريكا في مجموعة أستراليا 

ة المحدودة )أيه إن زد(. ونيوزيلندا المصرفيَّ

قبل انضمامه إلى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا 
ة المحدودة )أيه إن زد(، لقد قضى جيمس  المصرفيَّ

17 سنة في العمل لدى بنك إتش إس بي سي، 
حيث تقلد العديد من المناصب الكبيرة كمدير 

مالي في الدولة، وقبل توليه منصب رئيس إدارة 
المعلومات والتخطيط والتحليل للمجموعة، لقد 

شغل منصب عضو في مجلس اإلدارة المالية الذي 
يترأسه المدير المالي لمجموعة إتش إس بي سي.

التعليم
محاسب قانوني معتمد درس في معهد أوكالند 

للتكنولوجيا. 
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 نورندرا بيريرا
 رئيس التدقيق للمجموعة

 براديب رنا
رئيس المخاطر للمجموعة

 كريم القروي
 رئيس المجموعة لعمليات اإلندماج

 واألستحواذ

المسيرة المهنية 
يشغل كريم القروي في بنك أبوظبي األول 

منصب رئيس قطاع االندماج واالستحواذ 
للمجموعة، وتولى سابقًا عدة مناصب إدارية 

عليا في البنك؛ حيث شغل منصب المدير المالي 
للمجموعة، ورئيس مجموعة الشركات التابعة 

واالستراتيجية والتحّول، وهو يشغل منصبه الحالي 
منذ شهر أبريل 2020، مع التركيز على استراتيجية 

النمو غير العضوي للبنك.

لدى كريم القروي خبرة واسعة في قطاع 
الخدمات المصرفية اإلقليمية والدولية تمتد 

ألكثر من 28 عامًا، شغل خاللها مناصب مختلفة 
في مجاالت الخدمات التمويلية واالستراتيجيات 

وعمليات الدمج واالستحواذ وعالقات المستثمرين 
والتسويق واالتصاالت. وقبل انضمامه إلى بنك 

أبوظبي األول؛ عمل في إندستري كوزماتيك 
إنترناشيونال  وستي بنك تونس، وتولى العديد 

من المناصب اإلدارية العليا، بما في ذلك المراقب 
المالي القطري.

التعيينات الخارجية 
رئيس مجلس إدارة بنك عودة في مصر

التعليم
حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من 

معهد الدراسات التجارية العليا، تونس.

المسيرة المهنية 
يشغل نوريندرا بيريرا منصب رئيس التدقيق 

للمجموعة في بنك أبوظبي األول. نوريندرا 
مسؤول عن تقديم الضمان المستقل لمجلس 

إدارة البنك واإلدارة العليا بخصوص جودة وفاعلية 
بيئة الرقابة الداخلية في المجموعة التي تغطي 

أنظمتها وعملياتها وإدارة المخاطر واالمتثال وإطار 
عمل حوكمة الشركات.

يملك نوريندرا خبرة تزيد عن 30 سنة في الخدمات 
المصرفية، وقد تقلد المناصب اإلدارية العليا في 

مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 
والتدقيق الداخلي في البنوك الرائدة والمرموقة 

في دولة االمارات العربية المتحدة والبنوك 
الدولية. 

التعليم
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال، 
وقد تخصص في مجال المالية من جامعة ليستر 
)المملكة المتحدة(، ودبلوم عالي في تخصص 

اإلدارة التنفيذية لالئتالف وتصميم المنظمات من 
جامعة إنسياد، ويتضمن بما في ذلك المؤهالت 

التالية المعتمدة دولًيا: سي آي أيه، سي إف إس 
أيه، وسي آر إم أيه من معهد المدققين الداخليين 

)الواليات المتحدة األمريكية(، سي آي إس أيه 
وسي آر آي إس سي من آي إس أيه سي أيه 
)الواليات المتحدة األمريكية(، سي آي بي من 

معهد تشارترد للمصرفيين )المملكة المتحدة(.

المسيرة المهنية 
براديب رنا هو رئيس المخاطر للمجموعة في بنك 
أبوظبي األول، وهو مسؤول عن تنفيذ إطار عمل 

المخاطر للبنك وحوكمة الشركات عالميًا. 

براديب مصرفي دولي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 
سنًة في مناصب قد امتدت إلى القيادة العالمية 

واإلقليمية. وقبل انضمامه للعمل في بنك 
أبوظبي األول، لقد شغل منصب رئيس إدارة مخاطر 

ائتمان الشركات للمجموعة ورئيس إدارة المخاطر 
في الخدمات المصرفية للشركات في دانسك بنك 

في الدنمارك.

يتمتع بخبرة قوية في األسواق الناشئة بعد أن 
عمل مع بنك ا ب ن عمرو وبنك ستاندرد تشارترد 

في مواقع دولية؛ وهي: الهند، هونج كونج، كوريا 
الجنوبية، سنغافورة، هولندا والمملكة المتحدة؛ 

حيث تقلد العديد من المناصب مثل القروض 
المشتركة للدخل الثابت، ائتمان الجملة، المخاطر 

االستراتيجية ومخاطر السمعة، إدارة مخاطر 
التداول، السوق، السيولة ومخاطر التشغيل، ائتمان 

األفراد، االمتثال وإدارة المخاطر المؤسسية.

التعليم
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 
)مرتبة الشرف( في الهندسة الميكانيكية من 

جامعة سري، المملكة المتحدة ودرجة الماجستير 
في إدارة األعمال من كلية اإلدارة في جامعة 

إيراسموس، هولندا.
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 شيريش بايد
 رئيس المجموعة للخدمات المصرفية

  التجارية والتجارية والدولية

 مارتن تريكود
 رئيس الخدمات المصرفية الستثمار

للمجموعة

النقاط الرئيسية 
لقد قدم سعادة أندريه جورج صايغ 

استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي 
للمجموعة في شهر يناير 2021، وقد 

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في تاريخ 
28 فبراير 2021.

لقد تم تعيين السيد / ملفين فريزر في 
منصب القائم بأعمال رئيس الموارد 

البشرية للمجموعة في تاريخ 25 فبراير 
.2021

كما قد تم تعيين السيد / راجيش 
ديشباندي في منصب القائم بأعمال 

رئيس االئتمان للمجموعة في تاريخ 8 
أبريل 2021.

وقد قدم السيد / فاضل العلي 
استقالته من منصبه كنائب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة ومدير العمليات 
في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

 

مقر العمل لكل عضو في اإلدارة 
التنفيذية هو بنك أبوظبي األول ش. 

م. ع.، مبنى بنك أبوظبي األول، مجمع 
خليفة لألعمال - منطقة القرم، ص. ب.: 

6316، إمارة أبوظبي، دولة االمارات 
العربية المتحدة.

ال يوجد لدى أي عضو في اإلدارة 
التنفيذية للمجموعة أي تضارب في 

المصالح بين مهام عمله / عملها 
تجاه المجموعة ومصالحه )مصالحها( 

الخاصة و / أو بين مهام عمله / عملها 
األخرى.

المسيرة المهنية 
لقد تم تعيين شيريش بايد في شهر إبريل 2021، 

بمنصب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية 
التجارية والتجارية والدولية في بنك أبوظبي األول. 

ومنذ انضمامه للعمل لدى بنك أبوظبي األول 
في سنة 2013، لقد عمل شيريش بمنصب رئيس 
االئتمان للمجموعة ورئيس المجموعة المصرفية 

الدولية والعاملة.

وقبل االنضمام إلى بنك أبوظبي األول، لقد 
عمل شيريش في البنك األهلي التجاري في 

جدة )المملكة العربية السعودية(، وقد أمضى 
أربع سنوات في رئاسة إدارة المخاطر الدولية، 
وعمل على دمج وانضمام بنك تركيا فاينانس 

كاتيليم بنكاسي الى عائلة البنك األهلي التجاري 
واالئتماني. لقد بدأ شيريش مسيرته المهنية مع 

سيتي بنك، حيث عمل 18 سنة في الهند وإفريقيا. 
وقد ترك سيتي بنك في سنة 2009، وفي تلك 

المرحلة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في 
سيتي بنك في أوغندا. 

شيريش هو رجل أعمال متمرس وذو خبرة ورئيس 
المخاطر في مناطق جغرافية متعددة في 

مجموعة متنوعة من األدوار القيادية عبر الخدمات 
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشركات 

واالستثمار )أدوار االكتتاب في المنتجات واألعمال 
واالئتمان( وقيادة القطرية واإلقليمية وإدارة 

المخاطر.

التعليم
دبلوم دراسات عليا في المحاسبة والمالية من 

كلية لندن لالقتصاد وماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة بونا )الهند(.

المسيرة المهنية 
يشغل مارتن تريكود منصب رئيس الخدمات 

المصرفية االستثمارية للمجموعةلدى بنك أبوظبي 
األول.  

ويتولى مارتن في منصبه لدى بنك أبوظبي 
األول مسؤولية قيادة وتنمية أعمالنا المصرفية 

واالستثمارية على مستوى المجموعة، اإلشراف 
على الخدمات المصرفية االستثمارية للمجموعة 
بما في ذلك التغطية الدولية، تمويل الشركات 

العالمية واألسواق العالمية، مع التركيز على 
تعزيز عرض منتجاتنا وتوسيع نموذج تغطية 

العمالء ليشمل دعم مكانة بنك أبوظبي األول 
كبنك إقليمي رائد في مجال الخدمات المصرفية 

االستثمارية.

قبل انضمامه للعمل في بنك أبوظبي األول، لقد 
عمل مارتن في بنك إتش إس بي سي، حيث تقلد 

منصب الرئيس التنفيذي لدول الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وتركيا، ومنصب نائب رئيس مجلس 

إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 
المحدود، والمدير العام للمجموعة. وقبل ذلك، 

لقد كان الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي 
في أستراليا وبنك إتش إس بي سي في كوريا، 

وتقلد العديد من المناصب اإلدارية العليا على مدار 
عقدين من الزمن في إتش إس بي سي غلوبال 

واألسواق العالمية في جميع أنحاء الشرق األوسط 
والمملكة المتحدة وأوروبا.

التعليم
تخرج من معهد الدراسات السياسية في باريس، 
ويحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة 

السوربون، باريس، ودرجة البكالوريوس في التاريخ 
من جامعة باريس نانتير )إحدى جامعات باريس 

العشرة(.
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اللجان اإلدارية

مناقشة تقييم وتوصيات اللجنة اإلدارية

مناقشة الئحة حماية المستهلك وتنفيذ بنك أبوظبي األول للوائح

اعتماد االستحواذ على بنك عوده في مصر والفرص اإلستراتيجية المحلية والدولية األخرى

جائحة كورونا )كوفيد - 19( واستجابة بنك أبوظبي األول والتدابير االحترازية

مناقشة واعتماد بطاقة األداء المتوازن لسنة 2021

مراجعة واعتماد تنفيذ إطار عمل المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

اعتماد نموذج النافذة اإلسالمية

مناقشة استراتيجية المجموعة

مناقشة تغييرات عطلة نهاية األسبوع

مناقشة واعتماد استراتيجية التوطين

ضمن هيكلية الحوكمة اإلدارية أسس بنك أبوظبي األول العديد من 
اللجان اإلدارية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية للمجموعة )”اللجنة التنفيذية 

للمجموعة”( وهي أعلى لجنة على مستوى اإلدارة لمجموعة بنك أبوظبي 
األول، وتعمل تحت تفويض الصالحيات والسلطات المفوضة من قبل مجلس 

إدارة بنك أبوظبي األول، وهي مسؤولة عن تحديد المسائل الالزمة التي 
تتطلب المناقشة والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المجموعة أو 

لجان مجلس اإلدارة. وكما تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة بدعم الرئيس 
التنفيذي للمجموعة من أجل تحديد وتنفيذ استراتيجية البنك على النحو الذي 

يعتمده مجلس إدارة بنك أبوظبي األول.

وقامت اللجنة التنفيذية للمجموعة بإنشاء العديد من اللجان اإلدارية 
للمساعدة في تنفيذ األهداف المتفق عليها للجنة التنفيذية للمجموعة، 

وللمساعدة في التشغيل بكفاءة وفاعلية، مراقبة واإلشراف على أعمال 
مجموعة بنك أبوظبي األول. تنقسم اللجان اإلدارية هذه إلى لجان من 

المستوى األول ولجان من المستوى الثاني. حيث تعمل اللجان من 
المستوى الثاني على توفير المعلومات الالزمة والدعم إلى اللجان ذات 

الصلة من المستوى األول. 

 ويوجد لكل لجنة ضوابط منظمة معتمدة تحدد صالحياتها ومسؤولياتها 
وعدد اجتماعاتها وممارساتها وإعداد التقارير والتقييم الذاتي. تعمل جميع 
اللجان من المستوى األول تحت الصالحيات والسلطات المفوضة من قبل 

اللجنة التنفيذية للمجموعة. 
يساعد هيكل اللجان اإلدارية عملية اتخاذ القرار على مستوى اإلدارة العليا 

داخل الشركة، وتشمل من بين جملة من األمور، إدارة اإلستراتيجية؛ الشؤون 
المالية؛ الرأسمالية؛ المخاطر؛ التشغيل؛ تكنولوجيا المعلومات وشؤون 

الموظفين التي تؤثر على بنك أبوظبي األول.

تكون مدة مراجعة الضوابط المنظمة للجان اإلدارية في كل سنتين. تمت 
مراجعة وتحديث غالبية الضوابط المنظمة للجان اإلدارية في سنة 2020، 

لتعكس بدقة األهداف االستراتيجية للجان ونطاقها وعملياتها. وسيتم 
مراجعة الضوابط المنظمة المتبقية حسب فترة مراجعة كل واحدٍة منها.

اللجنة التنفيذية للمجموعة 

نبذة عامة
تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة اتخاذ القرارات بخصوص استراتيجية البنك، الميزانيات السنوية، إدارة رأس المال، إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات األكثر 
أهمية لدى بنك أبوظبي األول. قد تفوض اللجنة التنفيذية للمجموعة صالحيات وسلطات معينة للجان اإلدارية واألفراد، ولكنها تحتفظ بصالحية التعامل مع 

االستراتيجية والميزانية السنوية والهيكل؛ التقارير المالية والرقابة؛ إدارة رأس المال، إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، العقود، مسائل حوكمة الشركات، أجر 
المناصب التنفيذية، سياسات الموارد البشرية، سياسات المجموعة، اجتماع الجمعية العمومسة السنوية للمساهمين وأي مسائل أخرى حسب تقديرها المطلق. 

في سنة 2021، عقدت اللجنة التنفيذية للمجموعة أربعة عشر اجتماعًا للجنة بنسبة حضور %94. 

اإلنجازات
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مناقشات مستمرة بخصوص بيئة االقتصاد الكلي وتأثيره على ملف مخاطر مجموعة بنك أبوظبي األول

مناقشة ومراجعة مبادرات إدارة مخاطر المجموعة لسنة 2021

المراقبة المستمرة لملف مخاطر المجموعة وإطار عمل تقبل المخاطر

مراجعة مدى جاهزية إدارة مخاطر المجموعة للعمل من المنزل والعودة إلى أعراف العمل في المكتب

مراجعة اإلستراتيجية البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وإطار عمل المخاطر المقابل من أجل ضمان خلق القيمة المضافة طويلة المدى من خالل نهج متكامل

المراقبة المستمرة لتحديثات تحليالت المخاطر الخارجية

مناقشة حول تقرير التحقق من صحة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي والمعالجة

التأكد من التزام البنك مع القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن مختلف الهيئات الرقابية في جميع أرجاء المجموعة

مناقشة اللوائح الرئيسية؛ مثل: حماية المستهلك وتنظيم عملية التعهيد ومعايير إدارة المخاطر اإلسالمية ومعايير إدارة النموذج وما إلى ذلك.

اعتماد العديد من أطر األعمال والسياسات والنماذج ومستندات المنهجية والتقارير 

اإلنجازات

لجنة المخاطر للمجموعة 

نبذة عامة
اإلشراف على استراتيجية المخاطر على مستوى المجموعة من أجل تمكين إدارة المخاطر المتكاملة بطريقة فعالة، وكما تعمل على تحديد ووضع ومراقبة 

قابلية مخاطر المجموعة بشكٍل دوري جنبًا إلى جنب مع المنهجية ذات الصلة والمعايير واألهداف، مع األخذ بعين االعتبار استراتيجية البنك وتخطيط األعمال. 
تقوم لجنة المخاطر للمجموعة بالتبليغ عن المسائل ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة، وحسب االقتضاء واللزوم إلى لجنة المخاطر واالمتثال التابعة 

لمجلس اإلدارة، وتقديم المشورة وتبليغهم على النحو المطلوب بخصوص قابلية مخاطرة وإطار عمل المجموعة. 

في سنة 2021، عقدت لجنة المخاطر بالمجموعة أربعة اجتماعات للجنة بنسبة حضور %91. 
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اإلشراف المستمر على االتجاهات والمواضيع والمسائل التنظيمية التي تؤثر على بنك أبوظبي األول في دولة االمارات العربية المتحدة وفي جميع أرجاء شبكته الدولية

إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بالمهام التنظيمية الجديدة الرئيسية وبرامج التنفيذ، ويتضمن بما في ذلك التوجيهات المتعلقة بالئحة حماية المستهلك الصادرة عن ، وإغالق المسائل 
الناشئة عن إشراف مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على بنك أبوظبي األول القائم على المخاطر.

اإلشراف على عمليات التفتيش والتفاعالت التنظيمية عبر شبكة بنك أبوظبي األول، واإلجراءات المتخذة لمعالجة النتائج والمخاطر المتبقية

اإلشراف على أطر وبرامج االمتثال المعدة مسبقًا ويتضمن بما في ذلك المسائل المتعلقة باإلبالغ عن المخالفات، تضارب المصالح )غرفة التحكم(؛ الجرائم اإللكترونية، إجراءات 
المخاطر، ويتضمن بما في ذلك المواضيع واالتجاهات الناشئة.

األخذ بعين االعتبار واعتماد تقبل مخاطر االمتثال لدى بنك أبوظبي األول، وإعطاء التوجيهات المتعلقة بالتعاون والمقارنة مع األقران المحليين واإلقليميين والعالميين.

مراجعة واعتماد سياسات االمتثال المعمول بها في البنك، مع ضمان عكسها بشكٍل صحيح للمواضيع والمتطلبات التنظيمية الجديدة والمدمجة. 

المراقبة المستمرة لتقارير الجرائم المالية والتنظيمية الرئيسية والمقاييس ومؤشرات المخاطر.

اإلشراف على االمتثال لتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة؛ تقييمات أنظمة االمتثال؛ تقارير مراقبة االمتثال، إعطاء التوجيهات بخصوص النتائج وتقديم التوصيات العامة لإلجراء 
العالجي.

مراجعة المسائل الناشئة عن التدقيق الداخلي المعني للمجموعة والمراجعات الخارجية، واإلشراف على اإلجراءات العالجية الُمتخذة. اإلقرار بالمخاطر المتبقية المعروضة بواسطة 
مسائل جي آي أيه المفتوحة والتوجيهات فيما يتعلق بتمديد مواعيد التسليم العالجية عندما تتأثر تواريخ اإلغالق األصلية باآلثار التبعية المهمة. 

اإلشراف على المبادرات والمشاريع التنظيمية الرئيسية، وتشمل بما في ذلك تسليم أنظمة االمتثال المستهدفة من خالل شبكة بنك أبوظبي األول، ومواصلة بذل الجهود لضمان 
إجراء التحديثات في الوقت المناسب على ملفات العناية الواجبة الخاصة بالعمالء.

إعطاء التوجيهات لألعمال من أجل تطوير وتنفيذ استراتيجيتها في سياق ضمان التوافق والتماشي المستدام مع القوانين والقواعد والمتطلبات التنظيمية المطبقة.

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة االمتثال للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور %90.2. 

لجنة االمتثال للمجموعة  

نبذة عامة
مساعدة لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة في تحقيق أهدافها المتمثلة في اإلشراف على المسؤوليات التنظيمية للبنك، وكذلك ضمان امتثال 

البنك مع القوانين واللوائح المعمول بها الصادرة عن مختلف الهيئات التنظيمية في جميع أرجاء المجموعة. وكما تشرف اللجنة على السياسات واإلجراءات 
ذات الصلة، ويشمل بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر؛ االلتزام بمدونة قواعد السلوك للمجموعة في جميع أرجاء المجموعة.
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لجنة األصول وااللتزامات للمجموعة  

نبذة عامة   
هي القوة الدافعة وصانعة القرار الرئيسية خلف هيكل وجودة الميزانية العمومية. مسؤولًة بشكٍل مباشر أمام لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة 
من أجل ضمان إدارة المخاطر ضمن حدود أصول والتزامات المجموعة بطريقة حصيفة من خالل استخدام سياسات وإجراءات البنك القوية وإطار عمل المخاطر 

المناسبة. يجب أن تكون لجنة األصول وااللتزامات للمجموعة على دراية بشكٍل مستمر بهذه المخاطر وإدارتها وتأثيرها المحتمل على أعمال البنك وأهدافه 
االستراتيجية. 

اإلنجازات
الحوكمة

مراجعة واعتماد جميع السياسات الرئيسية والمنهجيات والضوابط المنظمة للجان المتعلقة بالميزانية العمومية وإدارة رأس المال 	 
سيولة المجموعة المقررة والمعتمدة وقابلية تحمل المخاطر في السوق	 
مراجعة اختبار األداء في كل ربع سنة لضمان وجود سيولة كافية لدى بنك أبوظبي األول لمواصلة أعماله في ضمن حدود سيناريوهات محتملة 	 
ضمان امتثال بنك أبوظبي األول مع الئحة النافذة اإلسالمية الجديدة والمتعلقة بإدارة الميزانية العمومية 	 

السيولة  

ضمان تحديد منحنى تسعير تحويل األموال عند مستوى يدعم الودائع ونمو القروض	 
إدارة وضع سيولة بنك أبوظبي األول بشكٍل أمثل لضمان توفر أصول سيولة كافية من أجل الوفاء بالتدفقات النقدية غير المتوقعة 	 
إدارة التنفيذ الناجح لبرنامج الفاتورة النقدية الجديد الصادر عن مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي	 

راس المال 

ضمان امتالك بنك أبوظبي األول رأس مال كافي للوفاء بالنسب التنظيمية 	 
دعم المبادرات اإلستراتيجية؛ مثل: االستثمارات في مصر والهند والصين	 

األرباح

المساهمة في تأجيل تنفيذ الئحة النافذة اإلسالمية الجديدة المتعلقة بإعادة شراء الصكوك. صافي المنفعة لبنك أبوظبي األول10.3 مليون دوالر 	 
أمريكي

صافي دخل الفوائد المحمي والمعزز من خالل تنفيذ استراتيجيات التحوط االستراتيجي	 

في سنة 2021، عقدت لجنة األصول وااللتزامات للمجموعة اثنا عشر اجتماعًا للجنة بنسبة حضور %87. 
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قامت لجنة االئتمان للمجموعة، على أساس ربع سنوي بمراجعة جودة وأداء محفظة ائتمان البنك بما يتماشى مع استراتيجيات اإلقراض لدى البنك. 

الموافقة على العديد من المنتجات الجديدة ومبادرات التحول خالل السنة بما يتماشى مع استراتيجية النمو والتحول لدى البنك.

مراجعة ووضع التعديالت على سياسة االئتمان الخاصة بالخدمات المصرفية االستثمارية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخدمات 
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة العالمية بما يتماشى مع استراتيجيات اإلقراض لدى البنك.

مراجعة ووضع التعديالت إذا تمت الموافقة على تي إم - آر أيه سي إس للعديد من المنتجات الحالية بما يتماشى مع استراتيجيات أعمال البنك. 

مراجعة ووضع التعديالت على تفويض الصالحيات المعتمدة لمختلف شرائح األعمال من أجل تحسين الكفاءة والوقت المطلوب إلجراء التحّول.

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت لجنة االئتمان للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور 100%. إضافًة إلى ذلك، لقد اتخذت اللجنة بعض القرارات األخرى خالل 
تلك الفترة عن طريق التعميم.  

لجنة االئتمان للمجموعة  

نبذة عامة   
المساعدة في إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية االئتمانية واالستثمارية للبنك والسياسات واإلجراءات ذات الصلة. يكمن الهدف من لجنة االئتمان للمجموعة 

اإلشراف الكلي على ائتمان المجموعة، واتخاذ القرارات بشأن سياسة االئتمان والمسائل المتعلقة بالحوكمة.

تشرف اللجنة على استراتيجيات االئتمان واإلقراض وأهداف مجموعة بنك أبوظبي األول.
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استعرضت اللجنة مختلف اإلنجازات من منظور الموظفين من أجل تقوية أداء البنك مع التركيز بشكٍل رئيسي على نقاط المواهب والثقافة والتوطين واألداء والمكافآت.

على وجه الخصوص، وبما يتماشى مع استراتيجية البنك، لقد اعتمدت المشاريع التالية:

مشروع إعادة تصميم المكافآت: يهدف إلى تماشي استراتيجية المكافآت واإلجراءات مع إستراتيجية البنك / مواطن التركيز وضمان تصميمها حسب احتياجات 	 
األعمال المحددة.

مراجعة إدارة األداء: يهدف إلى مراجعة وتقديم التوصيات بإطار عمل جديد من أجل إدارة األداء بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة ونشر الثقافة.	 

استعرضت اللجنة نهج العمل من المنزل، وقدمت توجيهاتها وأعدت سياسة تسمح بمرونة العمل وتمكن المدراء كمسؤولين رئيسيين.

اعتمدت اللجنة السياسات التالية عقب مراجعتها:

سياسة مدونة قواعد السلوك. 	 
سياسة إدارة األداء. 	 
سياسة األجور في سنغافورة. 	 
سياسة التكليف على المدى القصير. 	 
تغيير سياسة فترة اإلخطار في سنغافورة وهونج كونج والهند. 	 
سياسة األنشطة / المصالح التجارية الخارجية. 	 
سياسة الهدايا والضيافة للمجموعة. 	 

اإلنجازات

في سنة 2021، عقدت اللجنة التوجيهية للموارد البشرية اجتماع واحد للجنة بنسبة حضور 100%. إضافًة إلى ذلك، لقد اتخذت اللجنة بعض القرارات األخرى 
خالل تلك الفترة عن طريق التعميم.

اللجنة التوجيهية للموارد البشرية  

نبذة عامة  
مساعدة اللجنة التنفيذية للمجموعة ولجنة المكافآت والترشيحات في تنفيذ مبادرات الموارد البشرية االستراتيجية والتشغيلية من أجل تقديم قيمة طويلة 

األجل لمساهمي المجموعة. حيث توفر منتدى لمناقشة مبادرات وسياسات الموارد البشرية، لضمان مراعاة احتياجات المؤسسة من منظور الموظف 
والموافقة على التغييرات أو تقديمها إلى كيان الحوكمة ذات الصلة للموافقة عليها. اللجنة الراعي الرسمي لجميع مبادرات الموارد البشرية الجوهرية في 

جميع أنحاء البنك بما يتماشى مع عرض قيمة موظف البنك.
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في سنة 2021، عقدت لجنة مخاطر عمليات االحتيال والتشغيل للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور %100. 

لجنة مخاطر عمليات االحتيال والتشغيل للمجموعة 

نبذة عامة  
مساعدة لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة في تحقيق أهدافها في اإلشراف على إدارة مخاطر عمليات التشغيل واالحتيال لدى البنك. وتكمن 

المسؤوليات الرئيسية لهذه اللجنة من خالل تحديد المبادئ التوجيهية وللتعرف على وإدارة المخاطر التشغيلية واالحتيالية في جميع المنتجات والعمليات 
واألنشطة الجديدة، تحديد النطاق، األغراض، االفتراضات واألدوار / المسؤوليات الخاصة بسياسات المجموعة التشغيلية وإدارة مخاطر االحتيال، وتتمثل 
المسؤوليات األخرى اإلدارة وإعداد التقارير بشأن ملف المخاطر التشغيلية لدى البنك، والمصادقة على وتقديم التوصيات بخصوص استراتيجيات مخاطر 

التشغيل ومخاطر االحتيال ذات الصلة؛ وتقديم التوصيات بخصوص التشغيل ومعالجة الفجوات والنقص في السياسات والمعايير الصادرة عن المجموعة؛ 
وضمان تماشي استراتيجيات العمل مع أولويات المخاطر والعمل على حماية وتعزيز قيمة المساهمين.

اإلنجازات

إجراء التحسينات على إطار العمل والضوابط إلدارة المخاطر التشغيلية واالحتيالية. 

تقوية حوكمة المنتجات الجديدة من خالل اللجنة المخصصة من المستوى 2 لمراجعة عروض المنتجات وتقديم التوصيات بها

تنفيذ الضوابط الرقمية لمكافحة مخاطر االحتيال الناشئة.
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لقد دمجت لجنة مخاطر التكنولوجيا مع لجنة أمن المعلومات بالمجموعة لمراجعة وإشراف وتحديث مخاطر التكنولوجيا 
وأمن المعلومات وإدارة استمرارية األعمال ومخاطر خصوصية البيانات.

المناقشة المستمرة بشأن المعلومات / األمن السيبراني وتأثيره على ملف مخاطر مجموعة بنك أبوظبي األول.

مناقشة ومراجعة مبادرات األمن السيبراني لسنة 2022 الخاصة بمكتب أمن المجموعة.

المراقبة المستمرة لملف تعريف مخاطر األمن السيبراني وسبل عالجها.

المناقشة المستمرة بشأن خصوصية البيانات وتواجدها وتأثيرها.

التحديث المستمر ومراجعة حوادث تكنولوجيا استمرارية األعمال

التحديث المستمر بخصوص الوضع الراهن لسياسة البنك بشأن العمل من المنزل

التحديث المستمر لمخاطر الطرف الثالث / المورد وتأثيرها

تقديم إطار عمل للمخاطر السحابية والرقمية في بنك أبوظبي األول

تحديث مستمر لتطبيق لوائح ومعايير حماية المستهلك

الموافقة على سياسات أمن المعلومات للمجموعة ومالحق سياسة الفروع الدولية والضوابط المنظمة للجان.

مراقبة المعلومات / األمن السيبراني / إدارة استمرارية األعمال / امتثال خصوصية البيانات مع اللوائح والمعايير في دولة اإلمارات العربية المتحدة والفروع الدولية

تحديث مستمر لالمتثال مع أمن المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة والفروع الدولية

تحديث مستمر لمخاطر انكشاف األمن السيبراني لبنك أبوظبي األول على اإلنترنت

التحديث المستمر لالختبارات والمالحظات المستقلة المتعلقة باألمن السيبراني

مناقشة ومراجعة التأمين اإللكتروني إلدارة قابلية البنك لتحمل المخاطر

المراجعة والمراقبة المستمرة لمخاطر المعلومات / األمن السيبراني المقبولة بما يزيد عن قابلية البنك لتحمل المخاطر

الموافقات على خطة إدارة األزمات وخطة االستجابة لحوادث األمن السيبراني وخدمة تسجيل الحوادث السيبرانية المتعلقة في الخصوصية واألمن السيبراني.

التحديث المستمر على مرونة برامج الفدية وألعاب الحرب اإللكترونية

الموافقة على هيكل فريق إدارة األزمات بما يتماشى مع التغييرات التنظيمية مؤخرًا

المراجعة والمراقبة والتحديث المستمر لالئحة حماية المستهلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلشراف والمراجعة المستمرة لمخاطر األمن السيبراني في عمليات تكامل الفروع الدولية مع بنك أبوظبي األول.

مراجعة مراقبة األمن السيبراني والتوصية بشأن "العمل من المنزل" / الوصول إلى البنية التحتية االفتراضية لسطح المكتب

اإلنجازات

 
لجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات للمجموعة 

نبذة عامة 
تعمل بموجب الصالحيات المفوضة من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة. وكما تساعد أيضًا لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة. وتتمثل األهداف 

الرئيسية للجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات للمجموعة في اإلشراف والمراجعة واتخاذ القرارات بشأن خصوصية بيانات التكنولوجيا وأمن المعلومات 
وإدارة استمرارية األعمال المتعلقة بحالة إدارة المخاطر والصحة، ويتضمن بما في ذلك موائمتها مع قابلية تحل المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي األول. 

في سنة 2021، عقدت لجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات للمجموعة ست اجتماعات للجنة بنسبة حضور %95.
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رفع مستوى التحدي المتمثل في تشريع "الفائدة على الفائدة )الفائدة المركبة(" الصادر عن اتحاد مصارف اإلمارات ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

إتمام واعتماد استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للمجموعة - تتويجًا للمواضيع المتفق عليها في اجتماعات اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة لسنة 2020

اإلشراف التنفيذي على محافظ استثمارات التكنولوجيا والمشاريع االستراتيجية )على سبيل المثال: خدمات النخبة المصرفية 
والخدمات المصرفية الخاصة، رحالت بيه بي جي الرقمية، فكس ات، سي آر إم( واتجاهات إدارة خدمات التكنولوجيا.

اإلشراف التنفيذي ربع السنوي على اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واإلشراف 
التنفيذي ربع السنوي على اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات في مصر. 

الموافقة على طلب تمويل "تحديث التكنولوجيا" والتبديل في نموذج تجميع موارد التكنولوجيا، من أجل تسريع تعبئة المشاريع المعتمدة.

اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة  

نبذة عامة 
تم تشكيل اللجنة في سنة 2019 للمساعدة في الوفاء بمسؤوليات الحوكمة والرقابة واإلشراف الخاصة باللجنة التنفيذية للمجموعة وجميع أنظمة 

التكنولوجيا والمعلومات في جميع أرجاء مجموعة بنك أبوظبي األول، ودعم عمل لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة )”بي آر سي سي”( أثناء 
إشرافها على إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة. وتعمل اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة على تقديم التوصيات إلى 

اللجنة التنفيذية للمجموعة فيما يتعلق باالستثمارات التكنولوجية الهامة بما يدعم استراتيجية المجموعة. وكما تضمن اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات 
للمجموعة موائمة استراتيجيات األعمال مع أولويات التكنولوجيا ويعمل على حماية وتعزيز استثمار المساهمين في التكنولوجيا.

في سنة 2021، عقدت اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة أربعة عشر اجتماعًا للجنة بحضور بلغ نسبته %89.99

اإلنجازات

 اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة )جي إي إس جي سي(
 

تم تشكيل اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في الربع الرابع لسنة 2021، وتعمل بموجب الصالحيات المفوضة من قبل اللجنة 	 
التنفيذية للمجموعة. اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة هي السلطة العليا على مستوى اإلدارة التخاذ القرارات لجميع المسائل 

المتعلقة بالشؤون البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. وكما تساعد لجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة )ي آر سي سي(، وتقديم التقارير 
في المسائل ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة ولجنة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة )ي آر سي سي(، وتقديم المشورة وإبالغهم 

على النحو المطلوب في إطار عمل المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. وتمثل الهدف الرئيسي للجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
للمجموعة في اإلشراف على تطوير وتنفيذ االستراتيجية البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة وعوامل المخاطر البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات والجوانب المتعلقة بأهداف االستدامة الخاصة بمجموعة بنك أبوظبي األول.

التقييم الذاتي للجان اإلدارية 
من أجل ضمان التحسين المستمر وفاعلية اللجان اإلدارية، تنفذ كل لجنة بعملية تقييم ذاتي في نهاية السنة التقويمية / المالية لتقييم أداء وفعالية اللجنة. 

تستخدم المالحظات من استبيان التقييم الذاتي من أجل تنفيذ التغييرات واإلجراءات ذات الصلة وتعزيز فعالية اللجان.

لقد أجري تقييم اللجان اإلدارية في سنة 2020 في يناير / فبراير 2021. حيث أجريت العملية من خالل نظام آلي يضمن عدم الكشف نهائيًا عن هويتهم مما 
أدى إلى الصدق المطلق بخصوص رأي العضو الفردي في أداء اللجنة. شارك جميع أعضاء اللجان اإلدارية في التقييم. وقد بلغ متوسط التقييم اإلجمالي 

لجميع اللجان 3.48 على مقياس تصنيف من 1 إلى 4 حيث 1 منخفض، و4 مرتفع.
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بنك أبوظبي األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والشركات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية 

الدولية
يدير بنك أبوظبي األول العديد من الشركات التابعة والفروع والمكاتب 

التمثيلية في كٍل من دولة االمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، 
حيث يمتد نطاق اختصاصه إلى أوروبا وأمريكا وإفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 

مما يوفر هذا األمر مجموعة من العمالء التي تستخدم الخدمات.  

يجب على جميع الشركات التابعة الدولية والفروع والمكاتب التمثيلية التابعة 
للمجموعة االمتثال مع سياسة حوكمة الشركات لدى مجموعة بنك أبوظبي 

األول ومع القوانين واللوائح المعمول بها والتي تنطبق على اختصاصهم. 
الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول في دولة االمارات العربية المتحدة هي 
شركات منظمة محليًا وهي شركات تابعة للمجموعة. تعمل كل شركة ضمن 
إطار حوكمة الشركات الشامل للمجموعة جنبًا إلى جنب مع إجراءات حوكمة 
الشركات المالئمة ألعمالها تحت إشراف وسيطرة المجموعة. تملك الشركات 

التابعة الدولية لبنك أبوظبي األول نظامها التأسيسي الخاص بها باعتبارها 
كيانات قائمة محليًا في واليتها القضائية. 

يوجد في الشركات التابعة الدولية والمحلية مجلس إدارة ولجان تابعة 
لمجلس اإلدارة خاصة بها حسب مقتضى أحكام القانون أو اللوائح، ويترتب 

عليها مسؤوليات التقيد بأنظمة المجموعة مع مراغاة أجكام وقوانين الدولة 
التي تتواجد فيها. من أجل مساعدة وإرشاد وتوجيه ومواجهة التحديات من 
قبل اإلدارة العليا في هذه الشركات التابعة، يتألف مجلس اإلدارة من كبار 

المسؤولين المهنيين من ذوي الخبرة المصرفية والتمويل والمخاطر.

خالل سنة 2021، مارس مجلس اإلدارة إشرافًا كافيًا على المجموعة مع 
احترام المسؤوليات القانونية والحوكمة المستقلة التي تنطبق على الكيانات 
الفردية. واستلم مجلس اإلدارة تقارير بخصوص هيكل مجموعته من قبل لجنة 

المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة.

كما أنه، قام البنك بتأسيس وإيجاد غالبية حضوره من خالل الفروع والمكاتب 
التمثيلية من خالل توفير العمليات وتقديم الخدمات على الصعيد المحلي 

وبدعم من اإلدارة اإلقليمية وإدارة المجموعة حسب مقتضى الحال. ويتضمن 
ذلك العمليات الكبيرة في المملكة المتحدة ومصر، وكذلك العمليات في 

آسيا والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي. في سنة 2021، استمر 
البنك في تعزيز نموذج الحوكمة الدولي الذي وضعه في سنة 2019، 

والذي يحدد إطار عمل حوكمة الشركات الدولية )”آي بي جي إف”( في 
كل موقع، بما في ذلك هيكل منظمة اإلدارة العليا واللجان وعمليات صنع 
القرارات والتسلسل اإلداري. عملت شبكة التبليغ واإلشراف على بلورة إطار 

عمل حوكمة الشركات الدولية. وتضمن ذلك تقديم التبليغ بشكٍل منتظم 
إلى وعلى مستوى المجموعة، مع حوار ونقاش متبادل جنبًا إلى جنب مع 
التسلسل اإلداري الوظيفي؛ إن تقديم الشركات التابعة والفروع لمؤشرات 

األداء الرئيسية بخصوص مسائل الحوكمة، ويتضمن بما في ذلك تقارير 
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان، والذي تم تعزيزه من خالل االتصاالت المرئية  

بين المجموعة وكل موقع قد عمل على توفير اإلشراف والتوجيه واإلرشاد؛ 
وتقديم الدعم بخصوص مسائل الحوكمة الناشئة حسب مقتضى الحال. ويتم 

التركيز بأن كل موقع يملك آليات الحوكمة المناسبة التي تلبي المتطلبات 
التنظيمية المحلية وتتماشى مع نهج المجموعة. 

إضافًة إلى شركاتنا التابعة المحلية، يقع مقر شركاتنا الدولية في سويسرا، 
الواليات المتحدة األمريكية، المملكة العربية السعودية، مصر، ليبيا، الهند، 

باريس وجزر كايمان. 

نبذة عامة عن شركاتنا التابعة المحلية 

شركة أبوظبي األول لألوراق المالية )“أبوظبي األول 
لألوراق المالية“(  وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية 

محدودة وهي شركة وساطة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد 
تأسست بموجب قوانين هيئة األوراق المالية والسلع في دولة االمارات 
العربية المتحدة. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة ولجان إدارية. 

يتألف مجلس اإلدارة من )خمس( أعضاء. وعمل مجلس اإلدارة على تشكيل 
لجنة )واحدة( إلدارة المخاطر تابعة لمجلس اإلدارة. تعد شركة أبوظبي األول 
لألوراق المالية أحد األعضاء المؤسسين للبورصات في دولة االمارات العربية 

المتحدة في كل من إمارة أبوظبي ودبي. وتعتبر شركة أبوظبي األول 
لألوراق المالية أحد األعضاء في بورصات دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

كل من أبو ظبي ودبي والمتخصصة في تقديم خدمات الوساطة المبتكرة 
والشاملة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك في 

األسواق اإلقليمية والدولية الرئيسية. تقوم شركة أبوظبي األول لألوراق 
المالية بتنفيذ خدماتها معززًة بأعلى معايير التداول واالمتثال الدولية.

 شركة أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي 
)“أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي“(  هي شركة مساهمة 

خاصة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين 
ولوائح مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي. وتدار الشركة التابعة من 

قبل مجلس إدارة ولجان إدارية. يتألف مجلس اإلدارة من )خمس( أعضاء. تقدم 
أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي الخدمات المصرفية وتقدم حسابات التوفير 

والحسابات الجارية وبطاقات االئتمان والخصم وقروض الرهن العقاري 
وإدارة الثروات والتأمين ووساطة األوراق المالية والدفعات التجارية وصرف 

العمالت األجنبية والتحويالت واالستثمارات والخدمات المصرفية الخاصة.

 شركة الخليج األول لتقنية المعلومات 
)“إف جي آي تي“( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة 

لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات 
العربية المتحدة. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة ولجان إدارية. 
يتألف مجلس اإلدارة من )خمس( أعضاء. تقدم شركة الخليج األول لتقنية 

المعلومات الخدمات وإدارة وتشغيل شبكات الحاسوب وخدمات شبكات 
تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء البنية التحتية ألجهزة الحاسوب، والتركيب 

والصيانة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الحاسوب والمعدات، 
واالستشارات في مجال هندسة الحاسوب.

شركة أبوظبي األول العقارية )“أبوظبي األول 
العقارية“( وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة تابعة 

لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة االمارات 
العربية المتحدة. وتدار شركة أبوظبي األول العقارية من قبل الرئيس 

التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في مجال العقارات. وتعتبر مزود خدمات 
عقارية متخصصة في الحلول العقارية الشاملة. وتدير الكيانات السكنية 

والتجارية على حٍد سواء في المواقع الرئيسي في دولة االمارات العربية 
المتحدة. وتعرض شركة أبوظبي األول العقارية خدمات عالية الجودة 

واستثنائية في الحلول العقارية المهنية وتخلق قيمة مستدامة طويلة األجل 
للعمالء والمالك الذين سلموا عقاراتهم حتى تتم إدارتها.
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مسماك العقارية وهي شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة 
تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة 

االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة مسماك العقارية من قبل الرئيس 
التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في مجال العقارات. يتمثل الغرض من 

الشركة التابعة في تنفيذ األنشطة التالية داخل وخارج دولة االمارات العربية 
المتحدة: صيانة المباني، بيع وشراء قطع األراضي والعقارات، استثمار 

المشاريع العقارية، التطوير؛ اإلنشاء واإلدارة؛ خدمات تأجير وإدارة العقارات.

الشركة التجارية الدولية األولى )“إف إم آي“( وهي شركة 
ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست 

بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار الشركة التجارية 
الدولية األولى من قبل الرئيس التنفيذي وفريق تنفيذي متخصص في مجال 

العقارات. يتمثل الغرض من الشركة التابعة في مزاولة أعمال االمتالك 
واالستحواذ واإلدارة واالستثمار في األصول الثابتة والمنقولة وتمويل أي 

أنشطة تجارية واستثمارية داخل وخارج دولة االمارات العربية المتحدة.   

شركة ماغناتي االمارات العربية المتحدة وهي شركة الشخص 
الواحد ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد 

تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة مغناتي 
من قبل الرئيس التنفيذي. يتمثل دور شركة مغناتي في تقوية وتعزيز مكان 
المجموعة القيادية في قطاع المدفوعات سريع التوسع واالنتشار وتسريع 

أجندة أعمالها في مجال التحول الرقمي. مع قوة ومتانة خبرة بنك أبوظبي 
األول وفي قلبها وصميمها البنية التحتية، ستقوم شركة مغناتي بجذب 
الشركاء اإلقليميين والعالميين، ووضع المعايير الجديدة لإلبداع واالبتكار 

والتسليم في مجال الدفعات.  

مورا وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة مسماك بحصة 
ملكية 67%، وهي شركة تابعة يملكها بنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد 

تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة مورا من 
قبل المدير العام وفريق تنفيذي متخصص في مجال العقارات. يتمثل الغرض 

من الشركة التابعة في امتالك وإدارة واستثمار العقارات والمباني داخل 
وخارج دولة االمارات العربية المتحدة. 

أبوظبي األول لخدمات التوظيف وهي شركة الشخص الواحد 
ذات مسؤولية محدودة تابعة للشركة التجارية الدولية األولى، وهي شركة 

تابعة يملكها بنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين دولة 
االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة أبوظبي األول لخدمات التوظيف من 

قبل المدير العام وفريق تنفيذي متخصص في خدمات تعهيد الموظفين. 
ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في مزاولة أعمال التوظيف وتوريد األيدي 

العاملة حسب الطلب )العمل المؤقت( في داخل وخارج دولة االمارات 
العربية المتحدة. 

أبوظبي األول ريسورسينج وهي شركة الشخص الواحد ذات 
مسؤولية محدودة تابعة للشركة التجارية الدولية األولى، وهي شركة 
تابعة يملكها بنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين 

دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار شركة أبوظبي األول ريسورسينج من 
قبل المدير العام وفريق تنفيذي متخصص في خدمات تعهيد الموظفين. 

ويتمثل الغرض من الشركة التابعة في مزاولة أعمال التوظيف وتوريد األيدي 
العاملة حسب الطلب )العمل المؤقت( في داخل وخارج دولة االمارات 

العربية المتحدة.

شركة ابوظبي الوطنية للتأجير وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين 

دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار الشركة من قبل المدير العام. ويتمثل 
الغرض من الشركة التابعة في امتالك وتأجير وإدارة وتأجير وبيع األصول 

الثابتة والمنقولة بكافة أنواعها وأشكالها.

شركة أبوظبي الوطنية للعقارات وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين 

دولة االمارات العربية المتحدة. وتدار الشركة من قبل الرئيس التنفيذي وفريق 
تنفيذي متخصص في مجال العقارات. ويتمثل الغرض من الشركة التابعة 

في مزاولة خدمات تسويق وبيع المشاريع العقارية، إعداد دراسات الجدوى 
االقتصادية للمشاريع العقارية والتأجير وإدارة وصيانة العقارات، والمساهمة 

في رأس مال المشاريع العقارية القائمة أو قيد اإلنشاء والوساطة في 
المبيعات والمشتريات.

 
شركة برنامج موظفي بنك ابوظبي الوطني لخيارات 

شراء األسهم المحدود وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة 
لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين المنطقة الحرة 

بجبل علي )”جافزا”(. وتدار الشركة من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة. ويتمثل 
الغرض من الشركة التابعة في امتالك األسهم واالستثمارات في داخل 

وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، التجارة العامة ومزاولة أي أنشطة 
تجارية أخرى مسموح بمزاولتها بموجب لوائح شركات األوفشور في 

المنطقة الحرة بجبل علي لسنة 2003.   

شركة نواة للخدمات االدارية شركة الشخص الواحد وهي 
شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، وقد 

تأسست بموجب قوانين دولة االمارات العربية المتحدة. ترخيص هذه الشركة 
معلق. 

نبذة عامة عن الشركات التابعة الدولية 

)فاب( في سويسرا )إس أيه( وهي شركة فرعية تابعة لبنك أبو 
ظبي األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين هيئة اإلشراف على 

السوق المالية السويسرية )”إف آي إن إم أيه”(. وتدار الشركة التابعة من قبل 
مجلس إدارة ولجان إدارية. ويتألف مجلس اإلدارة من )خمسة( أعضاء. وقام 

مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان تابعة لمجلس اإلدارة؛ لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس اإلدارة، لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة 

المكافآت والترشيحات. وتقدم الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة 
الثروات لألفراد من أصحاب الثروات المالية الكبيرة.

بنك أبوظبي األول في الواليات المتحدة األمريكية 
)إن في( )“بنك أبوظبي األول في الواليات المتحدة 

األمريكية“( وهي شركة فرعية تابعة لبنك أبو ظبي األول ش.م.ع.، وقد 
تأسست بموجب قوانين البنك المركزي في كوراساو. وتدار الشركة التابعة 

من قبل مجلس إدارة إشرافي ومجلس إدارة إداري ولجان إدارية. يتألف 
مجلس اإلدارة اإلشرافي من )أربعة( أعضاء. توفر الدعم والخدمات االئتمانية 

للشركات األمريكية المشاركة في مشاريع في اإلمارات العربية المتحدة، 
ومساعدة المستثمرين اإلماراتيين الباحثين عن فرص عمل في الواليات 

المتحدة األمريكية.



تقرير حوكمة الشركات 2021

37

شركة فاب كابيتال المالية - المملكة العربية السعودية 
وهي شركة مساهمة مقفلة منفردة تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.، 

تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية – هيئة السوق المالية. 
وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. يتألف مجلس اإلدارة من )ستة( 

أعضاء. قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين تابعتين لمجلس اإلدارة. لجنة 
التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس 

اإلدارة. تقدم مجموعة من المنتجات المصرفية االستثمارية للعمالء الذين 
يتطلعون الوصول إلى سوق المملكة العربية السعودية، وكذلك األسواق 

الدولية التي يتواجد فيها بنك أبوظبي األول. 

بنك عوده مصر ش.م.م. في سنة 2020، اتفق بنك عوده مصر 
وبنك أبوظبي األول على أن يستحوذ بنك أبوظبي األول على 100% من 
رأس مال بنك عوده، فرع سابق لبنك عودة لبنان في مصر. أنجزت الصفقة 

في تاريخ 28 أبريل 2021 وأصبح بنك عوده مصر حاليًا مملوك بالكامل لبنك 
أبوظبي األول. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. يتألف مجلس 
اإلدارة من )سبعة( أعضاء. قام مجلس اإلدارة بتشكيل خمس لجان تابعة 

لمجلس اإلدارة. اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس اإلدارة، لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة األجور 

التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة حوكمة الشركات التابعة لمجلس اإلدارة، ولجنة 
التعيين. تقدم العمليات المصرفية والمالية في مصر وفي الخارج، سواًء 

لحسابه الخاص ولحساب الغير، أو باالشتراك مع اآلخرين، وكذلك القيام بجميع 
عمليات االستثمار وممارسة أي نشاط آخر تسمح به القوانين واألنظمة في 

مصر. 

بنك الخليج األول الليبي )“بنك الخليج األول الليبي“( 
وهي شركة مساهمة وبنك تجاري كامل العضوية في طرابلس، ليبيا )شركة 
تابعة لبنك أبوظبي األول ش.م.ع.( والتي قد تم تأسيسها عقب توقيع مذكرة 

تفاهم بين بنك أبوظبي األول، وصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في ليبيا، في تاريخ 04 سبتمبر 2007. وهي شركة مملوكة بالتساوي بين 

بنك أبوظبي األول ش.م.ع، وشركة اإلنماء لالستثمار المالي القابضة في 
ليبيا، بحصة 50% لكل منهما. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. 

يتألف مجلس اإلدارة من )سبعة( أعضاء. قام مجلس اإلدارة بتشكيل )أربع( 
لجان تابعة لمجلس اإلدارة؛ لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة إدارة 

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، لجنة حوكمة الشركات التابعة لمجلس 
اإلدارة، ولجنة التعيين التابعة لمجلس اإلدارة.

فاب جلوبال ماركتس كايمان ليمتد وهي شركة تابعة مملوكة 
بالكامل لبنك أبوظبي األول ش.م.ع. وتدار الشركة من قبل مجلس إدارة. 

يتألف مجلس اإلدارة من )أربعة( أعضاء. تقدم الشركة التابعة ضمانًا لجميع 
المعامالت لبنك فاب جلوبال ماركتس كايمان ليمتد. وتكون جميع أنشطة 
التداول التي يجريها بنك أبوظبي األول في جزر كايمان مدعومًة من قبل 

بنك أبوظبي األول ش.م.ع.

جلوبال بيسناس للخدمات )جي بي إس( وهي شركة خاصة 
محدودة تابعة لشركة الخليج األول لتقنية المعلومات وهي شركة تابعة 

مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي األول. وقد تم تأسيس الشركة التابعة 
بموجب قوانين الهند. وتدار الشركة التابعة من قبل مجلس إدارة. يتألف 

مجلس اإلدارة من )خمسة( أعضاء. وقد تم تأسيسها لمزاولة أعمال تصميم 
البرمجيات وتطويرها وتخصيصها وتنفيذها وصيانتها واختبارها وقياسها 

وتصميمها وتطويرها والتعامل معها في حلول برامج الحاسوب.

ساس ماجالن وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك أبوظبي 
األول ش.م.ع.، وقد تأسست بموجب قوانين باريس، فرنسا. وتدار الشركة 

التابعة من قبل فريق مهني متخصص في األنشطة العقارية.  

أدرجت القائمة الكاملة للشركات التابعة للبنك في التقرير السنوي لمجموعة 
بنك أبوظبي األول.
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اللجان اإلدا��ة - المستوىاللجنة اإلدا��ة التابعة لمجلس اإلدارةمجلس اإلدارة      الشركات التابعة الدولية

الخدمات المصرفية الدولية
 - لجان الشركات التابعة

سويس�ا 

مجلس
اإلدارة

لجنة المخاطر 
واالم�ثال التابعة 

لمجلس اإلدارة

لجنة المكافأت 
والترشيحات التابعة 

لمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

 لجنة المخاطر
 واالم�ثال التابعة
لمجلس اإلدارة

اللجنة 
التنفيذية

لجنة المخاطر 
واالم�ثال

لجنة األصول 
وااللت�امات

 لجنة
االس�ثمار

لجنة 
اال�تمان

لجنة 
اعرف 
عمالئك

الواليات المتحدة 
األم��كية

مجلس
اإلدارة

أعضاء المجلس 
اإلش�افي

 أعضاء المجلس
اإلداري

اللجنة 
التنفيذية

لجنة 
المخاطر

لجنة 
االم�ثال

لجنة األصول 
وااللت�امات

مجلس
اإلدارة

فاب كا�يتال 
السعودية

لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة المكافأت 
والترشيحات التابعة 

لمجلس اإلدارة

مجلس
اإلدارة

مصرف الخلي�
األول الل�بي 

لجنة المخاطر 
واالم�ثال التابعة 

لمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة تع�ين أعضاء 
مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة 
الشركات

بنك عودة
مصر

مجلس
اإلدارة

لجنة التدقيق التابعة 
لمجلس اإلدارة

لجنة المخاطر 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

لجنة أجور 
مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة 
الشركات والتع�ينات

اللجنة التنفيذية

لجنة المخاطر 
واالم�ثال

لجنة الموارد 
البش��ة

لجنة األصول 
وااللت�امات

 اللجان المتعلقة
بالمخاطر واالم�ثال

 لجنة االستحواذ
على الف�وع

لجنة 
المشت��ات

أدرجت القائمة الكاملة للشركات التابعة للبنك في التقرير السنوي لمجموعة بنك أبوظبي األول.
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إطار عمل تفويض الصالحيات للمجموعة

يتم اإلدارة واإلشراف على إطار عمل تفويض الصالحيات من قبل وظيفة 
حوكمة الشركات في المجموعة. تعمل مبادئها على مساعدة البنك 

بشكٍل فعال على إدارة وحماية موارده وضمان عمل بنك أبوظبي األول بما 
يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة. 

تمنح جميع التفويضات بناًء على الدور الوظيفي والمتطلبات الوظيفية.

أنواع التفويض المختلفة هي وفقًا لما يلي:

تمنح التوكيالت للمناصب التي تتطلب الحصول على تلك الصالحيات 	 
للعمل والتصرف بالنيابة عن البنك. قام مجلس اإلدارة بمنح رئيس مجلس 

اإلدارة صالحيات وسلطات للعمل والتصرف بالنيابة عن البنك. قرر 
المدراء التنفيذيون بالتشاور مع اإلدارة القانونية تسلس وتعاقب هذه 

الصالحيات في جميع أرجاء المجموعة من خالل التوكيالت الممنوحة 
إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، المدير المالي للمجموعة، المستشار 
العام للمجموعة، رئيس المخاطر للمجموعة، رئيس الخدمات المصرفية 

للشركات والتجارية والدولية للمجموعة. حررت التوكيالت المحلية 
والدولية في سنة 2021 لتلبية متطلبات العمل.

 منحت صالحيات المفوض بالتوقيع للمناصب التي تتطلب الحصول 	 
على تلك الصالحيات للعمل والتصرف بالنيابة عن البنك، مثل التعليمات 

الرسمية والمراسالت العامة األخرى مع األطراف الثالثة، ويتم إدارة 
العملية من قبل قسم الموارد البشرية بالمجموعة )”جي إتش آر”(. وكما 

يتم تسجيل المفوضين بالتوقيع لدى المصرف المركزي على الموقع 
اإللكتروني www.signature.net. تم تحديث القائمة في سنة 2021 

لتعكس التغييرات التنظيمية.
منحت الصالحيات المالية وغير المالية )على شكل مصفوفة ”تفويض 	 

الصالحيات”( للمناصب مع صالحياٍت محددة ومصممة خصيصًا لمتطلبات 
أعمال األقسام، والتي تتضمن النفقات الرأسمالية / النفقات التشغيلية 
والصالحيات الخاصة وما إلى ذلك، ويتم إدارتها من قبل القسم المالي 

للمجموعة. تم تحديث المصفوفة في سنة 2021 لتناول متطلبات 
األعمال. 
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تاريخ االنضمام للعمل المنصباالسم
إجمالي األجر المدفوع * 

درهم إماراتي 
017,144,845 مايو 2000 الرئيس التنفيذي للمجموعة هناء الرستماني 
042,435,200 ديسمبر 2008 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة فتون المزروعي 

104,832,541 مارس 2013 رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والتجارية والدولية شيريش بايد 
305,566,144 إبريل 2014 الرئيس المالي للمجموعة جيمس بورديت 

023,537,110 يونيو 2001 رئيس عمليات االندماج واالستحواذللمجموعة كريم القروي 
052,742,149 مايو 2001 رئيس التدقيق للمجموعة نوريندرا بيريرا 

013,277,000 يونيو 2020 رئيس المخاطر للمجموعة براديب رنا 
151,273,548 أغسطس 2021 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية االستثمارية مارتن تريكود 

يعد الدفع مقابل األداء صميم فلسفتنا للمكافآت. ويدعم هذا األمر بنك 
أبوظبي األول في تحقيق النمو المستدام لألعمال وحماية قيمة أصحاب 

المصلحة.

تماشيًا مع فلسفة المكافآت، يحتوي هيكل التعويض لدينا على مزيج صحي 
من األجور الثابتة والمتغيرة.

يتماشى األجر الثابت مع معايير السوق الخارجي حتى نضمن جذب 	 
واستقطاب أفضل المواهب في فئتها من خالل الدفع بشكٍل تنافسي. 

بينما يرتبط األجر المتغير باألداء. حيث يتم تتبع األداء من خالل عناصر 	 
بطاقة األداء المتوازن )المالية، العمالء، العملية والموظفين( والتي 
تتوافق بين مصالح الموظفين مع مصالح أصحاب المصلحة. من أجل 

ضمان النمو المستدام، هنالك تركيز قوي على بطاقة األداء المتوازن 
على ”كيفية” تحقيق نمو األعمال باإلضافة إلى ”ما” تم تحقيقه. 

حتى نضمن أن تكون عملية صنع القرار راسخة ومتأصلة في النمو المستدام 
للمنظمة على المدى الطويل، يتم تطبيق آليات التأجيل المناسبة على األجر 

المتغير. حيث تتناسب التأجيالت مع قيمة األجر المتغير وتعكس مستوى 
صنع القرار جنبًا إلى جنب مع التأثير على نتائج األعمال. ويخضع جزء من األجر 
المتغير المؤجل إلى األداء المؤسسي خالل فترة االستحقاق. في حال عدم 
تحقيق سقوف األداء المتوقعة، عندئذ يخضع األداء القائم على التأجيل في 

تلك السنة إلى التعديل. وفي جميع الحاالت، يخضع األجر المتغير )المبالغ 
المدفوعة والمؤجلة( إلى استرداد األموال واقتطاع المكافآت لضمان 

تماشيها مع المخاطر. 

تهدف فلسفة واستراتيجية مكافآت البنك إلى توافقها بين ممارسات 
المكافآت المقبولة دوليًا مع التوجيهات الحالية الصادرة عن مصرف االمارات 

العربية المركزي التي تدعم وتعزز مكافأة تولي المخاطر المستدامة.

األجور

كبار المدراء التنفيذيون )اللجنة التنفيذية للمجموعة( والمناصب وتواريخ تعيينهم جنبًا إلى جنب مع 
كشوف األجور المدفوعة لهم خالل سنة 2021

مالحظة: لم يتم إدراج القائمين بأعمال رؤساء األقسام؛ ولكن تم إدراج كبار المدراء التنفيذيون فقط الذين كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية للمجموعة خالل سنة 2021 وما زالوا أعضاًء في سنة 2022. 

* جميع األرقام هي مبالغ مدفوعة فعليًا في سنة 2021 ما عدا المكافآت ومساهمة الموظف في صندوق التقاعد والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. تستثني األرقام التعويضات المؤجلة 
والمحتجزة في سنة 2021 إزاء مدفوعات األداء في سنة 2020، وتتضمن الدفعات المؤجلة من السنوات السابقة المدفوعة في سنة 2021.
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معامالت األطراف ذات الصلة

يعتبر األطراف بأنهم ذو صلة، عندما يملك أحد األطراف قدرة التحكم 
والسيطرة على الطرف اآلخر أو يمارس تأثيرًا كبيرًا على الطرف اآلخر 
عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشمل األطراف ذات العالقة 

كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين اإلداريين في 
المجموعة. يتألف كبار الموظفين اإلداريين من أعضاء اللجنة

 

التنفيذية ”اللجنة التنفيذية” للمجموعة والذين يشاركون في التخطيط 
االستراتيجي وصنع القرارات للمجموعة. توافق إدارة المجموعة على شروط 
هذه المعامالت، وتجرى بناًء على الشروط التي وافق عليها مجلس اإلدارة 

أو الموظفين اإلداريين.  

31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021

مجلس اإلدارة 
درهم إماراتي ’000

كبار المساهمين
درهم إماراتي ’000 

اإلدارة العليا 
درهم إماراتي ’000

اإلجمالي درهم 
إماراتي ’000 

اإلجمالي درهم 
إماراتي ’000 

ترد أدناه األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير: 
9,857,27324,386,74338,62634,282,64240,441,781األصول المالية 

24,648,45933,087,17443,93257,779,56564,709,360االلتزامات المالية 
21,702,54617,020,801-5,040,27116,662,275االلتزامات المحتملة 

ترد أدناه المعامالت التي أجريت خالل السنة المنتهية مع األطراف ذات العالقة:
31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر2021

138,670654,576335793,5811,322,791الفوائد واإليرادات األخرى 

 285,03130,474429315,934562,296مصاريف الفوائد 
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حماية المستهلك

تنطبق الئحة حماية المستهلك والمعايير المرافقة والصادرة عن مصرف 
االمارات العربية المتحدة المركزي )في شهر يناير وفبراير 2021 على 

التوالي( على جميع المؤسسات المالية المرخصة )”المؤسسات المالية 
المرخصة”( واألنشطة على النحو المنصوص عليه في المادة 64 من القانون 

االتحادي رقم: 14 لسنة 2018. تحدد اللوائح والمعايير اإلطار والقواعد 
لضمان معاملة العمالء بشكٍل عادل ومنصف، والعمل على تعزيز االستقرار 

العام ومصداقية القطاع المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نظرًا أن بنك أبوظبي األول ش.م.ع هو أكبر بنك في دولة االمارات العربية 
المتحدة، لقد حدد البنك هدفه المتمثل في التوافق التام مع الئحة ومعايير 

حماية المستهلك، وتحقيق المبادرات المخصصة لالمتثال بهذد المعاير 
بحلول تاريخ 30 ديسمبر 2021. يملك مجلس إدارة أبوظبي األول واإلدارة 

والموظفين التحكم والسيطرة المطلقة ويلتزمون ويتابعون مسيرة االلتزام 
واالمتثال مع متطلبات الجهات المنظمة. 

 يتمثل دور إدارة حوكمة الشركات للمجموعة بأن تكون مستشار الحوكمة 
الرئيسي للبنك من خالل تمكين آليات الحوكمة والرقابة الداخلية، التي تعد 

األفضل في فئتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتناسب 
مع غرضها. لقد قام إطار عمل حماية المستهلك بإلقاء الضوء على الحاجة 

لتقديم المزيد من التقارير إلى مجلس اإلدارة بموجب ركائز حماية المستهلك 
للرقابة المؤسسية. بينما تملك إدارة حوكمة الشركات للمجموعة المعايير 
بالتعاون مع اإلدارات اآلخرى )االمتثال، الموارد البشرية وما إلى ذلك( في 

بنك أبوظبي األول، فإنها تعمل على تطوير وإدخال نهج شامل وحصيف، بما 
يتماشى مع إطار عمل حماية المستهلك، بناًء على أفضل الممارسات الدولية، 

لضمان أن تكون النتيجة مرنة ومناسبة للغرض ومستدامة، مع التأكيد على 
العمل على تعزيز ”ثقافة تتمركز على عمالئ البنك” في جميع أنحاء بنك 

أبوظبي األول.
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اإلفصاح والشفافية 

امتثااًل مع لوائح مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي بشأن ”اإلفصاح 
والشفافية”، عملت حوكمة الشركات عن كثب مع جميع اإلدارات المختصة 

في المجموعة وأكدت أن جميع السياسات الداخلية المطلوبة لضمان 
االمتثال مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف االمارات العربية 

المتحدة 

 المركزي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية واالمتثال والتدقيق الداخلي 
والتقارير المالية والتدقيق الخارجي والتعهيد قد تم تنفيذها ومراجعتها 

بشكٍل كاٍف وواٍف من قبل مجلس اإلدارة في سنة 2021.
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االستدامة

النوعالوصف
المبلغ 

درهم إماراتي 
 

المالحظات 

مشروع رمضان1,000,000تبرعاتمؤسسة اإلمارات

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة25,824تبرعاتاوبريشن سمايل

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة21,243تبرعاتسوكر كيدز دبي

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة22,563تبرعاتمؤسسة الجليلة

ركوب الدراجة الهوائية لقضية هادفة35,344تبرعاتالهالل األحمر اإلماراتي

برنامج المنح الدراسية2,000,000رعايةجامعة باريس 2 بانتيون - أساس - برنامج بكالوريوس في القانون

برنامج ركوب الدراجات الموحد مع إس أو في 74,550حدثاألولمبياد الخاص بمنطقة الشرق األوسط - تعلم قيادة الدراجة الهوائية
دولة االمارات العربية المتحدة 

3,179,524

إننا ندرك أهمية دمج االستدامة في ثقافة واستراتيجية أعمال البنك. ينصب 
تركيزنا على خلق قيمة طويلة األجل ألصحاب المصلحة والمساهمين. سوف 

نواصل تقوية أداء اللجنة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وإظهار 
القيادة وتنفيذ أفضل الممارسات في جميع قطاعات البنك. 

يشرف فريق االستدامة في البنك على إطار عملنا لالستدامة واستراتيجيتنا 
وسياساتنا وأولويات العديد من مبادرات االستدامة. تتماشى استراتيجيتنا مع 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية أبوظبي االقتصادية لسنة 
2030. وتتضمن النقاط الرئيسية لسنة 2021 ما يلي:

تمثل النساء 40% من إجمالي األيدي العاملة لدينا، وتقلدت 30% منهن 	 
مناصب إدارية عليا ومتوسطة.

حصلنا على تصنيف 4 في مؤشر FTSE4good، وتصنيف 3 في مؤشر 	 
MSCI ESG Leaders في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

لقد نفذنا إطار عملنا للتمويل المستدام. وسيتم تطبيق إطار العمل هذا 	 
على جميع معامالت التمويل المستدام والتي سيتم استخدامها لتمويل 

المشاريع التي ستعمل على تحقيق منافع بيئية و / أو اجتماعية. 
لقد أصدرنا سندات خضراء جديدة، بمبلغ 750 مليون دوالر هونج كونج 	 

سندات خضراء لمدة خمس سنوات، وقد تم االعتراف بنا كأول جهة 
مصدرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للسندات الخضراء 
المقومة بعملة دوالر هونج كونج وأول سندات خضراء صادرة بعملة 

دوالر هونج كونج من قبل مؤسسة مالية خارجية.
ولقد أطلقنا برنامجنا لرفاهية الموظفين من أجل تقديم الدعم خالل 	 

جائحة كورونا )كوفيد-19(، المستمرة خالل سنة 2021. 

يرد أدناه كشفًا مفصاًل عن المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها 
الشركة خالل سنة 2021 في تطوير وتنمية المجتمع المحلي وحماية 

والحفاظ على البيئة. 

ترد المزيد من التفاصيل في تقرير الشؤون البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لسنة 2021 على الموقع اإللكتروني: 
 https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/sustainability
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عالقات المستثمرين 

* أدنى سعر * أعلى سعر سعر اإلغالق الشهر
14.7815.1013.12يناير 2021

14.7015.0614.70فبراير 2021
14.6014.9214.20مارس 2021
14.4014.6014.16إبريل 2021
16.8617.0014.36مايو 2021
16.7016.9816.20يونيو 2021
16.5816.7816.26يوليو 2021

17.0017.1016.56أغسطس 2021
17.7818.7016.90سبتمبر 2021
17.8018.3617.36أكتوبر 2021
19.1819.7018.20نوفمبر 2021
18.8420.7018.80ديسمبر 2021

سعر اإلغالق 
)ديسمبر 2021) 

سعر اإلغالق  
)ديسمبر 2020) 

% نسبة التغيير 
في السعر 

التفوق في األداء  
)ضعف األداء( النسبي  

لبنك أبوظبي األول 
46%18.8412.90بنك أبوظبي األول 

22%-68%8,488.365,045.32سوق أبو ظبي لألوراق المالية 
5%+42%12,016.268,490.07البنوك المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية 
37%+9%362.53331.50البنوك في مؤشر األوساق الناشئة إم إس سي آي 

1. بيان سعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر 
خالل السنة المالية

* أعلى / أدنى سعر للشهر على أساس سعر اإلغالق 

2. بيان أداء الشركة المقارن مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل 
سنة 2021: 

 
أداء 2021: 
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تصنيف المساهمين ر. م. 
نسبة لألسهم المملوكة 

اإلجمالي حكومات شركات أفراد 
83.14%2.18%63.75%17.20%محلي 
1.51%0.01%0.69%0.81%عربي )بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي( 
15.35%-15.23%0.12%أجنبي 
100%2.19%79.67%18.14%اإلجمالي 

3. بيان توزيع ملكية المساهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021 )أفراد، شركات، حكومات( 
والمصنف وفق اآلتي: محلية، خليجية، عربية وأجنبية. 

4. بيان كيفية توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 وفقًا للجدول 
التالي: 

بيان اإلجراءات المتخذة بخصوص ضوابط عالقات المستثمرين وإيضاح ما يلي:  

اسم مسؤول عالقات المستثمرين 
صوفيا البوري 

بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين )البريد اإللكتروني -رقم الهاتف -رقم الهاتف المتحرك-رقم الفاكس( 

   ir@bankfab.com :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 971-2-3054563+ 

رقم الهاتف المتحرك: 971-50-8366031+    
 

رابط صفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة. 
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

جهات االتصال 
جهات االتصال الرئيسية إضافًة إلى اإلدارة العليا: 

مسؤول عالقات المستثمرين:                                              صوفيا البوري 
رئيس االمتثال للمجموعة:                                                      أليكس إيرفينغ 

رئيس االستدامة ورئيس حوكمة الشركات:                      شارجيل بشير 

يكون تعريف المستثمرون العرب واألجانب وكذلك تصنيف المستثمرين كشركات وحكومات وفقًا لتعريف / تصنيفسوق أبوظبي لألوراق المالية 



www.bankfab.com
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Welcome to FAB’s 2021 Environmental, Social and Governance 
(ESG) Report.

In this report, we detail the key 
transformational activities associated with 
continuing our sustainability journey. As the 
world emerges from the global pandemic, 
we are expanding on our commitment 
to drive sustainable growth. In 2021, we 
launched our new Group ESG Strategy along 
with our transformed ESG Governance 
structure designed to ensure that we 
stay ahead of the curve as stakeholder 
expectations evolve. As part of our strategy, 
we have committed to lend, invest, and 
facilitate business of USD 75 billion by 2030 
to activities focused on environmental 
and socially responsible solutions. By 
driving innovation and identifying risks 
and opportunities, our aim is to be a model 
sustainable financial institution in the 
Middle East and North Africa (MENA) region.

This has been a landmark year in the policy 
response to climate change. We are now 
proud to be part of the transition to Net 
Zero, moving forward to unlock next-
generation climate solutions in line with the 
UAE Net Zero by 2050 Strategic Initiative. 

This transition will require a shift in the way 
we work with our clients, building innovative 
financing and advisory services to transition 
towards a climate resilient economy. 

We continue to be recognised as a regional 
leader in sustainable finance, further 
strengthening our relationship with 
stakeholders and the communities we 
serve. This is highlighted by FAB being the 
leading bank for ESG in the MENA region 
and in the top tier of banks across all 
emerging markets.

As we enter 2022, we will continue to put 
ESG at the core of our business by building 
pathways to prosperity for customers, 
expanding access to financial services for 
disadvantaged groups, supporting the green 
transition and accelerating our region’s 
economic growth ambitions to benefit both 
present and future generations.

Best regards,

Hana Al Rostamani 
Group Chief Executive Officer

A MESSAGE FROM 
OUR GROUP CEO

As part of our strategy, we 
have committed to lend, 
invest, and facilitate business 
of USD 75 billion by 2030 
to activities focused on 
environmental and socially 
responsible solutions. 
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In 2021, we launched our new Group ESG 
Strategy designed to accelerate our growth 
in areas that are most pertinent to emerging 
sustainability opportunities and challenges. 

I am pleased to present FAB’s 2021 ESG report. This report is an integral part of 
our ongoing dialogue with stakeholders, and as FAB’s Chief Sustainability Officer 
(CSO), I am delighted to share with you details of our 2021 ESG performance, 
including our new ESG strategy.

A MESSAGE FROM  
OUR CSO

In 2021, we launched our new Group ESG Strategy 
designed to accelerate our growth in areas that are 
most pertinent to emerging sustainability opportunities 
and challenges. Although ESG has long been a key 
element of FAB’s success, our new strategy sets a 
clear pathway forward aligned with current market 
conditions and stakeholder expectations. We have 
committed to sustainable financing of USD 75 billion by 
2030, and we are also defining performance targets for 
greenhouse gas reduction. These targets are vital to the 
long-term economic interests of our stakeholders and 
the communities we operate in.

At the heart of our strategy lies FAB’s commitment 
towards the transition to a Net Zero economy in line 
with the UAE 2050 Strategic Initiative for Net Zero. 
This year we became the first bank in the UAE and Gulf 
Cooperation Council (GCC) to join the United Nations 
Environment Programme Finance Initiative’s (UNEP 
FI) Net Zero Banking Alliance (NZBA). As part of our 
commitment, we will assist our clients to transition 
towards a climate-neutral economy through innovative 
financing and advisory services. Working with our 
customers, we can fund sustainable growth that will 
accelerate the Net Zero transition and expand financial 
services for all while fostering diversity, accountability, 
and transparency within the organisation. 

It is now widely recognised that ESG issues are a key 
driver of risk and opportunity for financial institutions. 
As such, we are incorporating an ESG lens into our risk 
management procedures to ensure that appropriate 
mitigation measures are in place to safeguard against 
FAB’s emerging ESG risks. To further support this 
measure and aid our company’s ability to adapt 
to the future, we have become a signatory to the 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) and plan to issue reports consistent with TCFD 
requirements in the following years. 

As we pursue our goals, we are committed to ensuring 
that all individuals – including underbanked groups and 
those in remote regions – can participate in the formal 
financial system and raise their quality of life. To this 
end, we will continue to develop on our ambitions that 
match the scale of challenges we face to secure a more 
sustainable planet, a more inclusive society and long-
term economic prosperity.

Best regards,

Shargiil Bashir 
Group Chief Sustainability Officer
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ABOUT  
FAB

FAB is UAE’s largest bank and 
one of the world’s largest 
financial institutions. We offer 
an extensive range of financial 
products and services through 
our business lines. We have 
also established a solid 
presence in related fields and 
subsidiary enterprises.

With total assets of AED 1 trillion (USD 
274billion) as of December-end 2021, FAB is 
rated Aa3/AA-/AA-by Moody’s, S&P and Fitch 
respectively, the strongest combined ratings 
of any bank in the MENA region. The Bank is 
also rated AA (‘Leader’) by MSCI ESG Rating 
and has been ranked by Global Finance 
Magazine as one of the safest bank in the 
UAE and the Middle East.

Headquartered in Abu Dhabi, our 
international network spans five continents, 
providing the global relationships, expertise 
and financial strength to support local, 
regional and international businesses 
seeking to do business at home and abroad.

We serve customers across five continents with a workforce of 6,600 employees; our global chain is made up 
of 1,997 contracted suppliers.

USA

Brazil

UK

France
Switzerland

Libya

Egypt

Saudi Arabia

Oman
UAE

South Korea
China / Hong Kong
India
Malaysia
Singapore
Indonesia

Strategic International 
Presence

Key:
         Asia Pacific (APAC)

         Europe, Americas, Middle  
         East and Africa (EAMEA)

continents Emirates5 7
Global presence across Domestic network across Governed by 

prominent 
regulators around 
the world in 
addition to UAE 
Central Bank

increase 
in profits

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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FINANCIAL  
PERFORMANCE

Maintaining a strong financial performance allows us to support our 
operations, provide value to our shareholders, and contribute to the 
communities in which we operate. 

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021 4

Key Highlights:

Group net profit of AED 
12.5 billion for 2021, up 
19% year-on-year.

Total assets exceeded AED 
1 trillion in 2021, up 9% from 
2020, while customer deposits 
stood at AED 614 billion, up 14 
per cent year-on-year.

Loans, advances and Islamic 
financing, equalled AED 410 
billion, marking a 6% year-
on-year increase.

Group revenues for the full year 
of 2021 equalled AED 21.7 billion, 
marking a 17% year-on-year 
increase. Its impairment charges 
stood at AED 2.7 billion, while 
operating costs equalled AED 5.8 
billion, up 9% excluding the impact 
of Bank Audi Egypt (BAE).

FAB’s liquidity coverage 
ratio (LCR) measured was 
134% , non-performing loan 
(NPL) ratio stood at 4% and 
provision coverage at 98%.
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Market  
Heavyweight 

• Total assets 
AED 1 Trillion 

#1 in UAE 
#2 in MENA 
#107 Globally1

• Market Cap 
AED 206 Billion / USD 56 Billion 
 

#3 in MENA 
#45 Globally

• Global Emerging Markets  
& ESG equity indices 
 
Among the largest 
constituent from UAE / MENA

Dominant &  
Diversified Franchise 
 

• UAE Market Share  
(by assets)2: 

>30%
• Well diversified revenue by 

business line… 
 
 
 
 
 
and geography… 
 
 
 
 
 
through strategic global presence 

across 5 continents 
and 19 markets 
(inc. UAE)

• Only Regional Bank 
Amongst Top #5 Across 
Mena Investment Banking 
League Tables3 In 2021

Robust  
Foundation

• Robust Capital Adequacy and 
Liquidity 

• AA-Strongest 
combined credit 
rating in MENA4,5:

• #1 Safest Bank in 
UAE & Middle East 
#4 Safest in 
Emerging Markets 
#16 World’s Safest 
Commercial Banks

• Portfolio of: 
Best-in-class products & services

• Driven by: 
Customisation & digitisation

• To deliver: 
Superior customer experience

Superior  
Shareholder Returns

• Track record in delivering 
superior returns to 
our shareholders

• Total Shareholders’ Return 
(TSR) in 2021 

54%
• Superior risk-return profile:  

4th amongst 
Top AA-rated 
commercial banks 
on RoTE6

ESG  
Leader

• MSCI ESG Rating: 

AA (‘Leader’)
• Commitment to become 

a Net Zero bank by 2050
• Green bond market: 

#1 in UAE
• Regional Leader in Sustainable 

Finance: Commitment to facilitate 

USD 75 Billion of 
sustainable finance 
projects by 2030

• CDP Score: B
• Diverse global workforce7: 

6,600 people

Int’l

UAE

CB

GBP
HO

CCB

IB

1.  The Bankers’ 2021 Top 1000 World Banks Rankings, July 2021
2. Based on UAE listed banks total assets as of 31 December 2021
3. Bloomberg, Dealogic
4. Moody’s, S&P & Fitch
5. Global Finance Magazine safest bank rankings, September 2021
6. Ranked 4th out of 12 ‘AA-‘ rated banks (‘AA-‘ rated by all 3 major rating agencies – 

Moody’s, S&P & Fitch) ; Data based on latest available annual financials
7. Full Time Employees (FTEs), excludes outsourced staff; includes Bank Audi Egypt FTEs
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Key Highlights:

Breakdown by Business

Revenue FY21 Revenue FY21

Breakdown by Geography

10.5

12.52019

2020

12.52021

16%

  Investment Banking
  Corporate & Commercial Banking
  Consumer Banking
  Global Private Banking
  Head O�ce*

* Head O�ce includes Bank Audi Egypt

  UAE
  International

AED billionNet Profit

22%

4%
1%

57%

82%

18%
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Breakdown by Business

Revenue FY21 Revenue FY21

Breakdown by Geography

10.5

12.52019

2020

12.52021

16%

  Investment Banking
  Corporate & Commercial Banking
  Consumer Banking
  Global Private Banking
  Head O�ce*

* Head O�ce includes Bank Audi Egypt

  UAE
  International

AED billionNet Profit

22%

4%
1%

57%

82%

18%

(For more information on our 
Financial Performance please 
refer to our 2021 Annual Report)



First Abu Dhabi Bank (FAB) is committed to showcasing our sustainability disclosures to provide insights 
into our business and Environmental, Social and Governance (ESG) maturity. The following report adheres 
to the Global Reporting Initiative (GRI) 2016 standards Core and Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) Index: Commercial Banks for the fiscal year ending December 31, 2021.

2021 Sustainability Highlights

FAB acted as Joint ESG Structuring Bank, 
Joint ESG Coordinator, Joint Bookrunner 
and Mandated Lead Arranger for the first 
sustainability linked loan in global aviation 
tied to ESG targets; 

USD1.2bn
loan to Etihad Airways.

In 2021 we set a target to lend, 
invest, and facilitate business over 

by 2030 to activities focused on 
environmental and socially responsible 
solutions.

In 2021 
we became the first bank in the UAE 
and Gulf Cooperation Council (GCC) 
to join the UNEP FI’s Net Zero Banking 
Alliance (NZBA) and we will set targets for 
greenhouse gas reduction in 2022.

INTRODUCTION 

In 2021 
FAB launched its Group 
ESG Strategy along 
with a transformed ESG 
Governance structure. As part 
of this transformation, FAB 
also appointed its first Chief 
Sustainability officer in 2021. 

USD75bn

32%
of FAB’s senior 
and mid-management 
positions held by 
women as of 2021.

7

In 2021, we issued 

762,000  
new Ratibi prepaid 
 payroll cards an 
 increase of 13%  
from 2020. 

50%  of the Khalifa Fund Portfolio, 
and we plan to grow the 
portfolio by 8-10% on an 
annual basis.

FAB currently manages 

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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Our ESG Strategy will focus on Transforming our Governance Model, 
Transitioning to a Low Carbon Future and Capitalising on our Social 
Responsibility.

It is now widely recognised that ESG issues are 
a key driver of both risk and opportunity for 
financial institutions. We have a responsibility 
to our stakeholders to ensure that ESG issues 
are effectively managed by the bank. 

With this in mind, in 2021 we started to 
define our new ESG Strategy with the goal 
of ensuring that the bank stays ahead of the 
curve as stakeholder expectations evolve. 
Our approach to sustainability is guided by 
three pillars: transforming our governance 
model, transitioning to a low carbon future 
and positive social impact. All three pillars 
ultimately support FAB’s goal of sustainable 

financial performance by reducing risk and 
creating new business opportunities. 

In developing our ESG strategy we consulted 
with internal and external stakeholders to 
determine which ESG topics are most material 
to the bank under each of these pillars. We 
are setting Key Performance Indicators (KPIs) 
to work towards our 2025-2030 ambitions 
in these topics. These ambitions include 
sustainable finance targets, reducing carbon 
intensity, increasing female representation 
in senior roles, and fully implementing TCFD 
recommendations. 

OUR APPROACH  
TO SUSTAINABILITY 

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021 88

Transforming our Governance Model

• We will commit to the highest standards for ESG 
accountability, transparency and risk management.

Transitioning to a Low Carbon Future

• To become the model sustainable financial institution in 
the Middle East and North Africa.

• To act in partnership with our stakeholders to accelerate the 
transition to a Net Zero society and economy.

Capitalising on our Social Responsibility

• To expand access to financial services for all - in particular 
underbanked groups.

• To foster a diverse, inclusive and equitable organisation.



This pillar outlines FAB’s approach to a governance 
model including identifying incentives linked to ESG and 
responsible use of data. The material topics related to the 
governance pillar are as follows:

• Disclosure
• Disclosure of ESG KPIs and performance update, 

together with Financial reporting.

• Incentives linked to ESG
• Incorporate ESG Criteria into FAB Group’s Balance 

score card from 2022.

• Whistleblower policies and processes

• Governance structures for dealing with 
ESG issues
• Board sub-committees with clear ESG responsibilities.

• Continued and enhanced focus on Financial Crime and 
Anti Bribery.

• Ensure strong Governance and control measures for 
modern slavery and child labour. aligned with global 
best practices.

• Responsible use of ESG data
• Full implementation of Task Force on Climate – related 

Financial Disclosures (TCFD) recommendations.

• Implementation of new ESG Risk Framework.

• Ensuring transparency by enhancing our 
governance model.

9

This pillar outlines FAB’s approach to Net Zero transition, 
climate resilience and a circular economy. The material 
topics related to the environmental pillar are as follows:

• Net Zero transition
• Sustainable Finance by 2030 more than USD 75 billion.

• Incorporate ESG as part of the vendor sourcing, 
selection and evaluation process.

• Incorporate smart energy management systems 
to improve data tracking, measurement, and 
energy efficiency.

• Climate adaptation and resilience
• Reduce carbon intensity for key sectors by 2030. 

• Majority of energy for FAB operations be from 
renewable sources by 2030.

• 30% reduction in water and energy consumption per 
employee by 2030.

This pillar outlines FAB’s approach to social responsibility 
including diversity, women’s empowerment, education and 
financial inclusion for all groups at all levels within the bank. 
The material topics under the social pillar are as follows:

• Diversity and inclusion
• To be a diverse and inclusive place of work, promoting 

genuine equality of opportunity for all groups at all levels 
within the bank.

• Women’s empowerment
• 30% of women in senior management by 2025, 40% of 

women in senior management by 2030.

• 20% of female representation on all boards of subsidiaries 
by 2025, 40% of female representation on all boards of 
subsidiaries by 2030.

• Emiratisation
• Over 50% of staff will be UAE Nationals by 2025.

• Financial inclusion
• Strategic focus on financial inclusion including key 

markets such as Egypt.

• SME financing to support business growth with enhanced 
focus on Egypt.

• Support delivery of financial education to community.

• Employee wellbeing

• Access to affordable healthcare and housing

• Support underbanked/underserved customers
• Continue social responsibility efforts by committing 

towards donations and sponsorships.
9

Transforming our Governance Model Transitioning to a Low Carbon Future Capitalising on our Social Responsibility 

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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OUR SUSTAINABILITY COMMITMENTS
Global Reporting Index (GRI) FAB’s non-financial reporting is presented in the Bank’s annual ESG reports, in accordance with the GRI Standards – Core option.

Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB)

FAB is committed to reporting against the SASB Index for Commercial Banks.

Equator Principles (EP) The EPs are intended to serve as a common baseline and risk management framework for financial institutions to identify, assess and 
manage environmental and social risks when financing projects. FAB’s commitment to the EPs provides the foundation for the Bank to 
further define its ESG frameworks during client interactions and to adopt international best practice in social and environmental risk 
evaluation.

CDP The CDP runs the global disclosure system for investors, companies, states, and regions to manage their environmental impacts. The 
CDP is the gold standard on environmental reporting which supports our goal to continuously reduce our carbon footprint and provide 
transparency across our environmental performance. 

Net Zero Banking Alliance The Net Zero Banking Alliance (NZBA) is an industry-led, UN-convened alliance that brings together banks worldwide representing over 
40% of global banking assets, which are committed to aligning their lending and investment portfolios with Net Zero emissions by 
2050. In 2021 FAB became the first bank in the UAE and GCC region to join NZBA.

Principles for Responsible Banking The Principles for Responsible Banking (PRB) are a unique framework for ensuring that signatory banks’ strategy and practice align 
with the vision society has set out for its future in the Sustainably Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.

Green Bond Green bonds enable capital-raising and investment for new and existing projects with environmental benefits. Our Green Bonds 
follow the International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles (GBP). Our framework sets out the governance and 
approach, outlines eligible project categories and emphasises transparency.

TCFD The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) improves and increases reporting on climate-related financial 
information. FAB is committed to implementing the recommendations of the TCFD. In 2019, we joined forces with 92 other Financial 
Institutions from around the globe and were the first Financial Institution within the MENA region to make this commitment. In 2020 
we performed a screening assessment to understand the next steps required for implementation.

ADX Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) is a market for trading securities, including shares issued by public joint stock companies, bonds 
issued by governments or corporations, exchange traded funds, and any other financial instruments approved by the UAE Securities 
and Commodities Authority (SCA). FAB is committed to disclose its ESG performance in alignment with ADX ESG guidelines and the 
recommendations of the sustainable stock exchanges. 

The Green Investment Principles (GIP) for 
the Belt and Road Initiative (BRI)

The GIP is a set of principles for greening investment in the Belt and Road. The GIP aim to enhance the sustainability of the 
infrastructure and economic development of the BRI countries. FAB is a signatory for the GIP for the BRI, we report annually on our 
progress towards integrating these principles.
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OUR SUSTAINABILITY COMMITMENTS
UAE Net Zero by 2050 The UAE Net Zero by 2050 strategic initiative is a national drive to achieve Net Zero emissions by 2050, making the Emirates the 

first Middle East and North Africa (MENA) nation to do so. The initiative aligns with the Principles of the 50- the UAE’s roadmap for 
accelerating national economic development to mark the country’s golden jubilee year, as the nation enters a new 50-year cycle 
of growth. The major economic opportunities offered by the path to Net Zero directly support a vision to develop the Emirates into 
the most dynamic economy in the world. FAB’s new Net Zero transition initiative is inline with the UAE’s Net Zero by 2050 strategic 
initiative.

Abu Dhabi Economic Vision 2030/UAE Vi-
sion 2021/ UAE Green Agenda 2015-2030

We are committed to the growth and prosperity of Abu Dhabi and the UAE. Supporting the UAE’s sustainability objectives included in 
the UAE Vision 2021, the UAE Green Agenda 2015-2030, and the Abu Dhabi Economic Vision 2030 is a priority for us and connects to 
our core purpose of creating shared value for our stakeholders. 

FAB is represented on national sustainability committees and task forces, and we are a signatory to the Abu Dhabi Sustainable Finance 
Declaration to support sustainable financing for economic development.

UN SDGs The UN SDGs provides a call for action through a global partnership between all UN Member States. The 17 SDGs recognise that ending 
poverty must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth- all 
while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests. We align our business practices and sustainability 
performance to relevant SDGs. We are a member of the UAE Private Sector Advisory Council, which is focused on the implementation 
of the SDGs. 

UN Global Compact We have committed to submit an annual Communication on Progress (COP) report that describes our efforts to implement the Ten 
Principles of the UN Global Compact on human rights, labour, environment, and anti-corruption.

Net Zero Commitment At FAB, we recognise the significant challenges posed by climate change to the earth, society, and the economy. We have taken a 
significant step across our financing activities by joining the NZBA, bringing together global banks committed to aligning their lending 
and investment portfolios with Net Zero emissions by 2050. FAB is the first bank in the UAE and the GCC to join this group of global 
financial institutions. This initiative is undertaken as part of the UNEP Finance Initiative (FI) launched by the NZBA to create a platform 
for banking institutions from across the world to align their portfolios with Net Zero carbon emissions targets.
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MATERIALITY  
ASSESSMENT 
Inline with our new ESG strategy 
and KPI ambitions, we categorised 
the most material topics to FAB 
in accordance with our main 
ESG pillars: transforming our 
governance model, capitalising 
on our social responsibility, and 
transitioning to a low carbon 
future. We added two new topics 
this year – ESG risk management 
and Net Zero Transition.

Transforming our 
Governance Model 

• Governance, business ethics 
and compliance

• ESG risk management

• Systemic risk management

• Customer privacy and 
data security

• Business continuity 

• Digitalisation

• Disruptive Innovation

• Anti-money laundering and anti-
corruption

Transitioning to a Low 
Carbon Future 

• Direct environmental impact 
of operations

• Net Zero Transition

• Responsible lending 
and investing

Capitalising on our Social 
Responsibility 

• Financial inclusion and accessibility

• Customer experience

• Employee wellbeing

• Diversity and inclusion

• Talent attraction and retention

• Learning and development

• Emiratisation 

• Socially responsible procurement

• Community investment and socio-
economic development

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021 12
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The most material topics mapped in line with the 
following GRI indicators:

• Financial performance (GRI: 201-1)

• Responsible lending and investing (GRI 203-2)

• Employee wellbeing (GRI 403-6)

• Governance, business ethics and compliance (GRI 102)

• Customer experience (No GRI disclosure is fully 
aligned with the definition of customer experience)

• Systemic risk management (GRI 102-30)

The ranking of the material topics is as follows:

1. Responsible lending and investing

2. Governance, business ethics and compliance

3. Business continuity

4. Employee wellbeing

5. Socially responsible procurement

6. Financial inclusion and accessibility

7. Systemic risk management

8. Talent attraction and retention

9. Learning and development

10. Digitalisation

11. Customer privacy and data security

12. Diversity and inclusion

13. Community investment and socio-
economic development

14. Emiratisation

15. Customer experience

16. Disruptive innovation

17. Direct environmental impact of operations

18. Anti-money laundering and anti-corruption

19. Financial performance

Transforming our Governance 
Model  
Highlights our transparent governance 
structure that helps improve decision making, 
customer privacy, management of systemic 
and ESG risks, and due diligence. We also 
showcase how we continue the delivery of 
our services during disruption.

Transitioning to a Low Carbon 
Future  
Reflects our goal for an overall sustainable 
banking system. It explains how we are 
aiming to make a positive contribution to 
our customers by embedding environmental 
initiatives and sustainability in the strategy, 
operations, and transactional levels of the 
Bank, as well as across all our business areas. 

Capitalising on our Social 
Responsibility  
Describes the steps we are taking to become 
a company of choice, how we value our 
people, prioritise diversity and inclusion, 
and benefit the community and our local 
Emirati population. We also showcase how 
we safeguard against money laundering and 
corruption.
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In 2022, we will conduct a materiality assessment refresh to ensure 
that our material topics remain relevant with our developing strategy.

Our materiality assessment, in accordance 
with the principles developed by the Global 
Reporting Index (GRI) was conducted 
in 2020. In 2021, we revalidated this 
assessment in line our new ESG strategy 
and found strong alignment between 
this assessment and the material topics 
identified during the development of our 
ESG strategy. 

As part of FAB’s newly launched ESG 
strategy and the materiality assessment 
conducted last year, the 19 material topics 
were categorised and ranked according 
to the KPIs and ambitions that were set 
for the ESG strategy targets. From the 19 
topics examined, six were deemed material 
(Financial Performance, Responsible 
Lending and Investing, Employee 

Wellbeing, Governance Business Ethics 
and Compliance, Customer Experience and 
Systemic Risk Management). The graph 
above shows the importance of each topic 
both to internal and external stakeholders 
and to FAB, based on the assessments 
previously described. The following report 
is written in compliance with GRI Core and 
the most important materiality topics 
have been mapped against the following 
GRI indicators. In addition to this, two new 
topics (ESG risk management and Net Zero 
Transition) were also identified as material 
during our strategy building and have been 
reported in this report. In 2022, we will 
conduct a materiality assessment refresh 
to ensure that our material topics remain 
relevant with our developing strategy.
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How Sustainability Is Governed At FAB 
At FAB, we have formally integrated new ESG committees and teams to 
the existing governance structure to be aligned with the Group’s recently 
launched ESG Strategy, framework and policy. 

The ESG policy sits within our Board Risk and 
Compliance Committee (BRCC) who guide and 
implement the Group’s Sustainability vision. 
The Committee is the highest authority on 
ESG performance that monitors and reports 
on progress by engaging with leadership and 
business lines across the organisation. 

The Group’s ESG framework feeds up into 
the Group ESG Committee (G-ESGC) with the 
Group CEO having oversight of the actions and 
activities relating to sustainability, climate 
change and ESG. On a functional level, the 
G-ESGC is supported by ESG and Sustainable 
Finance Committee (ESG-SFC) that converts 
policies and board directions into ESG 
strategies and monitors the ESG performances 
of business lines and support functions. 

(For more information on our board 
structure please refer to our 2021 Corporate 
Governance Report).

 

TRANSFORMING OUR  
GOVERNANCE MODEL 

Board of 
Directors

Board Risk and 
Compliance 

Committee (BRCC)

Group ESG Committee  
(G-ESGC)

ESG and Sustainable 
Finance Committee 

(ESG-SFC)Ti
er

 2
Ti

er
 1

Governance structure:



15

We are committed to the highest governance 
standards and believe it to be essential for 
effective and responsible decision-making. Built 
on the pillars of transparency and accountability, 
our 2021 ESG Governance Model is designed 
for long term resilience and sustainability. We 
have formally integrated new committees and 
teams to the existing governance structure to 
better support the Board Members in driving and 
achieving the Group’s ESG vision. 

The Board of Directors sit at the helm of affairs 
directing our ESG ambitions in an ethical 
and transparent way to ensure long-term 
performance and sustainability. Our Board of 
Directors consists of nine independent and two 
non-independent, non-executive members who 
are accountable for the Bank’s compliance with 
international best-practice governance standards 
and regulatory guidelines of Central Bank of the 
UAE (CBUAE) and other associated committees. 

The Board’s ESG strategic directions are 
communicated to the wider group through the 
Board Risk and Compliance Committee (BRCC). 
The newly formed Group ESG Committee 
(G-ESG), that operates under the delegated 
authority from the Group Executive Committee 
(“EXCO”), supports BRCC in promoting and 
overseeing the ESG culture and awareness 

across the Group. G-ESG represents the highest 
authority at management level for all ESG 
related decision making across the Group. 
It is supported by the ESG and Sustainable 
Finance Committee (ESG-SFC) that oversees the 
implementation of all ESG Strategy, Policy and 
Sustainable Finance Framework. 

The ESG directions set out by BRCC are further 
cascaded down to the organisation through 
group wide ESG policies and strategies which 
are developed and executed by the new Group 
ESG Team (GET) and ESG Risk Team (G-ESG-R). 
Guided by the G-ESG, the GET and G-ESG-R 
coordinate with the business lines and support 
functions in gathering and communicating 
relevant ESG data to the management.

Board of Directors

Group ESG Committee 
(G-ESGC)

Group CEO

Business Lines Group ESG Team Internal Audit

Group Risk Committee (GRC)

Board Risk and Compliance 
Committee (BRCC)

Group Compliance 
Committee

Group CRO 

Support Functions ESG Risks Team

2nd Line of Defense 3rd Line of Defense1st Line of Defense

ESG and Sustainable Finance 
Committee (ESG-SFC)

Group Operational & Fraud 
Risk Committee (GOFRC)

Credit Execution Committee 
(CEC)

Governance structure: 2021

Tier 1

Tier 2

Senior 
Management
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Roles
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Key: New committees/ 
Support function

Existing  
structure

Governance, business ethics and compliance 

We are committed to the 
highest governance standards 
and believe it to be essential 
for effective and responsible 
decision-making.
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Business Ethics

The Code of Conduct and Employee Code of Conduct sets the 
expectations of appropriate behavior for all FAB employees. We 
believe it to be our collective responsibility to uphold a culture of no 
tolerance to unethical practices. Our Group Compliance Committee 
ensures adherence of all FAB employees to the Codes of Conduct and 
other compliance requirements (For more information on our board 
responsibilities  please refer to our 2021 Corporate Governance Report). 
Employees are encouraged to report unethical practices and behaviors 
with our compliance teams through dedicated help desk and respective 
line managers. Employees not complying with the Code of Conduct and 
other applicable laws are subjected to disciplinary actions. In 2021, 144 
breaches of the Code of Conduct were recorded as compared to 151 
breaches in 2020.

We annually disclose financial and non-financial data from Investor 
Relations, Corporate Communications, Corporate Sustainability 
and Regulatory Compliance teams to stakeholders and regulatory 
authorities. Key statistics are internally communicated to ensure 
employees awareness of FAB’s strategies, risks and duties whilst 
protecting confidential commercial information.

Compliance

We ensure compliance with the applicable laws and regulations of the 
Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE), FAB’s lead regulator, 
and other regional and international government authorities. We have 
a zero-tolerance policy for instances of non-compliance. Education 
and continuous communication are key to ensuring that we embed 
compliance responsibility across our organisation. All matters regarding 
compliance are reported on a quarterly basis to the Compliance 
Committee.

FAB ESG Data Performance Summary Report 2021

ESG Risk Management

Whistleblowing Policies

In 2021, FAB introduced an ESG lens into the risk 
management processes to minimise exposure to 
potential losses resulting from ESG issues and cultivate 
opportunities that create positive environmental 
and social impacts through our core business of 
providing financial products and services. We launched 
our Group ESG Risk Policy and our Group ESG Risk 
Framework last year through which we address the 
ESG risk considerations in FAB, chiefly:

• Setting an effective ESG risk governance structure 
and oversight with clear responsibilities across the 
Three Lines of Defence.

• Encouraging an ESG risk culture within the 
Group through building ESG risks awareness and 
understanding all levels.

• Establishing a reference guidance for identifying 
and assessing ESG risks across the Group.

• Defining key ESG risk metrics and performance 
indicators for monitoring and reporting.

• Developing ESG risk assessment tools and 
defining processes for onboarding of new clients, 
transactions, and vendors.

We continuously educate our staff on FAB’s Group 
Whistleblower Policy, which has been developed to 
foster a culture of transparency and trust. A range 
of secure and protected channels are available for 
reporting incidents of whistleblowing. The reporting 
mechanism allows employees to raise serious concerns 
without fear of retaliation. A preliminary investigation 
will be carried out in order to assess whether or not a 
complete inquiry should be carried out and by whom. 
The whistleblower has the right to be notified of the 
result of his or her disclosure as well as the findings of 
any investigation. Examples of misconduct include:  

• Workplace misconduct – matters related to 
Human Resources and Environment Health, 
and Safety.

• Fraud including financial related misconduct – 
theft, abuse of assets and other general/financial 
related fraud matters.

• Bribery/Corruption misconduct – corrupt practices 
including giving or receiving bribes or other 
improper benefits.

• Regulatory and business misconduct – 
compliance issues, conflict of interests and other 
regulatory violations.

• Data and Security misconduct – information 
security, data privacy and other cyber security 
related matters.

16FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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The Group adopts a holistic approach in integrating ESG risks starting 
with raising the level of ESG awareness and preparedness, developing 
a sound ESG risk governance structure and responsibilities, and 
developing tools and methods to identify, assess, manage, and report 
on ESG risks.

1. ESG risk governanceand structure
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ESG Risk Framework Components:

Enabler(s): Establish an ESG driven culture 
across the organisation

Enabler(s): Systems, tools, policy, and board 
and senior management sponsorship

D) ESG risk appetite statement

A) Relevant legislations and standards

B) ESG risk taxonomy

ESG risks repository from relevant legislations and international guidelines that 
apply to the Group’s operations (e.g. CBUAE, BoE, MAS).

An ESG risks taxonomy map for direct and indirect impacts on the Group’s principal 
risk categories (e.g. credit, market, liquidity, compliance, operational etc.).

A list of ESG risks are identified and updated annually through two dimensions 
1) Likelihood of occurring and 2) Severity of impacting business operations and 
financial importance. Stakeholders representing the Group’s business units are 
involved in this exercise.

The ESG risk appetite is aligned with the Group’s risk appetite framework It includes quantitative and qualitative 
criteria that sets the Group’s tolerance to ESG risks.

• Quantitative metrics
• ESG risk indicators set the Group’s tolerance to indirect ESG risks emanating from exposures to 

counterparties and vendors with high risk ratings, along with appetite limits cascaded down to 
business functions.

• ESG performance indicators set the Group’s risk tolerance to direct ESG risks by monitoring the 
performance of the Group’s own ESG performance.

• Qualitative risk criteria includes a list of countries, sectors and activities of heightened sensitivity to ESG 
risks, which could negatively impact the Group (e g negative screening list, ESG critical activities and high 
ESG risk areas).

C) Material ESG risks

The key measures considered in identifying ESG risks across the Group’s operations include:

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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One of the key updates was the alignment 
of ESG risk appetite with the Group’s 
risk appetite framework to set tolerance 
thresholds to ESG risks. These alignments 
were driven by FAB’s Group ESG Policy, laying 
down ESG risk identification and assessment 
guidelines for the business and defining key 
ESG metrics and performance indicators for 
onboarding clients and vendors.

Our well-defined corporate governance 
structure allows us to effectively manage 
the inherent ESG risks. Supplemented by 
our Enterprise Risk Management (ERM) 
framework, we are able to serve customers 
and deliver assurances for shareholders. Our 
comprehensive risk management framework 
prevents financial losses, regulatory 
sanctions, and reputation damage. 

FAB’s ESG risk repository is drawn from 
relevant national and international 
legislation requirements and material ESG 
risks across operations. In 2021, ESG risks 
were assessed as a standalone risk with 
future plans to map it to the Group’s risk 
categories. The ESG risk team updates the 
ESG risk repositories and list of material ESG 
risks annually and biannually, whenever new 
updates are needed. 

FAB’s ESG risk management framework 
follows a stepwise approach including risk 
identification, assessment, mitigation, 
monitoring, and reporting.

ESG risk assessment and measurement

ESG risk assessment across business activities

• The Group’s activities are assessed through an ESG risk assessment tool in addition to the Equator Principles (a risk 
management framework for managing environmental and social risks in project finance).

• This assessment is conducted during onboarding of new clients/vendors, periodic credit and customer reviews, new 
transactions, ad-hoc event driven reviews and investments from the Group’s own funds.

• The assessment combines inputs from ESG risk ratings provided from credible external agencies, and an internally 
developed ESG risk questionnaire to assess the counterparties ESG management approach.

Universe of ESG 
risks for 
counterparties’ 
business 
operations, 
sector and 
geography are 
assessed via 
internal and 
external 
measures at 
entry point

Internal ESG risk questionnaire 
(qualitative assessment)

ESG risk data from external 
rating agencies 

(quantitative assessment)

Involvement of relevant 
business units in completing
 the ESG assessment 
(Internal & external)

Based on the ESG risk outcomes, a set of actions and 
engagement will be required based on relevant 

committee approvals, ESGRP policy and SOPs
(e.g., mitigating, monitoring 

and limitations) 

Escalations and approvals 
from relevant committees

Combined ESG risk ratings 
(possible outcomes) 

No further action requiredAcceptable

High

Severe

Conditionally approved with mitigation plans and monitoring

Endorse for reject and/or exit from client engagement

High -level ESG risks assessment approach across business lines

8ESG Risk Assessment

A standalone ESG risk assessment tool, developed by FAB, 
provides ESG risk ratings to the bank’s entities (clients 
and vendors) and portfolios. The tool combines qualitative 
inputs from internal risk questionnaires with quantitative 
risk data from ESG rating agencies to grade portfolios under 
‘Acceptable’, ‘High’ and ‘Severe’. Further strategies and 
escalations are designed around these ESG risk ratings in line 
with the Group ESG Risk Policy.

Progressing from 2021, a selected number of high 
environmental risk portfolios were subject to stress testing and 
scenario analysis with particular focus on climate transition 
risks. Fully integrated quantitative stress testing for Paris 
Agreement aligned climate scenarios with risk management 
framework on both transition and physical risks are work in 
progress.

18FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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ESG Risk Mitigation and 
Monitoring

For managing high risk portfolios, we 
upgraded the Bank’s risk mitigation 
framework in line with the Group’s 2021 ESG 
Risk Appetite framework. We address risk 
mitigation on a case-by-case basis, depending 
on the risk ratings. Strategic action plans are 
prepared by G-ESG-R to ensure a portfolio’s 
non-critical activities are maintained at 75% 
of total revenue. High-risk counterparties 
are continuously engaged for rolling out risk 
mitigation action plans aimed at reducing 
customer’s risk exposure. The Group Risk 
Committee continually monitors all such 
high-risk rated entities and customers for 
ESG critical activities and appraises the Board 
through BRCC. 

To further minimise operational risks, FAB 
has diversified their commercial banking 
customer base in 2021 to include other 
sectors like metal industries, arms and 
tobacco. In 2021, we increased investments in 
low ESG risk portfolios to 17% as compared to 
13% in 2020.

Sector High ESG risk sector % share of  2021 
funded loans 
& advances

% share of 2020 
funded loans 
& advances

Energy Petroleum refinery 2.7 2.7
Extraction of crude petroleum 2.1 2.9
Electric power generation, transmission and distribution 2.0 2.3
Others mining and quarrying 1.4 1.2
Any other petroleum product not included elsewhere 0.0 0.3

Transport & Communication Airlines and air transport 3.1 3.8
Transport via pipelines 0.0 0.0
Water Transport 0.5 0.6
Motion pictures, video and television program production, sound recording and music publishing activities 0.0 0.0

Manufacturing Non-ferrous metal basic industries 1.5 1.3
Iron and steel basic industries 0.4 0.5
Manufacture of other transport equipment 0.2 0.2
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 0.1 0.1
Manufacture of basic industrial chemicals except fertilizers 0.2 0.7
Other chemical products not classified elsewhere 0.1 0.1
Manufacture of rubber and plastics products 0.0 0.0
Cement, lime and plaster manufacturing 0.1 0.1
Fertilizers and pesticides 0.0 0.0
Manufacturing of pharmaceuticals, medical, chemical and botanical products 0.0 0.0
Paints, varnishes and lacquers 0.0 0.0
Waste collection, treatment and disposal activities 0.0 0.0
Tiles and other structural clay products 0.0 0.0
Manufacture of Textile, leather, footwear and clothing 0.0 0.1
Casting of metals 0.0 0.0
Soap, cleaning preparations, perfumes, cosmetics etc 0.0 0.0
Manufacture of wearing apparel 0.0 0.0

Trading Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products 1.4 1.3
Sale of motor vehicles, parts and accessories 0.6 0.8
Wholesale of metals and metal ores 0.1 0.1
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies 0.2 0.1
Sale, maintenance and repair of motor vehicles, parts and accessories 0.0 0.0
Wholesale of waste and scrap and other products. 0.0 0.0

Construction Construction of buildings 1.8 1.6
Civil engineering 0.4 0.6

Agriculture Cultivation of crops 0.0 0.0
Fishing and aquaculture 0.0 0.0

Services Sewerage 0.0 0.0
Other High Risk Other High Risk 0.5 0.4

High ESG risk sectors 20 22
Medium ESG risk sectors 26 28
Low ESG risk sectors 17 13
Not classified (individuals, government and FI's) 38 36

Total 100 100

19ESG risk classification based on EBRD and FAB’s assessment
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As part of our measures to respond to 
the growing interest from stakeholders, 
we initiated climate stress testing 
on all our bank portfolios to identify 
related physical and transition risks of 
Climate Change. A fully integrated risk 
management framework accounting for 
climate change risks is anticipated by 
2023. In 2021, GET piloted climate stress 
testing to improve the Banks’s maturity 
on testing aspects and standardise 
methodologies in line with ‘NGFS 
Climate Scenarios for Central Banks and 
Supervisors’.

FAB’s pilot climate stress testing was 
aimed to assess customers physical 
and transition risk impact on financial 
performance. The testing followed three 
key steps that are highlighted in the 
diagram opposite.

ESG Risk Reporting 
We disclose transparent disclosure 
of our ESG performance metrics and 
indicators through annual reportings 
and Carbon Disclosure Projects (CDP). 
In 2020, we committed ourselves for 
TCFD disclosures around governance, 
strategy, risk management and targets 
and are currently integrating TCFD 
recommendations for full disclosures 
by 2023.

Step 1 - Climate/transition 
scenarios:

Sets up portfolios under three scenarios, 
‘Orderly’, ‘Disorderly’ and ‘Hot House 
World’. The Orderly and Disorderly 
scenarios explore a transition which is 
consistent with limiting global warming 
to below 2°C by 2050 while the ‘Hot 
House World’ scenario represents severe 
physical and transition risks.

Step 2 - Borrower-level 
calibration

Evaluates how the transition risks 
materialise for different sectors across 
four Risk Factor Pathways (RFP), namely, 
direct emissions, indirect emissions, 
low-carbon capital expenditure and 
revenue. Such evaluations allow us to 
be better-informed about the targets 
and thresholds needed to limit sector 
risk exposures, that determines our risk 
strategy.

Step 3 - Portfolio impact 
assessment: 

Assesses transition risks on our 
lender’s portfolio for selected sectors 
and geographies. The outcomes are 
derived from the risk factor pathways 
and calibration points from Step 2, 
to calculate key indicators like PD 
(probability of default), LGD (Loss Given 
Default) and ECL (Estimated Credit Loss) 
for all borrowers within a sector and 
segment. 

  
   

   
 

1 2 3

FAB’s climate stress testing key steps
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Through efficient risk reward optimisation, risk 
management creates consistent value for all 
stakeholders. Our enterprise risk management 
(ERM) framework is built on solid fundamentals in 
order to prevent financial and non-financial risks. 
The framework is designed to be in compliance 
with regulatory requirements and contains a 
comprehensive suite of risk policies.

Systemic risks are managed through FAB’s “three 
lines of defence” model, designed with sound 
fundamentals to withstand financial and non-
financial risks. The model is central to the Group’s 
risk management framework that helps identify 
possible risks and the effectiveness of related 
policies and frameworks. 

FAB’s business lines and support functions form 
the first line of defence. 

• Ensure strict adherence with policies 
and procedures.

• Identify new risks.

• Conduct ESG risk assessments.

Progressing from 2021, the Group ESG Team and 
ESG Risks Team responsibilities include:

• Developing and amending ESG strategies.

• Recommending ESG 
assessment methodologies.

• Conduct Climate stress testing.

Internal Audits form the third line of defense 
to ensure risks does not affect the Bank. Their 
responsibilities include:

• Independent review of ESG Strategies.

Accountability
Our Board Risk and Compliance Committee 
(BRCC) has overall accountability for risk 
governance. The BRCC is supported by several 
committees in FAB, including: Group Risk 
Committee, Compliance Committee, Operational 
Risk Committee and the Information Technology/ 
Information Security Risk Committee. Credit risk 
is managed by the Corporate and Investment 
Bank Credit Committee and the Personal Banking 
Credit Committee.

Systemic Risk Management Business continuity 

When confronted with an unfavorable 
incident, business continuity is 
crucial for us to guarantee that our 
operations and services are maintained 
and continue uninterrupted. When 
a crisis occurs, such as a natural 
catastrophe, terrorism, technology 
failure, or a pandemic, our goal is 
to minimise financial loss while 
continuing to service our clients 
and swiftly mitigating any negative 
consequences. Every committee is 
in charge of distinguishing between 
critical and non-critical operations in 
order to ensure business continuity. 
Business or technical recovery 
solutions are typically associated 
with significant financial costs, 
which can lead to a perception of an 
upcoming disruption. Among the most 
significant disruptions was COVID-19, 
as the Bank implemented a number 
of steps to ensure that our operations 
remained at an adequate level and 
were appropriately tailored to the 
circumstances:

Key Highlights:

• We implemented a gradual return 
to work strategy for majority of 
our staff. Our IT infrastructure was 
expanded to support a hybrid of 
WFH and office-based work through 
the use of cloud-based virtual 
desktop capabilities.

• We continue to provide flexibility 
to employees - Many employees 
require flexible work arrangements 

in the short to medium term as 
a consequence of the current 
situation. Their health condition 
may make them more vulnerable, 
or they may be struggling to find 
work and childcare balance, or 
they may be taking on additional 
caring responsibilities on top 
of their regular job obligations. 
Forms of flexible working are 
made possible in order to maintain 
workplace safety while meeting 
the changing requirements of the 
pandemic situation.

• Work-from-office standards were 
issued; Health and safety measures 
were enabled in accordance 
with local requirements, such as 
social distancing, contact tracing, 
quarantine policy, limited business 
travel, and the suspension of 
physical meetings and activities.

• All FAB facilities were subjected 
to comprehensive sanitisation 
processes, and we maintained 
regular communication with internal 
and external stakeholders to ensure 
that they were up to date.

• We are continually improving 
our WFH cybersecurity, fraud 
prevention, and operational 
risk controls.

• We continue to maintain 100% 
operation with normal business 
timing for our Consumer Banking 
Group branches.
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First Line of Defence (FLOD) – Business and Enabling Functions
This is an initial review of the data that could be a possible risk to the Bank:
•     Day-to-day identification, assessment, management and owner of Enterprise wide risks. 
• Ensures strict adherence to policies and procedures.

1

2

3

Second Line of Defence (SLOD) – Control Functions Risk, Credit, Finance and Compliance 
The second line of defence to mitigate possible risks: 

• Design frameworks, policies, procedures and programmes for enterprise wide Risk Management 
• Partner and guide first line of defence to understand and implement risk frameworks
• Ensure frameworks are compliant with laws, regulations, internal policies and procedures to mitigate unacceptable risks 

Third Line of Defence (TLOD) – Internal Audit

• Provide independent, objective assurance to improve FAB’s operations
Independently test the e�ectiveness of the enterprise wide Risk Management framework

The final line of defence to ensure the risk does not a�ect the Bank:

•
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Digitalisation

Our digitisation efforts have aided consumers 
beyond geographic boundaries in operating 
successfully during periods of restricted functioning 
and mobility, allowing Banking everywhere and 
whenever.

In our ongoing efforts to enhance customer 
experience, technology will play a vital role in 
guiding and educating our consumers on the proper 
usage of our current and future digital services.

Nafis card

The Nafis card was introduced in collaboration with 
the AD Department of Finance to assist Emirati 
citizens in the private sector in receiving financial 
assistance. FAB has issued approximately 1,800 
cards with a combined value of AED 3 million.

• Emirati Salary Support Scheme.

• Unemployment Benefit.

• On-the-job Training Support.

We anticipate that this will grow to a 75k-card 
portfolio, with AED 700 million in annual benefits 
being channeled through this scheme.

Digital merchant onboarding

We assisted our clients in activating merchant 
accounts without the need to visit a branch, 
including automated onboarding, know your 
customer (KYC), fraud detection, and risk 
assessment. In 2021, 429 new clients were 
onboarded online. Our digital onboarding has 
increased by more than 300% and will become 
totally digital by the end of 2022.

MOD (Money On Demand)

Money on demand is a salary advance feature that 
is available to Ratibi card members through the 
PayIt application. The cardholders can take out 
a short-term loan of up to 50% of their average 
monthly earnings, which will be repaid from their 
next salary cycle (max of AED 2500). During the 
course of 2021, we extended 7500 MOD cases for a 
total loan value of AED 6 million.

softPOS

We made substantial changes to the way payments 
are received. We introduced solutions that turned 
a standard smartphone into a contactless card 
reader, greatly reducing our costs. It functions as a 
payment terminal, accepting contactless payments 
made using cards and mobile wallets.

• Targets small and medium merchants.

• Benefits businesses where mobility is essential.     

• It drastically speeds up checkouts and 
reduces queues.

22FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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FAB’s mission is to serve its clients by responsibly providing 
financial services that enable growth and economic progress. 
Consistent with this goal, FAB has zero tolerance for actions and 
activities that knowingly and/or intentionally breach Anti-Money 
Laundering (AML), Counter Terrorist Financing (CTF), Sanctions 
and Anti Bribery and Corruption (AB&C) laws and regulations. 

The Group Anti-Money Laundering – Counter Terrorist Financing 
Policy, Group Sanctions Policy and Group Anti-Bribery policy 
provides a globally consistent framework around systems, 
products, processes and controls to identify and mitigate 
financial crime risks; and comply with the applicable laws & 
regulations. 

Anti-Money Laundering (AML)-Counter Terrorist Financing 
(CTF) Policy

The AML-CFT Policy sets the minimum set of standards for 
the Group to also ensure Compliance with the applicable local 
regulatory requirements where it operates. Under the AML-CFT 
Policy, FAB runs the AML-CFT program to protect both its clients 
and affiliates from the risks of money laundering and terrorism 
financing. The program establishes a comprehensive governance 
and oversight of the program across the bank and monitors all 
activities for breaches.

Group Sanctions Policy and Anti-Bribery and Corruption 
(AB&C) Policy

FAB is committed to comply with international sanction laws 
and regulations, by virtue of being an international bank and 
having sizable participation in international trade and financial 
transactions. FAB is also committed to full compliance with 
all applicable anti-bribery and corruption laws and regulations 
including but not limited to; Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
UK Bribery Act, UAE laws and other applicable local country laws / 
regulations where FAB operates. (For more information please refer 
to the FAB Financial Crime Compliance Program on our website).

Anti-money laundering and anti-corruption 
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Undertaking Customer Due 
Diligence (CDD) measures, which 
covers customer Identification and 
Verification (“ID&V”), Know Your 
Customer (“KYC”), customer risk 
rating and screening.

Providing ongoing mandatory AML 
and CTF training to all staff.

Identification and screening of 
all customers, including higher 
risk customers such as Politically 
Exposed Persons (“PEPs”), their 
relatives and close associates.

Ensuring that an independent 
function regularly tests the 
effectiveness and adequacy of 
internal policies, procedures, systems 
and controls associated with 
combating potential ML/TF crimes.

Undertaking AML transaction 
monitoring to identify and report 
suspicious activities.

The prohibition of the following 
products, services and customer 
types:
• Shell entities / banks.
• Anonymous or numbered 

accounts or customers.
• Payable-through-accounts 

through local or foreign 
banks customers.

• Money Service Bureau or 
similar type of organisations, 
Charities, Non-governmental 
Organisations (NGOs), Non-
profit Organisations (NPOs) and 
any other organisations that 
are not legally established in the 
country or permitted by local 
laws, including foreign charities.

• Virtual banks that offers 
banking services through 
electronic channels, Crypto/
Virtual currency products.
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At FAB, we recognise the significant challenges posed by climate change 
to the earth, society, and the economy. We have taken a significant step 
across our financing activities by joining the NZBA which brings together 
global banks committed to aligning their lending and investment 
portfolios with Net Zero emissions by 2050. 

FAB is the first bank in the UAE and the GCC to 
join this group of global financial institutions. 
This initiative is undertaken as part of the UNEP 
Finance Initiative (FI) launched by the NZBA to 
create a platform for banking institutions from 
across the world to align their portfolios with Net 
Zero carbon emissions targets.

FAB’s strategy and operations are guided by 
international and national sustainability policy 
positions, climate policy frameworks, as well 
as our Sustainable Finance framework. FAB 
is well placed to ensure that a transition to a 
Net Zero economy will promote our mission 
of transforming challenges into investment 
opportunities. Our goal is to develop a more 
diverse economy and meet the objectives 
of shareholders and customers through the 
following concerted efforts: 

• Integrating climate factors into our 
assumptions about capital markets.

• Launching investment products with explicit 
temperature alignment goals.

• Introducing products which are aligned to a 
Net Zero pathway.

• Using stewardship to verify that the firms 
in which our customers have invested are 
both minimising climate risk and taking 
advantage of the possibilities afforded by 
the Net Zero transition.

• Committed to sustainable financing 
of USD 75 billion by 2030 and we are 
also defining performance targets for 
greenhouse gas reduction. These targets will 
be finalised and associated KPIs will be rolled 
out in 2022.

As more investors choose to divert their 
investments to sustainability focused 
companies, the initiatives towards Net Zero will 
further accelerate. We are constantly seeking 
opportunities for our investors to better prepare 
them for a Net Zero world. At the same time, 
we will continue to build on managing and 
reducing our environmental footprint and being 
a responsible financial institution.

TRANSITIONING TO A 
LOW CARBON FUTURE 
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Our timeline to Net Zero 

2050
Group ESG strategy 
finalized and approved 

FAB became signatory 
of Net Zero Banking 
Alliance (NZBA)
     

New target to lend, invest, 
and facilitate business of 
USD 75 billion by 2030  

 Implementation 
of TCFD 
recommendations 
and publication of 
first TCFD Report   

Reduction of carbon
 intensity for high
ESG risk sectors   

Finance and/or facilitate
>USD 75Bn in sustainable
or social projects over the 
period (2022-2030)   

Achieve Net Zero from own 
operations (Scope 1 and 2)  

Net Zero 
carbon 
emissions

Execution of delivery plan 
to meet carbon emission 

reduction targets 

Define clear steps and
intermediate goals to 
achieve net zero pathway   

Develop Net Zero 
pathways for emissions 
from FAB Operations   

20302022
Commits to implement 
the recommendations 
from the Task Force on 
Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD)

FAB becomes a signatory 
to the Abu Dhabi 
Sustainable Finance 
Declaration

Met the 10x10 target set 
in 2016 

2019
2016 - Committed 
to lend, invest and 
facilitate USD 10 
billion by 2026 to 
sustainable activities
 (10x10 target)

2016

20232021

First ever Green Bond 
in this region issued

2017

First Sustainability 
Report Published by 
FAB (then NBAD)

2010

FAB becomes the 
first and only UAE 
bank to be signatory 
to the Equator Principles

2015
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Direct environmental impact of operations
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With the gradual return of our employees to office, we saw a 
9% increase in total carbon dioxide emissions in comparison to 
2020. However, total carbon dioxide emissions levels have been 
reduced by 21% from 2019 to 2021.

The water consumption in 2021 increased by 18% in 
comparison to 2020. This is mainly due to the increase 
branch merger in Egypt that took place during 2021 and 
due to gradual return of our employees to offices in all our 
international locations.

FAB Group Carbon Dioxide Emissions (tCO2e)

Carbon Dioxide Emissions 2021 Materials Consumption and Waste 2021

Total Water Consumption (kL)
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Total water 
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Scope 1

2,618 103,416 
kg2,405

Scope 2 Scope 2

TCO2E (GROUP)
GROUP UAE

TCO2E (UAE)

28,433 25,457

Scope 3 Scope 3

4,827 2,854, 
568 kg

221, 
329 kL

69,975 
kg

2,853, 
436 kg

142, 
562 kL3,584
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GHG Emissions* Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Scope 1 tCO2e Group 7,399 9,092 631 2,618

Scope 2 tCO2e Group 38,835 28,538 28,797 28,433

Scope 3 tCO2e Group 6,892 7,601 3,515 4,827

*Emission Factors used: DEFRA 2020 Emission factors, Second GHG inventory for Abu Dhabi Emirate, EAD 2016, IEA ©OECD/IEA 2020

Materials Consumption and Waste Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total paper consumption Kg Group 244,880 245,473 98,625 103,416

Waste to Landfill Kg Group 1,271,300 1,189,477 850,390 2,854,568*

Total water consumption kL Group 335,971 205,133 187,454  221,329 

Waste generation has increased in 2021 due to additional cleaning and sanitisation activities that were undertaken throughout the year as 
employees returned to office. These include frequent office fumigation, deep cleaning, sanitisation, etc.)

We have adopted the operational control approach to define our reporting boundary. Where properties are 
covered by FAB’s consolidated financial statements but are leased to tenants, these emissions are not included 
in the Group or UAE GHG emissions calculations. All emissions for UAE (except paper consumption) are based on 
actual invoices information. We have estimated the 2021 emissions for Egypt as data collection in Egypt was 
not performed in 2021 (data unavailable to track due to recent merger in our Egypt branch). We have also esti-
mated some of our other smaller international locations (e.g. Sudan, USA) emissions data based on past trends.  
Where FAB is responsible for the utility costs, these emissions are included. Our reporting boundary is as follows:

Scope 1*: 
Direct combustion of fuels 
and refrigerants (globally,  

and UAE). 

Scope 2: 
Location based purchased 

electricity for own use (globally 
and UAE).

Scope 3: 
Water consumption (global and 
UAE), indirect emissions from 

business travel (global and 
UAE), waste generated and re-
cycled (global and UAE), paper 
consumption (global and UAE).

Our Scope 3 emissions do not include our financed emissions, however we intent to 
measure, monitor and report this as part of our scope in the future.

*For refrigerant consumption, if a container 
needs to be replaced, we assume that all the 
contents have been released to atmosphere.
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FAB Board and Executive Committee: Oversee our activities, performance, and approach to 
responsible lending.

Investment Banking Division: Driving the ESG transition through sustainable finance and responsible 
learning. We are also integrating and addressing ESG risks and opportunities across our business products.

Corporate Finance Team: At the forefront of regional innovation in ESG activities, creating awareness, 
advising clients on establishing Sustainable frameworks and enabling access to Sustainable bonds 
and loans.

1.

2.

3.
2828

Responsible lending and investing

As part of our commitment to support 
the UAE Vision 2021 and the UAE Green 
Agenda for 2015 – 2030, FAB is leading 
projects in the area of Sustainable 
Financing. FAB is the first bank in the 
GCC to join and lead on a wide-array 
of initiatives. FAB joined the Net Zero 
Banking Alliance, issued the first Green 
Bond, led the first Green Loan and the first 
Transition Sukuk, the first SDG Loan and 
the first Vaccine Sukuk in the region.

Our vision is to be recognised as a regional 
leader in sustainable finance and to have 
a positive influence on the customers 
and communities we serve. We are 
committed to financing and supporting 
environmental and sustainable initiatives 
while strengthening our partnerships 
with stakeholders in the Middle East and 
market participants. 

ESG risk concerns are taken into 
consideration across all our debt and 
consulting services. We undertake ESG due 
diligence and screening for clients in the 
establishment of financing frameworks, 
project finance, and other related services 
to this part of our banking franchise. Our 
governance structure, which oversees 
lending and funding, is summarised in the 
table below.

In 2016, we set a target of $10 billion 
sustainable financing by 2026 and met 
this target six years ahead of our plan 
in 2019. Following this, in 2021, we set 
a new target for lending, investing, 
and facilitating business of USD 75 
billion by 2030 to activities focused on 
environmental and socially responsible 
solutions. This target is in line with our 
recently launched ESG Strategy.

Equator Principles

FAB was the first UAE Bank to be a 
signatory of the Equator Principles (EP) 
in 2015. The EP is a risk management 
framework, adopted by financial 
institutions, for determining, assessing 
and managing environmental and 
social risk in project finance and other 
eligible financings. The EP is a core 
part of our credit processes and FAB’s 
overall sustainability framework. The 
EP is embedded in our internal policies, 
procedures and practices for financing 
projects. As signatories we have 
committed to evaluate and address social 
and environmental risks in a consistent 
way and have pledged to report annually 
our EP activities for applicable projects.



Key Highlights:

In 2021 we set a target to lend, invest, and 
facilitate business over 

by 2030 to activities focused on  
environmental and socially  
responsible solutions.

To further enhance FAB’s commitment 
towards responsible lending and investment

bonds were issues in 2021 covering public 
and private green bonds.

USD75bn

FAB will further expand the sustainable 
finance framework to implement new lines 
of ESG business 

to include green trade finance, equity capital 
markets, commercial mortgage-backed 
securities, and treasury issuances.

6 new  
green

USD1.2bn
Sustainable Linked Loan for Etihad Airways 
PJSC – Ground-breaking transaction where 
FAB played a lead role advising the company 
and acted as ESG Structuring Bank, Joint 
ESG Coordinator and Bookrunner and 
Mandated Lead Arranger. The facility is the 
first Sustainability Linked Loan – both 
regionally and globally in the aviation 
industry - with all three ESG KPIs linked to 
reducing CO2 emissions, increasing corporate 
governance & promoting female participation.

In 2022

In 2021 FAB increased their total amount 
of loans and advances by  

                               6% 
Total assets exceeded a historic high of

AED1 
trillion
(USD 272 billion) in 2021. 
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USD 3bn
‘Debut Green Term Loan’ and Murabaha 
Facility for Ministry of Finance, Egypt - FAB 
played a lead role in analysing the eligibility 
criteria and advising MoF Egypt on the 
financing of eligible Green projects under 
Egypt’s Green Financing Framework.

FAB was recognised for  

“Outstanding 
Leadership in 
Sustainable Finance” 
and “Outstanding Leadership in 
Green Loans” in the Middle East in 
Global Finance’s inaugural Sustainable 
Finance Awards 2021.



Our newly launched ESG Strategy unifies our 
sustainability efforts across FAB. We’re increasing 
our commitment to sustainable finance and 
disclosure while continuing to deploy our capabilities 
to reduce our environmental footprint and respond 
to the evolving needs of the society. 
Head of Investment Banking
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We are proud to have bookrun, structured and issued the first Green Bond 
in the region and have since issued 9 more bonds as of 2021. For more 
information on our Green Bonds, please refer to our Green Bonds Report.

Case Study – First sustainability-linked ESG loan in 
the aviation sector

FAB acted as Joint ESG Structuring Bank, Joint ESG Coordinator, 
Joint Bookrunner and Mandated Lead Arranger for a USD 1.2 
billion Sustainability Linked Loan for Etihad Airways - the first 
sustainability-linked loan in global aviation tied to ESG targets. 
FAB also acted as Facility Agent for this transaction.

This loan creates added value that are linked to the following 
ESG initiatives demonstrates Etihad’s commitment to the UN 
Sustainable Development Goals (“SDG’s”) and its pledge to reduce 
CO2 emissions to 50% of 2019 levels by 2035 on the way to Net 
Zero emissions by 2050:

• Environmental  
Reduce the carbon emissions intensity of the passenger 
fleet, as measured in terms of CO2 emissions per revenue 
tonne kilometres.

• Social  
Contribute towards the socioeconomic development of the 
community by increasing employment and upskilling of 
Emirati women in the aviation sector. 

• Governance  
Upholding the highest standards of corporate governance, 
ethics and integrity.

FAB is committed to empowering key sectors such as the 
aviation industry, to grow and become more sustainable through 
impactful finance solutions and achieving its sustainability 
targets and long term global sustainability leadership ambitions.

Case Study – USD 3 billion ‘Debut Green Term Loan’ 
and ‘Murabaha Facility’ for Ministry of Finance, 
Egypt (“MoF Egypt”) 

FAB acted as Joint Global Coordinator, Joint Green Loan 
Coordinator, Initial Mandated Lead Arranger and Bookrunner 
jointly. Additionally, FAB was also the Global Agent, Facility Agent 
and Investment Agent for this  landmark transaction.

The transaction was structured as a dual tranche facility to 
maximise the liquidity pools from a conventional and Islamic 
perspective and was 2.5x oversubscribed.

The Green Loan tranche was used to finance/refinance Eligible 
Green Projects worth USD 1.5 billion  in line with MoF Egypt’s 
Green Financing Framework enabling them to achieve its 
objectives in alignment with the UN SDGs and Egypt’s national 
strategy “Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030”.

Moving from commitment to action
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FAB has participated in and led numerous innovative sustainable finance transactions in the debt capital markets. Some of our key achievements in 2021 include:

Bringing finance to debt capital markets



32

CAPITALISING ON OUR  
SOCIAL RESPONSIBILITY 

Employee wellbeing  
Our employees are one of our most valuable assets, and 
safeguarding their health and well-being is important to FAB.

32

To help our workers maintain their physical, emotional, and financial 
well-being, we offer a variety of tools and services. In accordance with our 
Human Resources philosophy and structure, we strive to build a human-
centric workplace that is built on four fundamental pillars.

Connectedness

Resilience

Agility

Empathy

Key Highlights:

Our employee absenteeism 
rate in 2021 was 9.66%, this is a 1.5% 
decrease compared to the previous year.

As part of FAB ‘Cares 
Programme’, we conducted webinars 
with leading doctors like Dr. Farida Al 
Hosani and Dr. Adil Sajwani who spoke 
extensively on the wellbeing, vaccination 
and other measures that individuals and 
families can take for their wellbeing and 
safeguard from COVID.

We held awareness sessions 
with doctors from Mediclinic on the 
importance and steps that employees 
can take for their mental health and 
wellbeing.

We partnered with ICAS, 
a leading global provider of wellness 
services to offer our employees and 
their families with helpline services 
which focused on psychological, 
physical, financial and legal guidance.
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At FAB, we seek to guarantee that people and companies of all 
backgrounds have access to financial solutions that are both accessible 
and beneficial. Our goal is to enhance economic health, and boost 
financial literacy in our communities, especially among financially 
excluded regions. 

This is accomplished through a diverse selection of products and services, 
an expanding suite of digital solutions, financial literacy events, and 
banking professionals who speak our clients› native languages.

Financial inclusion and accessibility 

Key Highlights:

Ratibi  
For low-wage employees who do not 
have access to a bank account, we 
provide Ratibi prepaid payroll cards. 
Our Ratibi users can withdraw cash 
from ATM networks and use the card 
as a pre-paid debit card anywhere in 
the globe. Cardholders are protected 
for online purchases, and as an extra 
layer of protection, cardholders 
receive SMS notifications about their 
debit and credit activities. 
In 2021, we issued 762,000 new 
Ratibi prepaid payroll cards, bringing 
the total number of active cards to 
1.7 million and total load and reloads 
to AED 17 billion. Ratibi Cardholders 
can use the FAB PayIt app to make 
digital transfers and apply for short-
term loans, among other things 
(Money on Demand).

Social aid distribution card 
With the establishment of the first 
digital platform by the Abu Dhabi 
Social Authority, we were able to 
expand Social Aid payments to low-
income families in the UAE through 
a prepaid card issued by FAB. FAB 
has issued over 5,900 cards so far, 
with a total value of AED 600 million 
credited to cards as of 2021.

Case Study – Khalifa Fund

At FAB, we continue to support the Government 
of Abu Dhabi’s Khalifa Fund for Enterprise 
Development, by providing a 3-5 year secured loan 
to support the entrepreneurial ventures of small 
business owners. Through our designated team, 
FAB currently manages 50% of the Khalifa Fund 
Portfolio, and plan to increase it’s size by 8-10% 
annually.

DWallet 
A collaboration between Prepaid 
Business and the Ministry of 
Human Resources and Emiratisation 
(MOHRE) resulted in the launch of 
the DWallet Card, a payroll card 
created specifically for domestic 
workers throughout the UAE. 
DWallet cards will allow domestic 
employees to have immediate 
access to their income in a safe and 
secure way. The solution provides 
an alternative to cash, allowing 
domestic employees to bank as well 
as make electronic payments and 
remittances. We issued 13,000 cards 
in 2021 and have partnered with 
Lulu Exchange to allow sponsors to 
recharge the cards.



Our clients are at the heart of our business model and 
the driving force behind our ambition to strengthen 
our customer experience. Our initiatives that are 
centered on clients demonstrate our dedication to 
providing an excellent service. Every interaction 
with our customer is an opportunity to positively 
influence their experience at FAB.

Our core value is providing a positive client 
experience. We put our customers at the heart of 
everything we do and maximise our resources to 
provide the best service possible. Customers are 
equally essential, employees are brand ambassadors, 
and every connection provides a chance to favorably 
influence opinions.

Inspiring Our Culture with Customer Service

The Bank established a service culture initiative 
to assist us in our efforts to improve continuously. 
The program is intended to assist us in expanding 
our service skills while also developing a persistent 
dedication to servicing our clients to the utmost 
best of our capacity. FAB employees are prepared 
with FAB’s service goals, develop skills, and learn 
how to generate “FAB Moments” on a daily basis 
through a variety of activities such as education, 
communication, and recognition. Everyone’s 
engagement and enthusiasm are required in order 
to successfully embed a truly customer-first mindset 
throughout the Group. That is why all staff are 
included in the excellence program, since whether 
or not we are in direct contact with customers, we 
all play an important role in molding the entire 
experience they have with us.

Providing Clear Communication

The Consumer Banking Group launched a customer 
communications toolset to improve employee-customer 
relationships through open and honest communication. 
Our most recent toolkit not only covers the principles of 
effective client communication, but also establishes a 
clear set of standards for setting a consistent tone across 
all of our operations in accordance with the Bank’s Vision.

Responding to Customer Feedback

As part of our commitment to enhancing customer 
experience, we have created a robust and comprehensive 
consumer insights program, as well as a strong root 
cause analysis (RCA) methodology for investigating and 
resolving customer complaints and issues. Based on the 
data and insights gained from both programs, a number 
of improvement efforts are being implemented across 
the Bank in order to further enhance the experience our 
clients have with us.

Customer experience 

Our clients are at the heart of our 
business model and the driving force 
behind our ambition to strengthen 
our customer experience. Our 
initiatives that are centered on 
clients demonstrate our dedication to 
providing an excellent service.
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We consider that diversity and inclusion serve as 
a catalyst for creativity and economic stability, 
fostering healthier workplaces and communities 
even during times of adversity. We make a 
conscious effort to establish a workforce that 
represents the communities in which we operate. 
We are fostering a safe and inclusive work 
environment focused on cooperation, trust, and 
equality. 

A diverse and inclusive workforce can help us drive 
innovation, engage our employees, boost job 
satisfaction, increase productivity, and produce 
better FAB outcomes and overall customer 
experiences. Our diverse staff includes 6,600 
employees from 77 different countries, 42 percent 
of whom are female. We consider all qualified 
applicants for employment, regardless of gender, 
age, race, disability, religion, or marital status, as an 
employer of choice. Our codes and policies, such as 
our Employee Code of Conduct, Directors Code of 
Conduct, and other related rules such as our Anti-
Bullying and Harassment Policy, are built around 
diversity and inclusion. We urge all employees, 
whether they are victims or witnesses, to report 
acts of discrimination or harassment, and we 
evaluate all allegations.

Diversity and inclusion

Female Workforce Number Group 2018 2019 2020 2021 
Female Number Group 2,097 2,114 2,025 2,132

Female representation in 
managerial positions

Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Senior management:
Total employees in senior 
management positions

Number Group 40 45 41 38

Female employees in senior 
management positions

Number Group 3 2 4 5

Middle management:
Total employees in middle 
management positions

Number Group 3,853 4,135 3,934 4,075

Female employees in middle 
management positions

Number Group 1,364 1,476 1,482 1,645

Key Highlights:

• Women represent 42% of 
our total workforce and held 
32% of senior and middle 
management positions.

• 113 female employees took 
parental leave and returned 
to work. We offer 60 paid 
calendar days and an additional 
30 half-paid days’ maternity 
leave for eligible employees, 
this is greater than the 45 day 
minimum required by law. Five 
paid days of paternity leave is 
also available.
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FAB offers rewarding employment opportunities 
for young professionals and recent graduates 
who are interested in advancing their careers 
with the company. We are utilising every 
opportunity to attract diverse talent and provide 
a path for employees to develop the skills needed 
to advance their role at the company. In 2021 we 
continued to recruit candidates through external 
markets, internal talent pool and employee 
recommendations. We managed to achieve this 
in a virtual environment while maintaining the 
health and safety of our staff and new recruits 
during the pandemic. 

Talent attraction and retention 

Key Highlights:

• As part of our initiative to 
streamline our hiring process 
in 2021, we launched a digital 
interview platform ‘Launchpad’ 
to analyse different career paths 
for employees.

• Talent Management had a very 
successful 2021, our robust 
talent management framework 
enabled FAB to gather a clear 
understanding of the bank’s 
talent landscape, identifying 
high potential talent, our core 
strengths and our areas of focus 
for future growth in line with 
our strategy.

• FAB launched the Talent Hub 
(FAB’s Talent Marketplace), 
a pivotal platform enabling 
agile working and accelerating 
careers paths at FAB.

New Hires Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total New Employee Hires Number Group 833 798 322 708 

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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FAB plays a critical role in building team 
collaboration, facilitating learning and helping 
teams stay connected to one another. Our 
learning and development strategy assists 
our employees to enhance their talents and 
realise their potential. In 2021, we continued 
to support leaders and their teams through 
accelerated business change and the challenges 
associated with the pandemic. We ensure that 
all our employees receive a comprehensive 
understanding of FAB’s operations, including its 
markets, customers, and initiatives.

Internal subject matter experts and reputable 
external partners collaborate with FAB to build 
relevant skill gaps and learning pathways. 
Business executives are actively engaged in the 
creation of content and the evaluation of its 
effect. Our strategy guarantees that the essential 
behavioral adjustments to enhance performance 
are adopted.

Total training hours are provided in the table 
opposite, note that total training in person and 
virtually were significantly increased in 2021 due 
to FAB’s response to pandemic. Around 86,787 
hours of eLearning training was delivered in 
2020, which in total adds up to 170,984 hours. 
The shift to e-learning grew in popularity during 
the pandemic and has become beneficial to 
employees training process. As a result, workers 
spend less time away from work and benefit from 
a more personalised learning experience. 

Learning and development 

Training Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total training delivered Hours Group 103,458 99,588 77,483 170,984
Total training delivered by 
category:
Senior management 
employees

Hours Group 263 1,028 6,471  6,643

Middle management 
employees

Hours Group 76,040 83,586 36,540  133,403

Non-management employees Hours Group 27,155 14,975 34,472 30,938
Total training delivered by 
gender:
Male employees Hours Group 51,911 50,071 41,893  93,109
Female employees Hours Group 51,547 49,517 30,656  77,875
Average training per 
employee

Hours Group 1.60 18.27 11.4 21.34

Number of attendees who 
completed at least one 
e-learning course

Number Group 3,714 4,858 7,266  7,249

Number of e-learning training 
hours delivered

Hours Group 33,766 
.00

26,182 
.67

40,988 86,787

Amount invested in training AED 
Million

UAE 33.60** 35.80 25.25  31.09

Amount invested in training AED 
Million

Group 35.80 40.50 26.97  32.70

Key Highlights:

• In 2021, we implemented 
a variety of learning and 
development initiatives; here 
are some highlights:

• Launch of Consumer 
Protection learning modules: 
Customised sessions on Fraud 
Awareness were conducted for 
the Consumer Banking Group 
and Collections customer 
facing teams. In addition, 
two eLearning modules were 
launched. One for a bank-
wide audience covering the 
fundamentals of the regulation 
and standards and a dep 
dive role specific module for 
consumer facing roles.

• ESG Awareness initiatives: 
A bank-wide module on ESG 
fundamentals was launched 
followed by customised deep 
dive ESG sessions for teams 
to drive and support FAB’s 
roadmap in the ESG space.
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We strive to include socially responsible suppliers 
within our supply chain through corporate 
procurement procedures. FAB places a high 
significance on the establishment of long-term 
partnerships with our suppliers to create shared 
values for both parties. Our Corporate procurement 
uses the principle of sustainability and social 
responsibility to establish long-term partnerships 
with our suppliers based on mutual trust.

Modern Slavery Act

Our Group Modern Slavery Policy, which was 
formed in 2020, defines our position on modern 
slavery and human trafficking and is relevant to 
FAB Group’s foreign activities. Apart from meeting 
the legal obligations imposed by existing modern 
slavery laws, it also supports the UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) and minimises our risk 
exposure.

In order for new suppliers to enter the supply chain, 
FAB’s Group Procurement evaluates them before 
business is awarded. Our onboarding process starts 
with the evaluation of prospective suppliers, which 
is accomplished through the use of our online 
vendor registration system. Supplier Onboarding 
Terms & Conditions› must be reviewed and 
accepted by any supplier before they can proceed 
with the online registration process. Suppliers must 
also adhere to the FAB Supplier Code of Conduct, 
which is necessary for any new vendor onboarding.

While we believe that the risk of modern slavery 
in our direct business is minimal, we realise that 
our supply chain extends into industries and 
marketplaces where human rights breaches are still 
prevalent and must be taken into consideration.

Socially Responsible Procurement 

Key Highlights:

• In 2021, we implemented a new 
ESG risk assessment framework, 
which includes a detailed 
supplier assessment.

• We plan to roll-out extensive 
training and awareness 
programmes across the Group in 
2021-2022 to increase employee 
awareness towards the risks of 
Modern Slavery.

• We started to include material 
surrounding Modern Slavery and 
Human Trafficking along with 
other broader Environmental, 
Social and Governance ESG 
topics and issues in the risk 
awareness material that we 
provide to our Board on a 
quarterly basis.

• We plan to roll-out a Group wide 
ESG training module in 2021-
2022, which will include material 
on modern slavery, human 
rights and case studies to raise 
the employee’s awareness on 
potential risks.

Procurement Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total number of suppliers 
engaged

Number Group 1,521 2,300 2,293 1,997

Total number of local 
suppliers engaged

Number UAE 1,178 1,470 1,507 1,262

Total procurement spending Billion 
AED

Group 3.00 3.05 2.94 3.52

Procurement spending on 
local suppliers

Billion 
AED

UAE 2.49 2.09 2.51 2.91

Percentage of spending on 
local suppliers

% Group 83 69 85 83
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As part of the UAE Government’s efforts to 
increase awareness and encourage further 
localisation in the financial services sector, FAB 
continues to implement an active and dynamic 
Emiratisation strategy. FAB seeks to unlock the 
potential of UAE Nationals to enable them to 
become a driving force for our bank’s growth. 
We are committed to cultivating Emirati talent 
by providing rewarding career opportunities to 
graduates up to all senior roles.

A key initiative implemented was the HID (High in 
Demand) programme, which targets mid-senior 
Emirati candidates for top positions at the Bank. 
With the help of FAB’s extensive community 
network and professional ties, we identified 
exceptional Emirati talent from outside the 
banking world who, regardless of whether or 
not there was a vacancy at the time, would be a 
good match for the Bank. Following a thorough 
screening process, the HR team finds potential 
career options for the candidates who had been 
shortlisted. In 2021, the total number of national 
employees increased by 12.4% relative to 2020.

Emiratisation 

Key Highlights:

• The Bankers Programme: 
A programme where the selected 
individuals go through a 6 months 
journey over three key stages 
covering qualification study and 
assessments, on job training and 
group projects.

• Nujoom Development 
Programme: Designed for high 
potential graduates in the banking 
field to go through a 12 months 
career development programme 
to prepare for future leader roles 
and up skill their capability.

Emiratisation Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Nationalisation of senior 
management

% UAE 8 17 24 24.3

Nationalisation among total 
workforce

% UAE 33 33 37 42.2

Total number of national 
employees

Number UAE 1,370 1,298 1,339 1,505

Number of female national 
employees

Number UAE 1,038 999 1031 1152
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FAB recognises its role in contributing to the 
sustainable development of the community 
and its people. Throughout the year we have 
continued to work closely with our community 
partners to support local initiatives. We provide 
volunteering opportunities for our employees to 
have an impact on our community’s prosperity 
and long-term development. 

We encourage our staff to go above and beyond 
their job responsibilities by taking advantage 
of chances to engage in volunteer activities. 
Unfortunately, as a result of the COVID-19 
pandemic, volunteering opportunities were 
severely curtailed due to government limitations 
and safety regulations. Our approach to 
community investment involves collaborating 
with a variety of ‘not for profit’ organisations to 
assist and solve the critical social, economic, and 
environmental concerns of our communities. In 
2021 our donations and sponsorships exceeded 
AED 61.18 million. More information on the 
various initiatives and programmes can be found 
on our website.

Community investment and socio-
economic development

Key Highlights:

• CSR Webinar 
FAB conducted its first ever CSR webinar to 
promote the culture of volunteering and discuss 
programs available for FAB employees with Emirates 
foundation.   
Total number of webinar attendees: 534 
FAB employees

• Partnership with Emirates Foundation 
FAB provided AED 1 million to the Emirates 
Foundation, the national foundation of the UAE 
established to facilitate public-private partnerships 
for empowering youth and social responsibility 
programmes. The fund was used to provide food 
boxes to people in need during the Holy Month of 
Ramadan. Food boxes were distributed to low-income 
households and quarantined communities, including 
the elderly.  
Total number of meals donated: 20,000 meals

• Reading Initiative 
In line with the Ministry’s vision to encourage 
reading, FAB supported initiatives aimed at raising 
awareness and encouraging individuals and families 
to adopt this habit. FAB discussed the importance of 
reading and encouraged all FAB employees to read 
with their families and make reading a daily habit 
Staff were encouraged to donate books through 
Kinokuniya’s online bookstore and the donated books 
were distributed to families in need by Emirates Red 
Crescent.  
Total number of books collected: More than 
150 Books

• FAB Scholars Programme 
FAB provided AED 3 million for 30 scholarships to be 
awarded to Emirati students to study in their Bachelor 
of Laws LLB programme at the Paris II University of 
Law for the calendar year of 2021/2. FAB enabled 
the best and brightest young minds of the UAE to 
become future judges and lawyers in the courts, 
which is in line with the strategic goals of the UAE.  
Total number of scholarships: 30 scholarships for 
Emirati law students

• The FAB Cycling Club 
The FAB Cycling Club was established in April 2021 
with the goal of pushing the narrative of “Grow 
Stronger” to the cycling community across the 
UAE and promoting sports to the youth through 
an incentive scheme inline with the “Challenger 
Mindset”. Every kilometer cycled during Ramadan 
counted, and the total KMs were converted into a 
monetary donation to purchase household supplies 
that meet the basic needs of less fortunate families 
through the Emirates Red Crescent.

• Environmental Marine Awareness 
FAB offered its employees an opportunity to 
become certified divers by getting professional PADI 
certification through trainings, in order to become 
active members of the ocean clean-up trips with the 
NGO. Twelve trips were planned to help to clean up the 
UAE’s oceans, where FAB staff were able to participate 
in three of them.  
Total waste collected: More than 120 kg of 
plastic, waste and fishing nets cleaned from the 
Arabian Sea
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Customer privacy and data security 

Our approaches to data privacy and security are 
underpinned by a comprehensive governance process. 
We have a robust data protection procedure in place to 
ensure that data is protected during its full life cycle. 
The Group Security Office (GSO) of FAB is responsible 
for overseeing the company’s data privacy and security 
program, which includes employee training and 
awareness. All associated policies and procedures are 
reviewed and approved by our executive team and GSO 
on a regular basis. Data security procedures for essential 
data are monitored and reviewed by our Executive Vice 
President, Chief Information Security Officer and Head 
of Business Continuity Management. FAB’s information 
cyber security, as well as regulatory requirements and 
security efforts, are addressed and evaluated by our 
Committees on a monthly basis, as well as by the Board 
Risk Committee (BRCC) on a quarterly basis.

In accordance with the Bank’s business application 
criticality framework, our dedicated Cybersecurity Team 
keeps track of the data security controls. The Group 
Technology Risk and Information Security Committee 
(GTRIS), which is comprised of senior management from 
FAB, fully supports and funds the implementation of 
high-quality data security procedures across the bank. 

As a result, we are able to offer our clients with a safe 
and secure banking experience while also protecting 
their sensitive information. In accordance with leading 
cybersecurity standards such as ISO27001, PCI DSS, 
SOC2, and regulations such as NESA, HKMA, and MAS, 
our information security policies and procedures are 
linked with leading cybersecurity standards. As an 
additional measure, we have established a comprehensive 
Technology Risk Management (TRM) practice that is 
aligned with our Enterprise Risk Management strategy 
(ERM). Using our TRM methodology, we can identify the 
most important security control goals that will assist us in 
evaluating the sufficiency of data security controls from 
perspective of both control design and control operation 
for all technology implementations at FAB.

Our Technology Risk Assessment library has a collection 
of risk and control goals that are used at all levels of the 
data lifecycle. Every piece of technology that is deployed 
at FAB is subjected to a thorough Risk Assessment 
to guarantee that data security safeguards are 
implemented at all tiers.

FAB CORPORATE ESG REPORT 2021
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DATA PERFORMANCE TABLES
Absenteeism Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Employee absentee rate* % UAE 7.90 13.40 11.16 9.66

* The year 2018 was the year of integration and employees could not utilise their entire leave entitlements due to work 
requirements. The leave carry forward policy was relaxed as an exception and 2018’s leaves were carried forward and utilised in 
2019, thus causing an increase in absenteeism.

Code of Conduct Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Breaches of code of conduct Number UAE 165 126 151 144

Grievances Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Number of grievances filed in 
the reporting period

Number UAE 24 63 23 15

% of these grievance 
addressed or resolved

% UAE 100% 100% 100% 100%

Number of grievances filed 
prior to the reporting period 
that were resolved during the 
reporting period

Number UAE 0 0  0 0

Emiratisation Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Nationalisation of senior 
management

% UAE 8 17 24 24.3

Nationalisation among total 
workforce

% UAE 33 33 37 42.2

Total number of national 
employees

Number UAE 1,370 1,298 1,339 1,505

Number of female national 
employees

Number UAE 1,038 999 1031 1152

Workforce Overview Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total workforce (excluding 
trainees, students and 
outsourced staff)

Number Group 5,433 5,451 5,054 5,078*

Full-time employees Number Group 4,520 5,438 5,032 5,064
Part-time employees Number Group 13 13 22 14
* This figure excludes full-time employees of Bank Audi Egypt. Our total workforce including 1522 employees in Bank Audi post 
acquisition in Dec 2021 is 6600. For further details, please refer to our 2021 Annual Report  

Workforce by contract type:
Employees on an indefinite or 
permanent contract

Number Group 5,429 5,444 5,036 5,058

Employees on a fixed term or 
temporary contract

Number Group 4 7 18 20

Workforce by job category:
Senior management 
employees

Number Group 40 45 41 38

Middle management 
employees

Number Group 3,853 4,135 3,934 4,075

Non-management employees Number Group 1,540 1,271 1,079 965
Workforce by age:
Employees age 18-30 Number Group 766 813 678 788
Employees age 31-50 Number Group 4,187 4,170 3,839 3,785
Employees age +51 Number Group 480 468 537 505

Parental Leave Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Number of female employees 
that took parental leave

Number UAE 98 146  117 113

% of female employees 
who returned to work after 
maternity leave

% UAE 100% 100%  100% 100%

Number of female employees 
returned from parental leave 
who were still employed 
twelve months after return to 
work (retention)

Number UAE 97 135  117 113

Return to work rate (%) % UAE 100 100  100% 100%
Retention rate (%) % UAE 63 92  100% 100%

HUMAN RESOURCES
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Female representation in 
managerial positions

Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Senior management:
Total employees in senior 
management positions

Number Group 40 45 41 38

Female employees in senior 
management positions

Number Group 3 2 4 5

Middle management:
Total employees in middle 
management positions

Number Group 3,853 4,135 3,934 4,075

Female employees in middle 
management positions

Number Group 1,364 1,476 1,482 1,645

Workforce Overview Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Workforce by gender:
Male Number Group 3,336 3,337 3,029 2,946*
Female Number Group 2,097 2,114 2,025 2,132*
Trainees and sponsored 
students

Number Group 0 0 0 0

Number of nationalities Number Group 82 85 81 77
*The workforce breakdown by gender does not include the recent merger in Egypt. 

Talent Management and 
Employee Wellness

Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Employee salaries and 
benefits:
UAE AED 

Million
UAE 2,693* 2,697 2,273 1,696

Global AED 
Million

Group 3,156 3,205 2,780 2,093

* Restated due to human error. 

Training Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total training delivered Hours Group 103,458 99,588 77,483 170,984
Total training delivered by 
category:
Senior management 
employees

Hours Group 263 1,028 6,471  6,643

Middle management 
employees

Hours Group 76,040 83,586 36,540  133,403

Non-management employees Hours Group 27,155 14,975 34,472 30,938
Total training delivered by 
gender:
Male employees Hours Group 51,911 50,071 41,893  93,109
Female employees Hours Group 51,547 49,517 30,656  77,875

HUMAN RESOURCES continued

DATA PERFORMANCE TABLES



45FAB CORPORATE ESG REPORT 2021

Procurement Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total number of suppliers 
engaged

Number Group 1,521 2,300 2,293 1,997

Total number of local 
suppliers engaged

Number UAE 1,178 1,470 1,507 1,262

Total procurement spending Billion 
AED

Group 3.00 3.05 2.94 3.52

Procurement spending on 
local suppliers

Billion 
AED

UAE 2.49 2.09 2.51 2.91

Percentage of spending on 
local suppliers

% Group 83 69 85 83

Community Investment Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total Community Investment AED 

Million
UAE 63.70* 76.60 65.75 59.07

% of annual pre-tax profits in 
AED donated to community 
organisations

% UAE 0.60* 0.73 0.68 0.45

Total Community Investment AED 
Million

Group 66.70 80.20 69.32 61.18

% of annual pre-tax profits in 
AED donated to community 
organisations

% Group 0.54 0.62 0.64 0.46

* Restated, as we have reclassified particular sponsorships.

Volunteering Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total number of employee 
volunteering hours

Hours Group 1,235 5,416 NA* 230 

Total number of FAB volunteers Number Group 99 464 NA* 240 
*Note that due to Covid-19, opportunities for volunteering were limited due to restrictions and safety requirements.

HUMAN RESOURCES continued PROCUREMENT

POSITIVE SOCIAL IMPACT

Training Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Average training per 
employee

Hours Group 1.60 18.27 11.4  21.34

Number of attendees who 
completed at least one 
e-learning course

Number Group 3,714 4,858 7,266  7,249

Number of e-learning training 
hours delivered

Hours Group 33,766 26,182 40,988 86,787

Amount invested in training AED 
Million

UAE 33.60* 35.80 25.25  31.09

Amount invested in training AED 
Million

Group 35.80 40.50 26.97  32.70

Training is for all staff categories including outsourced.
*Restated due to enhanced calculation methodology

Turnover Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total employee turnover 
(voluntary)

% Group 10.03 9.90 6 9.1

New Hires Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total New Employee Hires Number Group 833 798 322 708 

Employee Engagement Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Employee Engagement % % UAE 70 NA* 41 43
*Employee engagement survey was not conducted in 2019 due to a change in strategy from an engagement perspective 
to a culture oriented perspective. In 2020, FAB is planning to have a real time culture survey to understand the pulse of the 
organisation and implement changes on an ongoing basis.

DATA PERFORMANCE TABLES



Data Security Breaches Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Number of data security 
breaches

Number Group Null Null Null Null

Number of data security 
breaches involving customers’ 
personally identifiable 
information

Number Group Null Null Null Null

Percentage of data security 
breaches involving customers’ 
personally identifiable 
information

Number Group Null Null Null Null

Number of account holders 
impacted 

Number Group Null Null Null Null

Percentage of employees 
who completed FAB’s privacy 
and security training

% Group 100 100 100 100

Governance, Compliance and Risk

Board of Directors Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Number of members Number Group 9 9 11 11
Number of independent 
members*

Number Group At least 2 
members 

met the 
indepen-

dence 
criteria

7 
members 

met the 
indepen-

dence 
criteria

9 
members 

met the 
indepen-

dence 
criteria

9 
members 

met the 
indepen-

dence 
criteria

Executive members of the 
Board of Directors

% Group 0 0 0 0

Non-executive members of 
the Board of Directors

% Group 100 100 100 100

% of female members % Group 0 0 0 0
Directors Code of Conduct - Group Yes Yes Yes Yes
Board oversight of 
sustainability

- Group Yes Yes Yes Yes

* An independent director is one who, apart from receiving director’s remuneration, does not have any other material pecuniary 
relationship or transactions with the company, its promoters, its management or its subsidiaries, which in the opinion of the 
board would interfere with the exercise of independent judgment in carrying out the responsibilities of a director. In other 
words, an independent director has no material relationship with the company, either directly (as an employee) or as a partner, 
shareholder or officer of an organisation that has a relationship with the company.

Compliance Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Percentage of employees 
who completed FAB’s 
compliance-related training

% Group 94 96 99  99

Total incidents of non-
compliance with laws and 
regulations

Number Group NIL* NIL* NIL* NIL*

Please note that the prior reporting (2017-2019) do not discriminate between regulatory breaches and regulatory issues

Note: This data has been restated due as a reporting error was identified (prior reporting did not discriminate between 
regulatory issues/investigations and regulatory breaches)

**International 26 

Combating Financial Crime Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Amount of fraudulent 
transaction activity (total 
value of account holder 
transactions refunded to 
account holders due to fraud)

Number Group 484, 
146.00

68,442 35,579, 
179*

 27,372, 
833

Percentage of employees 
who completed AML 
e-learning programme

% Group 19 30 99.7  99.9

Percentage of activity from 
card-not-present fraud

% Group 81 70 97.17 96.02% 

*Increase due to rise in number of card transactions online during the COVID-19 pandemic 
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

FINANCIAL PERFORMANCE

Energy Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total petrol consumption Litres Group 335,793 287,476 55,107  53,879
Total diesel consumption Litres Group 9,940 9,836 13,063*  16,701
Total electricity consumption kWh Group 85,436, 

924
65,117, 

298
65,200, 

869
64,378, 

09
Refrigerants Kg Group 3,245 4,576 3,137*  1,349
Total energy consumption 
from electricity

GJ Group 307, 
573

234, 
422

234, 
723

231, 
762

*2020 value restated due to enhanced calculation methodology

Bank Transactions by Mode Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total Transactions Million  

transaction
UAE 30 43.80 50.11 52.33

Number of online/mobile 
transactions

Million  
transaction

UAE 4.44 6.55 8.93 12.3

Number of branch 
transactions

Transactions UAE 193,624  143,3 
30 

 87, 
976 

68,316

Customers and Loan Portfolio Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total number of retail banking 
customers

Million 
customer

Group 2.50 3.00 3.00 3.2

GHG Emissions Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Scope 1 tCO2e Group 7,399 9,092 631* 2,618
Scope 2 tCO2e Group 38,835 28,538 28,797 28,433
Scope 3 tCO2e Group 6,892 7,601 3,515 4,827
   53,126 45,231 32,943* 35,878
*2020 value restated due to enhanced calculation methodology

CO2 Emissions Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Direct CO2 from diesel Tonnes Group 26 26 33  42
Direct CO2 from gasoline Tonnes Group 740 635 120  118
Direct CO2 from natural gas Tonnes Group 326 250 72 85
Direct CO2 from refrigerants Tonnes Group 6734 8,181 444 2,372*
Indirect CO2 from electricity Tonnes Group 38835 28538 28,796  28,433
Indirect CO2 from water Tonnes Group 2983 2613 2388  2819
Indirect CO2 from waste Tonnes Group 126 118 389 1,333**
Indirect CO2 from sewage waste Tonnes Group 6.6 6.8 1.9 2.2
Indirect CO2 from paper recycled Tonnes Group 2 2 0.7 0.7
Indirect CO2 from paper purchased Tonnes Group 234 234 91 95
Indirect CO2 from business flights Tonnes Group 3,538 4,627 644 575
*Increased usage as we resumed work from offices post 2020 COVID-19 restrictions.

Waste generation has increased in 2021 due to additional cleaning and sanitisation activities that were undertaken throughout 
the year as employees returned to office. These include frequent office fumigation, deep cleaning, sanitisation, etc.

Materials Consumption and 
Waste

Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Total paper consumption Kg Group 244,880 245,473 98,625 103,416
Total paper recycled Kg Group 114,616 75,056 33,628 30
Waste to Landfill Kg Group 1,271, 

300
1,189, 

477
850, 
390

2,854, 
568

Water Consumption Unit Scope 2018 2019 2020 2021
Total water consumption kL Group 335,971 205,133 187,454  221,329 

DATA PERFORMANCE TABLES

Monetary value of products 
and services designed to 
deliver a specific social benefit

Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Revenue (Khalifa Fund) Million 
AED

UAE 0.54 0.76 0.82  1.01

Total Portfolio (Khalifa Fund) Million 
AED

UAE 65.72 160.03 146.48  123.30 
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FINANCIAL PERFORMANCE continued

Indicator Unit 2019 2020 2021
Total Assets AED Billion 822 919 1000
Loans and Advances AED Billion 408 387 410
Customer Deposits AED Billion 519 541 614
Market Capitalisation AED Billion 166 141 206
Revenue AED Billion 20.20 18.6 21.7
Net Profit AED Billion 12.50 10.6 12.5

Revenues by Business Segment: Unit 2019 2020 2021
Investment Banking (IB) % NA 40 57
Corporate & Commercial Banking (CCB)  NA 21 16
Consumer Banking (CB) % NA 28 22
Head office % NA 6 1
Global Private Banking (GPB) % NA 5 4

Revenues by Geography: Unit 2019 2020 2021
UAE % 86 84 82.5
Asia Pacific % 3 3.2 2.5
Europe, Americas, Middle East & Africa (EAMEA) % 11 13 15

  

Credit Ratings 2018 2019 2020 2021
Moody's Aa3 Aa3 Aa3 Aa3
S&P AA- AA- AA- AA-
FITCH AA- AA- AA- AA-

Robust Financial Metrics 2018 2019 2020 2021
Return on Tangible Equity 16.20% 16.10% 13.0% 15.1%
NPL ratio 3.10% 3.20% 4.0% 4.0%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 118% 129% 143.0% 134.0%
Cost-income ratio (excl. integration cost) 25.80% 26.80% 27.0% 26.4%
Provision Coverage 110% 93% 95.0% 98.0%
Basel III CET1 12.40% 13.50% 13.3% 12.4%

Financial Literacy and 
Inclusion

Unit Scope 2018 2019 2020 2021

Payit wallet for Ratibi 
cardholder

Number UAE NA* 7,500 45,000  91,000

Percentage of new accounts 
held by first-time account 
holders

% UAE NA* 3.50 3.60 4.28

Percentage of new accounts 
held by first-time credit card 
holders

% UAE NA* 8.30 9.10 10.21

Loan-to-deposit ratio for 
overall domestic lending

% UAE 86.50 76.00 90.10 NA*

Loan default rates for overall 
domestic lending

% UAE 6.30 6.20 6.70 6.40

Number of branches in low 
populated and economically 
disadvantaged areas**

Number UAE 11 11 10  11

Number of ATMS in low 
populated and economically 
disadvantaged areas**

Number UAE 20 21 26  29 

Number of participants in 
financial literacy initiatives for 
unbanked, underbanked, or 
underserved customers.

Number UAE NA* NA* NA*  NA*

* Data not available 

** Areas include: Dibba, Ghayathi, Hayer, Hisn, Liwa, Madam, Mirfaa, Ruwais, Qidfaa, Silaa, Sweihan, Wagan, Yahar

DATA PERFORMANCE TABLES
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GRI INDEX TABLE
GRI 102: General Disclosures (As applicable for In Accordance: Core Option)

GRI 102: General 
Disclosures 2016

Organisational profile

102-1 Name of the organisation First Abu Dhabi Bank
102-2 Activities, brands, products, and services Our services are split across two key business segments: 1. Corporate and Investment Banking. 2. Retail 

Banking
102-3 Location of headquarters Abu Dhabi, UAE
102-4 Location of operations Europe, Americas, Middle East and Africa (EAMEA)

France, UK, Switzerland, USA, Brazil, UAE, Bahrain, Egypt, Kuwait, Libya, Oman, Saudi Arabia, Sudan
Asia Pacific (APAC)
China/Hong Kong, India, Indonesia, Labuan (Malaysia), Singapore, South Korea

102-5 Ownership and legal form https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/share-profile
102-6 Markets served We have a global presence across five continents, markets served are the same as those listed in 102-4
102-7 Scale of the organisation 6,600 employees

66 Branches / Cash Offices in UAE (includes 9 Digital branches)
402 ATMs in UAE
Over 3 million UAE customers
AED 12.5 billion net profit

102-8 Information on employees and other workers Refer to section: Data Performance Tables
102-9 Supply chain Our procurement activities are centralised through our Group Procurement department, which sets 

policies and guidelines, handles major purchases, facilitates contracts with suppliers and develops sourcing 
strategies.

102-10 Significant changes to the organisation and its supply chain CoVid-19 Pandemic
102-11 Precautionary Principle or approach Refer to sections: Corporate Governance, Ethics and Compliance, Systematic Risk Management
102-12 External initiatives Refer to sections: Corporate Governance, Ethics and Compliance, Systematic Risk Management
102-13 Membership of associations United Nations Global Compact (UNGC) Principles

The UAE Council for Climate Change and Environment
The Ministry of Climate Change and Environment’s Technical Committee on Green Development and 
Climate Change
Emirates Nature-WWF
Net Zero Banking Alliance (NZBA)
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GRI INDEX TABLE
GRI 102: General Disclosures (As applicable for In Accordance: Core Option)

GRI 102: General 
Disclosures 2016

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker Refer to section: CEO statement (Page 1)
Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour Refer to section: Governance, Business Ethics And Compliance (Page 15)
Governance

102-18 Governance structure Refer to section: How Sustainability is Governed at FAB (Page 14)
Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups Customers 
Employees
Shareholders and Investors
Suppliers
Government and Regulators 
Local Community

102-41 Collective bargaining agreements Our systems do not track these percentages on a group level. No collective bargaining agreements as per 
prevalent laws in UAE.

102-42 Identifying and selecting stakeholders  Refer to section: Materiality assessment (Page 13)
102-43 Approach to stakeholder engagement Our approach involves continuous engagement through multiple communication channels including 

interviews, surveys and workshops with stakeholder groups to identify what is important to them.
102-44 Key topics and concerns raised Refer to section: Materiality Assessment (Page 13)
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GRI INDEX TABLE
GRI 102: General Disclosures (As applicable for In Accordance: Core Option)

GRI 102: General 
Disclosures 2016

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements Financial statements include the activities of FAB No other entity is included.
102-46 Defining report content and topic Boundaries Refer to section: Materiality Assessment (Page 13)
102-47 List of material topics Refer to section: Materiality Assessment (Page 12)
102-48 Restatements of information Any restatements of information are stated throughout this report.
102-49 Changes in reporting As part of FAB’s newly launched ESG strategy and the materiality assessment conducted in 2020, the 19 

material topics were categorised and ranked according to the KPIs and ambitions that were set for the ESG 
strategy targets.

102-50 Reporting period 2021
102-51 Date of most recent report 2020 ESG Report
102-52 Reporting cycle Annual
102-53 Contact point for questions regarding the report CorporateSustainability@bankfab.com
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Refer to section: Report Overview (Page 7)
102-55 GRI content index Refer to section: GRI Content Table (Appendix Page 49)
102-56 External Assurance FAB does not seek external assurance for its sustainability report. GHG emissions calculations are 

externally assured for the entire group separate from the sustainability reporting process.

Material Topics

Financial Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  Refer to section: Financial Performance (Page 4)
103-2 The management approach and its components  Refer to section: Financial Performance / Systemic Risk Management (Page 4 & 21)
103-3 Evaluation of the management approach  Refer to section: Financial Performance / Systemic Risk Management (Page 4 & 21)
201-1 Direct Economic Value generated and distributed  Refer to section: Financial Performance (Page 4)
201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to 
climate action

Refer to section: Systemic Risk Management (Page 21)

201-4 Financial assistance received from government No financial assistance is given by the government.

Responsible lending and investing

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Refer to section: Financial inclusion and accessibility (Page 33)
103-2 The management approach and its components Refer to section: Financial inclusion and accessibility (Page 33)
103-3 Evaluation of the management approach Refer to section: Financial inclusion and accessibility (Page 33)
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GRI INDEX TABLE
Material Topics

Financial Performance

GRI 203: Indirect 
Economic Impacts

203-2 Significant indirect economic impacts Refer to section: Financial inclusion and accessibility (Page 33)
Refer to section: Responsible lending and investing (Page 28)
Refer to section: Community Investment and Socio-economic development (Page 40)

Employee Wellbeing

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Refer to section: Employee Wellbeing (Page 32)
103-2 The management approach and its components Refer to section: Employee Wellbeing (Page 32)
103-3 Evaluation of the management approach Refer to section: Employee Wellbeing (Page 32)

GRI 403: 
Occupational 
Health and Safety

403-6 Promotion of worker health Refer to section: Employee Wellbeing (Page 32)
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SASB INDEX TABLE
Sustainability Accounting Metrics

Industry Accousting Metric Category Code Response

Topic Data Security

CB ((1) Number of data breaches, (2) Percentage involving personally identifiable information (PII), 
3) Number of account holders affected

Quantitative FN-CB-230a.1 Nil, no data breaches

CB Description of approach to identifying and addressing data security risks Discussion and Analysis FN-CB-230a.2 Refer to section: Customer privacy and data security (Page 36)
Topic: Financial Inclusion and Capacity Building

CB

(1) Number and (2) amount of loans outstanding qualified to programmes designed to promote small 
business and community development

Quantitative FN-CB-240a.1 Khalifa Fund – Support the Government of Abu Dhabi’s Khalifa Fund for Enterprise Development, by 
providing a 3-5 year secured loan to entrepreneurial ventures of small business owners. 
FAB currently manages 50% of the Khalifa Fund Portfolio, and plan to increase it’s size by 8-10% annually.

National Housing Loan (NHL) – Financing proposition to support contractors who would be awarded 
contracts for nationwide NHL programme.

CB
(1) Number of past due and nonaccrual loans qualified to programmes designed to promote small 
business and community development. (2) Amount of past due and nonaccrual loans qualified to 
programmes designed to promote small business and community development

Quantitative FN-CB-240a.2 National Housing Loan - TBA
Khalifa Fund - TBA

CB

Number of no-cost retail checking accounts provided to previously unbanked or underbanked customers Quantitative FN-CB-240a.3 Ratibi prepaid payroll cards for Low-Wage Employees
762,000 new Ratibi prepaid payroll cards, 
Total number of active cards: 1.7 million 
Total load and reloads: AED 17 billion
Social aid distribution card prepaid cards to low-income families.
Issued over 5,900 cards 
Total value of AED 600 million credited to cards as of 2021.
DWallet payroll card for domestic workers throughout the UAE. 
Issued 13,000 cards in 2021. 
Partnered with Lulu Exchange to allow sponsors to recharge the cards.

CB Number of participants in financial literacy initiatives for unbanked, underbanked, or underserved 
customers

Quantitative FN-CB-240a.4 No data – financial literacy education has not been a priority in 2021 due to the pandemic

Topic: Incorporation of Environmental, Social, and Governance Factors in Credit Analysis

CB Commercial and industrial credit exposure, by industry Quantitative FN-CB-410a.1 Refer to our Financial Statements Summary for 2021.

CB Description of approach to incorporation of environmental, social, and governance (ESG) factors in credit 
analysis, in investment banking and brokerage activities and in wealth management processes and strategies

Discussion and Analysis FN-CB-410a.2 Refer to our Sustainable Finance Report. 
Sustainable Finance & Reports | First Abu Dhabi Bank (FAB) - UAE (bankfab.com) 

Topic: Business Ethics

CB
Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with fraud, insider trading, 
anti-trust, anti-competitive behaviour, market manipulation, malpractice, or other related financial 
industry laws or regulations

Quantitative FN-CB-510a.1 In 2021 we have not sustained monetary losses due to a judgment finding us guilty in relation to any 
of the breaches mentioned in FN-CB-510a.1

CB Description of whistleblower policies and procedures Discussion and Analysis FN-CB-510a.2 Refer to section: Governance, Whistleblowing Policies (Page 16)

Topic: Systemic Risk Management

CB Global Systemically Important Bank (G-SIB) score, by category Quantitative FN-CB-550a.1 FAB is designated as a D-SIB by CBUAE. We don’t receive any G-SIB score though, and we don’t report 
any data on G-SIB calculation.

CB Description of approach to incorporation of results of mandatory and voluntary stress tests into capital 
adequacy planning, long-term corporate strategy, and other business activities

Discussion and 
Analysis

FN-CB-550a.2  
FN-IB-550a.2

Refer to section: Systematic Risk Management (Page 21)

Activity Metrics:

CB (1) Number and (2) value of checking and savings accounts by segment: (a) personal and (b) small 
business

Quantitative FN-CB-000.A The current NHL portfolio stands at ~AED 38.8 billion (Q4 2021) with an average monthly 
disbursement of ~590 million.

CB ((1) Number and (2) value of loans by segment:  
a) personal, (b) small business, and (c) corporate Quantitative FN-CB-000.B Corporate 

Etihad Airways - loan worth USD 1.2 billion given to Etihad Airways.
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INDEPENDENT LIMITED ASSURANCE REPORT
Independent Limited Assurance report to 
First Abu Dhabi Bank 

We have been engaged by the management 
of First Abu Dhabi Bank (“FAB”) to provide 
limited assurance in respect of the Assured 
ESG Parameters as identified below for the 
year ended 31 December 2021. The Assured 

ESG Parameters and explanatory notes on 
pages 26-27 are included in FAB’s ESG Report 
for the year ended 31 December 2021 (the 
“ESG Report”).

The Limited Assurance ESG Parameters 
covered by our limited assurance 
engagement are:

Our conclusion: 

Our conclusion has been formed on the basis 
of, and is subject to, the matters outlined in 
this report.

We believe that the evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our conclusion.

Based on the procedures performed and 
the evidence obtained, as described below, 
nothing has come to our attention that causes 
us to believe that the Limited Assurance ESG 
Parameters, as defined above, for the year 
ended 31 December 2021, have not in all 
material respects, been prepared in accordance 
with the Global Reporting Initiative (GRI) 2016 
standards Core, Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) Index: Commercial 
Banks and explanatory notes on pages 26-27 
of the ESG Report.

Management’s responsibility 

Management are responsible for the 
preparation of the Limited Assurance ESG 
Parameters in accordance with the Global 
Reporting Initiative (GRI) 2016 standards 
Core, Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) Index: Commercial Banks and 
explanatory notes on pages 26-27 of the ESG 
Report.

These responsibilities includes establishing 
such internal controls as management 
determines are necessary to enable the 
preparation of the Limited Assurance 

Limited Assurance ESG Parameters ESG Report Page 
Scope 1 Emissions for the UAE operations 26

Scope 2 Emissions for the UAE operations 26
Scope 3 Emissions for the UAE operations 26

ESG Parameters that are free from material 
misstatement whether due to fraud or error 
and selecting Global Reporting Initiative (GRI) 
2016 standards Core, Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) Index: Commercial 
Banks and explanatory notes on pages 26-27 as 
the criteria against which to measure/ evaluate 
the ESG Parameters.

Management is responsible for preventing and 
detecting fraud and for identifying and ensuring 
that FAB complies with laws and regulations 
applicable to its activities.

Management is also responsible for ensuring 
that staff involved with the preparation of the 
description and ESG Report are properly trained, 
information systems are properly updated and 
that any changes in reporting encompass all 
significant business units.

Our responsibility 

Our responsibility is to express a limited 
assurance conclusion on the preparation of the 
Limited Assurance ESG Parameters included in 
the ESG Report, as defined above. 

We conducted our assurance engagement 
in accordance with International Standard 
on Assurance Engagements ISAE 3000 
Assurance Engagements other than Audits 
or Reviews of Historical Financial Information 
(ISAE 3000) and International Standard on 

Assurance Engagements (ISAE) 3410, Assurance 
Engagements on Greenhouse Gas Statements 
(ISAE 3410), issued by the International Auditing 
and Assurance Standards Board. 

The firm applies International Standard on 
Quality Control 1 and accordingly maintains 
a comprehensive system of quality control 
including documented policies and procedures 
regarding compliance with ethical requirements, 
professional standards and applicable legal and 
regulatory requirements. 

We have complied with the International Ethics 
Standards Board for Accountants’ International 
Code of Ethics for Professional Accountants, 
(including International Independence 
Standards) (IESBA Code), which is founded on 
fundamental principles of integrity, objectivity, 
professional competence and due care, 
confidentiality and professional behavior. 

ISAE 3000 and ISAE 3410 requires that we plan 
and perform the engagement to obtain limited 
assurance about whether the Limited Assurance 
ESG Parameters are free from material 
misstatement.

A limited assurance engagement in accordance 
with IASE 3000 (Revised) and ISAE 3410 involves 
assessing the risks of material misstatement of 
the Limited Assurance ESG Parameters, whether 
due to fraud or error and responding to the 
assessed risks as necessary in the circumstances 
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of the engagement. The nature, timing and 
extent of procedures selected depend on 
our understanding of the Limited Assurance 
ESG Parameters and other engagement 
circumstances, and our consideration of areas 
where material misstatements of the Limited 
Assurance ESG Parameters are likely to arise. 

In developing our understanding of the 
Limited Assurance ESG Parameters and other 
engagement circumstances, we have considered 
the process used to prepare the Limited 
Assurance ESG Parameters in order to design 
assurance procedures that are appropriate in 
the circumstances, but not for the purposes of 
expressing a conclusion as to the effectiveness 
of FAB’s internal control over the preparation of 
the Limited Assurance ESG Parameters.  

Our engagement also included: assessing the 
appropriateness of the Limited Assurance 
ESG Parameters, the suitability of the criteria 
used by FAB in preparing the Limited Assured 
ESG Parameters in the circumstances of the 
engagement, evaluating the appropriateness 
of the quantification methods, reporting 
policies and procedures, and models used in 
the preparation of the Limited Assurance 
ESG Parameters and the reasonableness of 
estimates made by FAB.

Procedures Performed

Our limited assurance engagement on the 
Limited Assurance ESG Parameters consisted 
of making enquiries, primarily of persons 
responsible for the preparation of the Limited 
Assurance ESG Parameters, and applying 
analytical and other procedures, as appropriate. 
These procedures were based on our 
professional judgement and included:

• interviews with senior management and 
relevant staff at corporate and selected site 
level concerning ESG strategy and policies 
for material issues, and the implementation 
of these across the business;

• enquiries of management to gain an 
understanding of FAB’s processes for 
determining material issues for FAB’s key 
stakeholder groups;

• enquiries of relevant staff at corporate 
and selected site level responsible for the 
preparation of the Limited Assurance 
ESG Parameters;

• enquiries about the design and 
implementation of the systems and methods 
used to collect and report the Limited 
Assurance ESG Parameters, including the 
aggregation of the reported information;

• comparing the Limited Assurance ESG 
Parameters to relevant underlying sources on 
a sample basis to determine whether all the 
relevant information has been appropriately 
included in the ESG Report;

• visits to the following sites which were 
selected on the basis of a risk analysis 
including the consideration of both 
quantitative and qualitative criteria:

• UAE operations

• reading the Limited Assurance ESG 
Parameters presented in the ESG Report 
to determine whether they are in line 
with our overall knowledge of, and 
experience with, the ESG performance 
of FAB;

• reading the remainder of the ESG 
Report to determine whether there are 
any material misstatements of fact or 
material inconsistencies based on our 
understanding obtained as part of our 
assurance engagement.

• The procedures performed in a limited 
assurance engagement vary in nature 
and timing from, and are less in extent 
than for, a reasonable assurance 
engagement, and consequently the 
level of assurance obtained in a limited 
assurance engagement is substantially 
lower than the assurance that would 
have been obtained has a reasonable 
assurance engagement been performed. 
Accordingly, we do not express a 
reasonable assurance conclusion on the 
Limited Assurance ESG Parameters.

Purpose of our report 

In accordance with the terms of our 
engagement, this assurance report has been 
prepared for FAB for the purpose of assisting 
management in determining whether FAB’s 
Limited Assurance ESG Parameters are prepared 
in accordance with Global Reporting Initiative 
(GRI) 2016 standards Core, Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) Index: 
Commercial Banks and explanatory notes on 
pages 26-27 of the ESG Report and for no other 
purpose or in any other context. 

Inherent limitations 

Due to the inherent limitations of any internal 
control structure it is possible that errors or 
irregularities in the information presented in 
the Report may occur and not be detected. 
Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the 
preparation of the Report, as the engagement 
has not been performed continuously 
throughout the period and the procedures 
performed were undertaken on a test basis.

KPMG Lower Gulf Limited 
Abu Dhabi 
28 February 2022
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2  
 بيان األرباح أو الخسائر الموحد

   للسنة المنتهية في
 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 إيضاح  
 درهمألف  ألف درهم  
    

 17,958,417 16,240,568 24 إيرادات الفوائد 

 ( 6,585,674) ( 5,561,216) 25 مصروفات الفوائد 

   --------- ---------------------  ------------------------------ 
 11,372,743 10,679,352  صافي إيرادات الفوائد 

    
 2,143,026 1,843,179 26 التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية إيرادات من 

 ( 1,259,291) ( 864,399) 27 توزيعات على الودائع اإلسالمية 

   ------------------------------  ------------------------------ 
 883,735 978,780  التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية يرادات من صافي اإل

    
اإلسالمي والمنتجات   ل يمن التمو راداتيالفوائد واإل  راداتي إجمالي صافي إ

 االستثمارية اإلسالمية 
 11,658,132 12,256,478 

    
 4,354,473 4,894,369 28 الرسوم والعموالت  إيرادات

 ( 1,442,393) ( 1,859,821) 28 مصروفات الرسوم والعموالت 

   ------------------------------  ------------------------------ 
 2,912,080 3,034,548  ات الرسوم والعموالت صافي إيراد

    
 1,240,355 692,339 29 صافي أرباح صرف العمالت األجنبية 

 951,027 6,484,786 30 صافي أرباح االستثمارات والمشتقات 

 1,213,971 ( 188,550) 31 إيرادات تشغيلية أخرى 

   ------------------------------  ------------------------------ 
 18,573,911 21,681,255  اإليرادات التشغيلية 

    
 ( 5,060,265) ( 5,836,474) 32 تشغيلية أخرى  اتفو عمومية وإدارية ومصرمصروفات 

   ------------------------------  ------------------------ ------ 
 13,513,646 15,844,781  األرباح قبل صافي مخصص انخفاض القيمة والضريبة 

    
 ( 2,619,940) ( 2,658,237) 33 انخفاض القيمة  مخصصصافي 

   ------------------------------  ------------------------------ 
 10,893,706 13,186,544  لضريبةاألرباح قبل ا

    
 ( 341,198) ( 644,272) 34 مصروف ضريبة الدخل

   ------------------------------  ------------------------------ 
 10,552,508 12,542,272  أرباح السنة 

   ============  ============ 
    األرباح منسوبة إلى: 

 10,555,229 12,531,111  بنكمساهمي ال  

 ( 2,721) 11,161  الحصص غير المسيطرة   

   ------------------------------  ------------------------------ 
  12,542,272 10,552,508 

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

 0 .93 1 .12 40 ربحية السهم األساسية )بالدرهم(

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

 0 .93 1 .12 40 رهم(ربحية السهم المخفّضة )بالد

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

 
 من هذه البيانات المالية الموحدة.  ال يتجزأ جزءاً  48إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 
 . 7إلى  2الصفحات من مدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
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 بيان الدخل الشامل الموحد  3
   المنتهية فينة للس

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 10,552,508 12,542,272  أرباح السنة 

    
 اإليرادات الشاملة األخرى

 
 

  
    اح أو الخسائر  رباأل ضمنتم إعادة تصنيفها الحقاً تقد تتم أو بنود 

 3,008 ( 503,745)  فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات األجنبية   

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة خالل السنة )بما في ذلك خسائر   
 االئتمان المتوقعة( 

 
85,685 

(110,984 ) 

    
    األرباح أو الخسائر   ضمنتم إعادة تصنيفها تبنود لن 

  –استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
 صافي التغير في القيمة العادلة    

 
118,863 

(74,286 ) 

 ( 18,825) 17,229  التزامات المكافآت المحددةإعادة قياس   

 ( 48,000) ( 48,000)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   

   ------------------------------  ------------- ----------------- 
 ( 249,087) ( 329,968)  الشاملة األخرى للسنة  الخسائر()

   ------ --- ------------------------  ------------------------------ 
 10,303,421 12,212,304  للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة

   ==== = ========  ============ 
    : منسوبة إلىالاإليرادات الشاملة 

 10,279,940 12,547,716  بنكمساهمي ال  

 23,481 ( 335,412)  الحصص غير المسيطرة   

   -------------- ---- --- ----------  ------------------------------ 
 10,303,421 12,212,304  اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

 من هذه البيانات المالية الموحدة.  ال يتجزأ جزءاً  48إلى  1من تشكل اإليضاحات 
 

 . 7إلى  2الصفحات من مدرج على وحدة ن حول تدقيق البيانات المالية المإن تقرير مدققي الحسابات المستقلي 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 للسنة المنتهية في 

 

 
 أسهم خزينة  عالوة إصدار  رأس المال 

احتياطيات قانونية  
 أخرى اتاحتياط وخاصة 

سندات الشق  
 األول 

 من رأس المال 

 ت  برنامج الدفعا
المرتكزة على  

 أرباح محتجزة  األسهم

الملكية   صصح
المنسوبة إلى  

 مساهمي المجموعة 

 
 

حقوق غير  
 المجموع  مسيطرة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

 109,038,992 364,325 108,674,667 19,418,076 249,816 10,754,750 2,882,421 10,920,000 ( 8,980) 53,538,584 10,920,000 2021يناير   1الرصيد في 
 12,542,272 11,161 12,531,111 12,531,111 - - - - - - -  أرباح السنة 

 ( 329,968) ( 346,573) 16,605 ( 30,771) - - 47,376 - - - - الشاملة األخرى للسنة  / )الخسائر( اإليرادات 
            ك المجموعة المعامالت مع ُماّل 

 1,013 - 1,013 1,013 - - - - - - - الزكاة
 21,547 - 21,547 - - - - - 2,550 18,997 - ( 23)إيضاح  الحركة في أسهم الخزينة 

 ( 8,088,079) ( 13,485) ( 8,074,594) ( 8,074,594) - - - - - - -   )صافية من أسهم الخزينة( لسنة  لتوزيعات األرباح 
 ( 356,204)  ( 356,204) ( 356,204) - - - - - - - ( 22)إيضاح  من رأس المال دفعات سندات الشق األول  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9الحركة في احتياطي المعيار رقم 
 - - - ( 646,110) - - 646,110 - - - - المالية 

 - - - 6,722 - - ( 6,722) - - - - محققة من بيع استثمارات من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أرباح  
  ----------------------------------------------  -------------------------------------------------  -----------------------------------------------  -------------------------------------------------  ------------------------------------------ -------  -----------------------------------------  -----------------------------------------  ------------------------------------------------  -------------------------------------------  ----------------------------- -----------------  --------------- -------- - ---------------------- 

 112,829,573 15,428 112,814,145 22,849,243 249,816 10,754,750 3,569,185 10,920,000 ( 6,430) 53,557,581 10,920,000 2021ديسمبر   31الرصيد في 
  == ==============  ================  ================  ================  ================  ================  =============  ================  ================  ==============  =============== 
            

   108,037,036 430,474   107,606,562 18,872,367 249,816   10,754,750 2,474,032 10,920,000 ( 18,864) 53,434,461 10,920,000 2020يناير   1الرصيد في 
 ( 832,336) - ( 832,336) ( 551,735) - - ( 280,601) - - - - الحركات خالل السنة 

 10,552,508 ( 2,721) 10,555,229 10,555,229 - - - - - - -  أرباح السنة 
 ( 249,087) 26,202 ( 275,289) ( 66,825) - - ( 208,464) - - - - ى للسنة الشاملة األخر  / )الخسائر( اإليرادات 

            المعامالت مع ُماّلك المجموعة 
 ( 306) - ( 306) ( 306) - - - - - - - الزكاة

 114,007 - 114,007 - - - - - 9,884 104,123 - ( 23)إيضاح  الحركة في أسهم الخزينة 
 ( 8,156,577) ( 89,630) ( 8,066,947) ( 8,066,947) - - - - - - -   أسهم الخزينة( ة من )صافيلسنة  لتوزيعات األرباح 

 2,754,750 - 2,754,750 - - 2,754,750 - - - - - ( 22)إيضاح  إصدار الشق األول من رأس المال 
 ( 3,181,003) - ( 3,181,003) ( 426,253) - ( 2,754,750) - - - - - ( 22)إيضاح  من رأس المال دفعات سندات الشق األول  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9الحركة في احتياطي المعيار رقم 
 - - - ( 905,088) - -   905,088 - - - - المالية 

 - - - 7,634 - - ( 7,634) - - - - محققة من بيع استثمارات من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أرباح  
  -------------------------- -------------------------  --------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  --------------------------------------------  ----------------------------------------  ------------------------------------- ----  --------------------------------------  ---------------------------------------------------  ------------------------------------- --------------  -----------------------------------------------  ---------- --- -- --- -- --- ---------------- 

 109,038,992 364,325 108,674,667 19,418,076 249,816 10,754,750 2,882,421 10,920,000 ( 8,980) 53,538,584 10,920,000 2020  ديسمبر 31الرصيد في 
  ================  ================  ================  ================  ================  ================  =============  ================  ================  ==============  =============== 

 
 من هذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  48إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 

 .7إلى  2الصفحات من مدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
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  الموحدات النقدية بيان التدفق
  للسنة المنتهية في  
 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 10,893,706 13,186,544  األرباح قبل الضريبة 

    تعديالت لـ: 
 768,584 934,564 12،  11 واإلطفاءاالستهالك 

 248,485 750,000 10 ييم االستثمارات العقارية ادة تقمن إع خسائر
 ( 457,071) ( 6,130)  أرباح من بيع استثمارات عقارية 

 ( 737,371) ( 501,268)  من بيع موجودات ثابتة أرباح 
 2,861,675 2,938,953 33 انخفاض القيمة مخصصصافي 

 699,253 120,683  فوائد متراكمة 
 723,971 ( 887,909)  نبية العمالت األج تعديالت تحويل 

   ------------------------------------  ------------------------------------ 
  16,535,437 15,001,232   

    في: اتالتغير
 ( 1,167,062) ( 24,355,369)  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

   19,334,009 14,209,574  سات الماليةمركزية والبنوك والمؤسالمستحقة من البنوك الالمبالغ 
 ( 19,409,967) ( 1,708,406)  اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 

   18,530,367 ( 19,203,953)  والتمويل اإلسالمي القروض والُسلف
 3,944,696 ( 2,038,757)  الموجودات األخرى

   21,624,601 ( 799,463)  ةالمستحقة للبنوك والمؤسسات الماليالمبالغ 
   17,183,466 ( 934,175)  اتفاقيات إعادة الشراء

   21,720,850 52,246,001  حسابات العمالء والودائع األخرى
   3,602,005 ( 3,984,476)  األدوات المالية المشتقة

 ( 1,146,246) ( 2,931,215)  المطلوبات األخرى
   ---------------------------------- --  ------------------------------------ 
  27,035,018 99,217,951   

 ( 243,760) ( 589,806)  ضريبة الدخل المدفوعة، صافية من المستردات
 ( 54,750) ( 48,000)  المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

   ------------------------------------  ----------------------------- ------- 
   98,919,441 26,397,212  الناتج من األنشطة التشغيلية   صافي النقد

   ------------------------------------  ------------------------------------ 
    االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

 ( 17,111,196) ( 7,095,554)  صافي شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة  
 - 5,596,549  النقد وما يعادله للشركة المستحوذ عليها

 - ( 2,203,800)  النقد المدفوع لالستحواذ على شركة تابعة 
 81,610 ( 103,216)  عقارية الستثمارات اال صافي الحركة في

 ( 343,502) ( 741,465)  ممتلكات ومعدات، صافية من االستبعاداتشراء 
   --------------------- ---------------  ------------------------------------ 

 ( 17,373,088) ( 4,547,486)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد  
   ------------------------------------  ------------------------------------ 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 36,972 21,547  برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم دار أسهم ضمن  متحصالت من إص

 ( 7,891,730) ( 7,688,098) 21 لمساهمي البنك  توزيعات األرباح المدفوعة
 ( 89,630) ( 13,485)  لمساهمي األقلية  توزيعات األرباح المدفوعة

 9,937,173 8,490,124  صافي حركة األوراق التجارية 
 16,692,127 17,148,833 18 ل إصدار قروض ألج 
 ( 11,960,709) ( 5,827,560) 18 سداد قروض ألجل 

 ( 3,181,003) ( 356,204) 22 مال  ال دفعات سندات الشق األول من رأس
 2,754,750 - 22 مال ال سندات الشق األول من رأسإصدار 

   ------------------------------------  ------------------------------ ------ 
 6,297,950 11,775,157  األنشطة التمويلية  الناتج من  صافي النقد

   ------------------------------------  ------------------------------------ 
 87,844,303 33,624,883  الزيادة في النقد وما يعادله   صافي

 151,344,934 239,189,237  يناير  1النقد وما يعادله في  
   ------------------------------------  ------------------------------------ 

 239,189,237 272,814,120 35   ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
   ==============  ============== 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  48إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 . 7إلى  2الصفحات من سابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على مدققي الح إن تقرير  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

مج م.ع علی د األول ش.  الخليجبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك    مساهمو، وافق  2016لعام    ديسمبرإنه في السابع من  
بشأن    2015( لعام  2المتحدة رقم )  العربية( من القانون االتحادي لدولة اإلمارات  1)  283بموجب المادة رقم    البنكين

سهم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل    1 .254مج من خالل إصدار  الشركات التجارية )القانون(. تم تنفيذ عملية الد 
تم شطب أسهم بنك الخليج األول    عقب ذلك، و2017  مارس  30يوم    ند انتهاء العملسهم واحد في بنك الخليج األول ع

، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على مقترح تغيير اسم  2017أبريل    25من سوق أبوظبي لألوراق المالية. في  
أبو ظبي األول، مجمع    البنك المدمج ليصبح "بنك أبو ظبي األول" )"البنك"(. إن العنوان المسجل للبنك هو مبنى بنك 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 6316، صندوق بريد رقم القرم 1خليفة لألعمال 
 

إليها البنك وشركاته التابعة )يشار    2021ديسمبر    31تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  
واألنشطة ألفراد،  ي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات وامجتمعة بـ "المجموعة"(. تعمل المجموعة بشكل رئيس

واالستثمارية،   الخاصة  الدفع،  المصرفية  واألنشطة وخدمات  اإلسالمية،  المصرفية  واألنشطة  اإلدارية،  والخدمات 
لتمثيلية المتواجدة وتباشر المجموعة أعمالها من خالل فروعها المحلية واألجنبية وشركاتها التابعة ومكاتبها االعقارية،  

 وأندونسيا  متحدة والبحرين والبرازيل وجزر كايمان والصين ومصر وفرنسا وهونغ كونغ والهند اإلمارات العربية الفي  
وسويسرا   وسنغافورة وكوريا الجنوبية و  2وليبيا وعمان وقطر  1والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان  1واألردن

 يات المتحدة األمريكية. والمملكة المتحدة والوال
 

 المصرفية اإلسالمية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية نشطة  إن األ
 .الداخلية

 
 (. FABمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )الرمز:  المجموعةأسهم إن 

 
 المجموعة ند الطلب في مقر  ع  2021ديسمبر    31وللسنة المنتهية في    تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 . http://www.bankfab.comالمسجل أو على الموقع اإللكتروني 
 
 قيد اإلغالق.  1
الخاص بفرعه في مركز    بنك أبوظبي األول هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتخلي عن ترخيص مزاولة األعمالخطر  أ  2

 .الفرع بشكل دائمللمال، وإغالق هذا قطر 
 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان التوافق )أ(
 

الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  للمعاييراالستمرارية وفقاً مبدأ تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس  
تتضمن    ل بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.اً ألحكام القوانين المعمومن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ووفق
المالية   التقارير  إلعداد  الدولية  وكذلك المعايير  الدولية  المحاسبية  المعايير  مجلس  من  الصادرة  المحاسبية  المعايير 

  من لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية.التفسيرات الصادرة 
 

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية بأحكام    2021ديسمبر    31هية في  أن تلتزم للسنة المنتموعة  يتعين على المج
( رقم  لسنة  2المتحدة  اإلمارات    ، صدر2021سبتمبر    20في  .  )وتعديالته(  2015(  لدولة  اتحادي  بقانون  المرسوم 

القانون االتحادي لدولة والذي يحل محل    2022يناير    2ويسري اعتباراً من    2021( لسنة  32العربية المتحدة رقم )
 2022يناير    2شهرا من    12  مدة  المجموعة. ما زال لدى  )وتعديالته(  2015( لسنة  2اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

 . 2021( لسنة 32المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )حكام لاللتزام بأ
 

 .2022 يناير  26بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة المالية الموحدة انات البيهذه التصريح بإصدار تم 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( أساس اإلعداد  2
 

 دمج األعمال   )ب( 
 

طة مجموعة األنش  ال علىمينطبق تعريف األععندما    دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عمليات    تحتسب المجموعة
 .تنتقل السيطرة إلى المجموعةعندما و المستحوذ عليها والموجودات

 
األنشطة تمثل أعماالً، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة وعند تحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من الموجودات  

نت المجموعة المستحوذ المستحوذ عليها تتضمن، كحد أدنى، مدخل وعملية جوهرية وما إذا كاالموجودات واألنشطة  
ء تقييم مبسط  إنتاج مخرجات. لدى المجموعة خيار تطبيق "اختبار التركز" والذي يسمح بإجراعلى  عليها لديها القدرة  

من الموجودات واألنشطة ال تمثل أعمال. يتم إجراء اختبار التركز إذا كانت    حول ما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها
 المشابهة   الي الموجودات المستحوذ عليها ترتكز بشكل كبير في أصل محدد أو مجموعة من الموجوداتالقيمة العادلة إلجم
   .التي يمكن تحديدها

 
احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي ثمن الشراء المحول المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة  يتم  

المستح الشركة  في  المسيطرة  المحول  وذ عليها.  من الحصص غير  الثمن  يتضمن  بتسوية عالقات  ال  المتعلقة  المبالغ 
 ً عموما المبالغ  بهذا  االعتراف  ويتم  األربا  سابقة،  الخسائر.  ضمن  أو  باالستحواذ  ح  المرتبطة  التكاليف  تحميل  يتم 

إذا كانت  وذلك عند تكبدها، إالوالمصروفات التشغيلية األخرى  اإلدارية  العمومية وكمصروفات ضمن المصروفات    
 متعلقة بإصدار سندات دين أو حقوق ملكية.  التكاليف

 
إلجراء تصنيف وتخصيص    كتسبةقيّم الموجودات والمطلوبات المالية المت  ا على شركة ما، فإنه  المجموعةستحوذ  تعندما  

تضمن ذلك فصل مناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع القائمة كما في تاريخ االستحواذ. وي
 المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل الشركة المستحوذ عليها. 

 
يتم إعادة قياسها بالقيمة  محتفظ بها مسبقاً  ذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، فإن أي حصة من حقوق الملكية  إ

األرباح أو الخسائر. ويتم وضعها بعد    ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن   ،العادلة في تاريخ االستحواذ 
 االعتبار عند تحديد الشهرة التجارية. ذلك في 

 
انطبق تعريف األداة المالية في تاريخ االستحواذ. في حالة أن  بالقيمة العادلة    لقيمة االستحواذ   أي مبلغ محتمل يتم قياس  

يتم إعادة قياسه بعد ذلك، ويتم احتساب    ة، فإنه ال حقوق ملكي  أداة  على أنهوتم تصنيفه  التزام ما لدفع مبلغ محتمل    على
ذلك، يتم قياس المبالغ المحتملة األخرى بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ويتم  التسوية ضمن حقوق الملكية. وخالف  

 .االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر
 

حصص غير المسيطرة، ارية بالتكلفة، وهي زيادة إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للاس الشهرة التجيتم مبدئياً قي
القابلة للتحديد. إذا   كتسبةوأي حصة محتفظ بها في وقت سابق عن صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات الم

تزي المستحوذ عليها  الموجودات  العادلة لصافي  القيمة  المحولكانت  الثمن  قيمة    د عن إجمالي  العادلة  أو  القيمة  زيادة 
 ليها عن إجمالي الثمن المحول، يتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أو الخسائر. لصافي الموجودات المستحوذ ع

 
ختبار  رض ا. لغةبعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً أي خسائر النخفاض القيمة المتراكم

ا التجارية  الشهرة  تخصيص  االستحواذ  تاريخ  من  اعتباراً  يتم  القيمة،  دمج انخفاض  عمليات  أحد  في  عليها  لمستحوذ 
األعمال إلى كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة، والتي من المتوقع أن تحقق فائدة من عمليات الدمج، 

 تلك الوحدات.لالمطلوبات األخرى  وأدات بصرف النظر عما إذا قد تم تخصيص الموجو
 

لوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العمليات التي تنطوي  في حال أن تم تخصيص الشهرة التجارية ألحد ا
اح أو  على الوحدة المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرب 

ى أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة  الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت عل
 والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد. 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( أساس اإلعداد  2
 

 أساس القياس  )ج(
 

 البنود الهامة التالية والتي يتم قياسها كما يلي:  باستثناءالبيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية   اد هذهتم إعد 
 

 أساس القياس  البند
  

 بالقيمة العادلة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 بالقيمة العادلة األدوات المالية المشتقة

خالل د أ من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  الملكية  وأدوات  الدين  وات 
 اإليرادات الشاملة األخرى 

 بالقيمة العادلة

 بالقيمة العادلة العقارات االستثمارية 
الموجودات والمطلوبات المعترف بها والمصنفة كبنود مغطاة بموجب  

 المؤهلة عالقات تحوط عقود التحوط في  
ات في القيم العادلة يتم تعديلها حسب التغير

 لمرتبطة بالمخاطر التي يتم التحوط منهاا
والتمويل   الموجودات غير المالية المستحوذة لتسوية القروض والُسلف

 اإلسالمي
القيم  أو  البيع  تكاليف  ناقصاً  العادلة  بقيمها 

والُسلف  للقروض  والتمويل   الدفترية 
 أقل.  ، أيهما اإلسالمي

 
 لة العرض عمو التشغيليةالعملة  )د( 

 

تم تقريب  .  للمجموعةيتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي العملة التشغيلية  
ذلك.   يذكر خالف  مالم  باآلالف،  أقرب عدد صحيح  إلى  المبالغ  المالية  جميع  البيانات  في  المدرجة  البنود  قياس  ويتم 

 ية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل بها.  للشركات التابعة والفروع الخارج
 

 واألحكاماستخدام التقديرات  )هـ( 
 

الب يانات المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  إن إعداد 
واإل والمطلوبات  للموجودات  المعلنة  والمبالغ  تلك  المحاسبية  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  والمصروفات.  يرادات 

 التقديرات.
 

رة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصو
 . بأثر مستقبلي

 
ات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات  إن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقدير

 .44ة الموحدة مبينة في اإليضاح رقم المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالي المحاسبية ذات التأثير األكبر على
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة  )أ(
 

لم  طار الحالي من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.  واإل  لى المعاييرت التالية عالتم تطبيق التعدي
 أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً للمجموعة. رباحتغيرات في صافي األ ينتج عن تطبيق التعديالت التالية أي

 

 التفصيل   يسري اعتباراً من
   

  2021يناير  1

من المعايير الدولية  9)تعديالت على المعيار رقم  2المرحلة  –تعديل معيار سعر الفائدة 
من  16و  4و  7والمعايير رقم  39إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(
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 )تابع( مة السياسات المحاسبية الها 3
 

 )تابع(  المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة  )أ(
 

 : تعديل سعر الفائدة المرجعي
 

  تعديل سعر الفائدة المرجعي من    2)المجلس( المرحلة    الدولية  المحاسبية  المعايير   مجلس، نشر  2020أغسطس    27في  
  39عداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  من المعايير الدولية إل  9والتي تشمل تعديالت على المعيار رقم  

أسعار الفائدة السائدة بين تعديل  من    2من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )المرحلة    16و  4و    7معايير رقم  وال
المرحلة  البنوك تتضمن  ه  2(.  وإفصاحاتمن  باإلعفاءات  المتعلقة  اإلفصاحات  من  عدداً  التعديل  تطبق    ذا  أخرى. 

 أحد األدوات المالية من السعر المعروض بين البنوك إلى سعر مرجعي بديل خالي من المخاطر.  انتقالاإلعفاءات عند 
 

من    9المعيار رقم  يالت على  وتشمل التعد   –   تعديل سعر الفائدة المرجعيأي  -األولي من التعديالت    تم تطبيق المرحلة
من المعايير الدولية إلعداد   7ار رقم  يوالمع  39المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم    المعايير الدولية إلعداد التقارير

للتمكن من مواصلة  ، والتي قدمت إعفاءات مؤقتة  (أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل  من    1التقارير المالية )المرحلة  
، حيث  بمعدل خالي من المخاطر  المعروض بين البنوكسعر الفائدة  حاسبة التحوط خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال  م

( ويستمر  2020البيانات المالية السنوية للسنة  )أ( من    3)راجع اإليضاح    2020ديسمبر    31تم تطبيقها للسنة المنتهية في  
 ط. عدم اليقين في التدفقات النقدية لكل من البند المتحوط له وأداة التحو  يتالفىإلى أن  هذا التطبيق نافذاً 

 

أو بعد   2021يناير    1على الفترات التي تبدأ في    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتسري تعديالت المرحلة الثانية من  
أسعار الفائدة السائدة الثانية من    ذلك التاريخ. ويجب تطبيق المتطلبات بأثر رجعي. طبقت المجموعة تعديالت المرحلة

وقدمت اإلفصاحات الالزمة في اإليضاحات المبينة    2021بر  ديسم  31سنة المنتهية في  في البيانات المالية لل  بين البنوك
تم تطبيق تعديالت المرحلة الثانية بأثر رجعي. وطبقاً    . )ج((  45و    44و    38  و  3  في البيانات المالية )راجع اإليضاحات

إع لال المجموعة عدم  اختارت  الثانية،  المرحلة  تعديالت  في  الواردة  هذه ستثناءات  تطبق  لبيان  السابقة  الفترة  بيان  ادة 
. حيث أنه ال يوجد تأثير على أرصدة حقوق  2020ديم إفصاحات إضافية لبيانات السنة  التعديالت، بما في ذلك عدم تق

 الملكية االفتتاحي نتيجة التطبيق بأثر رجعي. 
 

. تتعلق هذه اإلعفاءات بتعديالت األدوات ير دم تعديالت المرحلة الثانية إعفاءات عملية من متطلبات معينة في المعايتق
المالية أو عقود اإليجار أو عالقات التحوط عندما يتم استبدال سعر الفائدة المرجعي في أحد العقود بسعر فائدة مرجعي  

م معدل خصم معدل يعكس التغير في سعر الفائدة عند قياس التزااء الستخدام  بديل وجديد. تقدم التعديالت أيضاً استثن
ائدة المرجعي. وأخيراً، تقدم تعديالت المرحلة الثانية مجموعة اإليجار بسبب تعديل اإليجار الالزم بموجب تعديل سعر الف

تغيير بموجب تعديل سعر يلزم إجراء  التحوط عندما  بند    إعفاءات من بعض متطلبات محاسبة  الفائدة المرجعي على 
 ستمر عالقة التحوط دون أي اضطراب.متحوط له و/أو أداة تحوط وبالتالي يمكن أن ت

 

  المرجعي،   الفائدة  سعر   تغير  عن   الناتجة  النقدية  التدفقات أساس تحديد    على، يلزم إجراء تغييرات  2وفقاً لتعديالت المرحلة  
  م تي  المالية،  لألداة  بالنسبة  أنه،  بشرط.  المتغيرة  الفائدة  سعر  في  تغيرات  عن  عبارة  التغيرات  هذه  عتبارال   عملي  كخيار

  اساس  علىوذلك    المخاطر  من  الخالي  العائد  معدل  إلى  سعار الفائدة السائدة بين البنوكالسعر المرجعي أل   من   االنتقال
المرجعية    .اقتصاديا  معادل الفائدة  بين أسعار  للتعويض عن فروقات األساس  ثابت  قد يتضمن ذلك إضافة فرق سعر 

لي من المخاطر البديل والتغيرات في فترة التعديل وتواريخ التعديل أو الحالية المعروضة بين البنوك ومعدل العائد الخا
ار الفائدة المرجعية المعروضة بين البنوك وإضافة أي عدد األيام بين تواريخ سداد القسيمة الضرورية إلجراء تعديل أسع

رات أعاله. يتم تقييم أي تغيير  مخصص احتياطي للشروط التعاقدية الخاصة باألداة المالية بما يسمح بإجراء أي من التغي
منة تقييم ما  ، متضالموجودات الماليةآخر في الشروط التعاقدية وفق السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بتعديالت  

 إذا كان يجب إيقاف االعتراف باألداة األصلية.
 

تسمح باالستمرار في محاسبة عالقات    قتةؤم  إعفاءات  أسعار الفائدة السائدة بين البنوك  تعديل  من  الثانية  المرحلة  توفر
  من   اإلعفاءات  تتطلب.  المخاطر  من  الخالي  العائد   بمعدل  الحاليالمرجعي    الفائدة  سعر  استبدال  عند   التحوط للمجموعة  

لإلشارة إلى معدل   منها  حوطتيتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر الم  .التحوط  ووثائق  التحوط  تعيينات   تعديل  مجموعةال
لإلشارة إلى معدل العائد الخالي    لهحوط  ت دة تعريف وصف أداة التحوط و / أو البند المالخالي من المخاطر، وإعا   العائد 

التي    فترة التقريرمن المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على وثائق التحوط بحلول نهاية  
مرة، وبالتالي تتأثر العالقة في كل مرة كنتيجة مباشرة  التحوط أكثر من    يمكن تعديل تصنيف.  ستبدالعملية االتم فيها  ت

 . أسعار الفائدة السائدة بين البنوكلتعديل 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة  )أ(
 

 )تابع( :  ئدة المرجعيعر الفاتعديل س
 

غير محدد تعاقديا للتغيرات في القيمة العادلة او التدفقات  له وحوط  تتحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر م  للمجموعةيجوز  
الم للبند  الفائد تالنقدية  يكون عنصر مخاطر سعر  أن  له، بشرط  منفصل.  حوط  بشكل  للتحديد  قابال  للمعدالت  ة  بالنسبة 
 المجموعة بشرط ان تتوقع    يتم إعفائها من هذا المتطلب،  بعد يتم تحديدها كمقياس  من المخاطر التي لم    الجديدة الخالية

راً  شه  24تبدأ فترة الـ  شهراً.  24من المخاطر قابال للتحديد بشكل منفصل خالل    يبشكل معقول أن يصبح المعدل الخال
من المتوقع أن يتم تحديد هذا المعدل البديل الخالي من المخاطر بصورة فردية لكل معيار، ولكن إذا قُّدر الحقاً أنه لم يعد  

شهراً لتصنيف التحوط األول للمعيار، عندئذ يتم إيقاف جميع تحوطات هذا المعيار بأثر    24بصورة منفصلة خالل فترة  
 مستقبلي. 

 
مجموعات   ه األدوات إلىقوم بتحويل هذ تأن    المجموعةوط الخاصة بمجموعة البنود، يجب على  بالنسبة لعمليات التح

تعديل سعر  فرعية تشير إلى المعدل الخالي من المخاطر. اي عالقات تحوط تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة الثانية من  
تعديل سعر  المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تطبيق المرحلة الثانية من    الوفاء بالمعاييرو  التعديلفقط بسبب    الفائدة المرجعي

 ، يجب إعادتها عند التطبيق األولي.فائدة المرجعيال

 
 أساس التوحيد ( ب)

 

 الشركات التابعة ( 1)
 

للسيطرة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أساس التوحيد حيث يضع نموذجاً فردياً    10يطبق المعيار رقم  
بأن المستثمر ت المنظمة. تعرف السيطرة  المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآ ينطبق على جميع المنشآت بما فيها  

فيها عندما   المستثمر  ناتجة من  يتعرض أو يكون له حقوق  في  يسيطر على الجهة  مع الجهة    ارتباطهعوائد متغيرة 
الوفاء  فيها. بغرض  على الجهة المستثمر    يطرته المستثمر فيها، ويكون قادراً على التأثير على هذه العوائد من خالل س

المعيار رقم    بتعريف  الوارد في  المعايير    10السيطرة  بكافة المعايير  من  الوفاء  المالية، يجب  التقارير  الدولية إلعداد 
 الثالثة، متضمنة ما يلي: 

 

 يكون للمستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها؛  (أ)
 مع الجهة المستثمر بها؛ و   ون له حقوق للحصول على عائدات متغيرة من ارتباطهيتعرض المستثمر أو يك ( ب)
العائدات  يكون للمستثمر القدرة على استخدام سلطته في السيطرة على الجهة المستثمر فيها بغرض التأثير على حجم   ( ج)

 .للمستثمر
 

 المجموعة  تظل، قد  ال أنه في بعض الحاالت الفرديةإحقوق التصويت.    أغلبية  تترتب السيطرة علىعموماً  من المفترض  
٪ من األسهم، أو قد ال تكون قادرة على ممارسة السيطرة حتى مع    50من    االستحواذ على أقلسيطرة مع  تمارس ال

في    التحكمها وبالتالي  فيعلى الشركة المستثمر    نفوذ   ا. عند تقييم ما إذا كان لديهالمنشأة٪ من أسهم    50ملكية أكثر من  
 ما في ذلك: حقائق والظروف ذات الصلة، بالبنك في االعتبار جميع ال ضعتقلب عوائدها، ي 

 

 . الغرض من الشركة المستثمر فيها وتصميمها  (أ)
 . حجم حقوق التصويت المملوكة للبنك بالنسبة لتوزع حقوق أصحاب األصوات األخرى  (ب )
 .كها من قبل البنكحقوق التصويت المحتملة امتال ( ج)
 يه األنشطة عندما يلزم    بنك لديه أو ليس لديه القدرة حاليا على توجالوقائع والظروف ذات الصلة التي تبين أن ال (د )

 اتخاذ القرار )بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة( وما إذا كان يستطيع البنك توجيه تلك        
 . األنشطة      

 .التصفيةوحقوق البيع  خيار وحقوق خيار الشراء الترتيبات التعاقدية مثل حقوق  (هـ)
ما إذا كان البنك معرًضا، أو لديه حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركته مع الشركة المستثمر فيها، ولديه القدرة  (و)

  .هذه العوائد غيرتفي  على التأثير 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 تابع( )أساس التوحيد   ( ب)
 

 )تابع( الشركات التابعة  ( 1)
 

استوفت  إن الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة.  تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا  
أن تطرأ تغيرات  المجموعة بإعادة التقييم للتحقق مما إذا كان لديها سيطرة، في حالة  معايير السيطرة المبينة أعاله. تقوم  

وقائية والتي ينتج عنها  تحقيق االحتفاظ بحقوق  السيطرة.  يتضمن هذا التقييم الظروف التي يمكن خاللها  أحد عوامل    في
البيانات المالية التابعة في هذه  إمكانية سيطرة المجموعة على الجهة المستثمر بها. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات  

 تاريخ انتهاء تلك السيطرة. السيطرة إلىالموحدة اعتباراً من تاريخ بدء 
 

لبنك وللحصص غير  اإن األرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات اإليرادات الشاملة األخرى منسوبة لحاملي أسهم  
 ترتب على ذلك عجز في أرصدة الحصص غير المسيطرة.المسيطرة، حتى ولو 

 

 أدناه: المبينةالتابعة   اوشركاته المجموعةت بيانا تضـم هذه البيانات المالية الموحدة كالً من 
 

 نسبة الملكية األنشطة الرئيسية بلد التأسيس  االسم القانوني
   2021 
    

 ٪100 األعمال المصرفية كوراساو   بنك أبوظبي األول الواليات المتحدة األمريكية إن في
 ٪100 الوساطة  المتحدة اإلمارات العربية أبوظبي األول لألوراق المالية ذ.م.م شركة 

 ٪100 التأجير اإلمارات العربية المتحدة شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م.
 ٪100 إدارة العقارات  اإلمارات العربية المتحدة شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ.

 ٪100 األعمال المصرفية سويسرا  األول الخاص )سويس( أس آيهبنك أبوظبي 
 ٪100 التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة شركة أبوظبي األول للتمويل اإلسالمي ش.م.خ 

 ٪96 الوساطة  مصر  1أبوظبي للوساطة المالية مصر
 ٪100 األسهم واألوراق المالية اإلمارات العربية المتحدة المحدود بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسهم للموظفين

 ٪100 العقارات  وساطة فرنسا  النماجي 10 اس اي اس
 ٪100 مكتب تمثيلي  البرازيل بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود 

 ٪100 مؤسسة مالية  جزر الكايمان  )كيمان( المحدود  العالميةلألسواق األول أبوظبي 
 ٪100 خدمات المتحدةاإلمارات العربية  شركة الشخص الواحد ذ.ذ.م – نواه للخدمات اإلدارية

 ٪100 استثمارات عقارية اإلمارات العربية المتحدة شركة مسماك العقارية ذ.م.م )مسماك( 
 ٪67 استثمارات عقارية المتحدةاإلمارات العربية  شركة مورا العقارية ذ.م.م )تابعة لشركة مسماك(

 ٪100 استثمارات عقارية المتحدة اإلمارات العربية الشركة التجارية الدولية األولى ذ.م.م
شركة أبوظبي األولى لخدمات التوظيف ذ.م.م )تابعة 

 للشركة التجارية الدولية األولى ذ.م.م(
 ٪100 خدمات الموارد  اإلمارات العربية المتحدة

بنك أبوظبي األول لخدمات التوريد ذ.م.م )تابعة للشركة  
 التجارية الدولية األولى ذ.م.م( 

 ٪100 خدمات الموارد  ات العربية المتحدةماراإل

 ٪100 شركة ذات أغراض خاصة جزر الكايمان  إف إيه بي صكوك كومباني ليمتد
 ٪50 مصرفية خدمات  ليبيا  2مصرف الخليج األول الليبي 

 اإلدارة والوساطة في اإلمارات العربية المتحدة بنك أبوظبي األول للعقارات ذ.م.م
 لعقاريةالممتلكات ا

100٪ 

 ٪100 خدمات تكنولوجيا المعلومات  اإلمارات العربية المتحدة الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م
المملكة العربية السعودية  بنك أبوظبي األول لالستثمار 

 )شركة مساهم واحد ذ.م.م(
 ٪100 مؤسسة مالية  المملكة العربية السعودية

 ت األعمال العالمية المحدودةماخدبنك أبوظبي األول ل
 ٪ 100 خدمات تقنيات المعلومات  الهند (الخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.متابعة لشركة 

 ٪100 خدمات الدفع اإلمارات العربية المتحدة الواحد ذ.م.مماجناتي شركة الشخص 
 ٪100 خدمات مصرفية  مصر  بنك َعوده ش.م.م

    

 قيد التصفية.   1
يمارس البنك ٪ من الحصص القائمة لبنك الخليج األول الليبي، تم تصنيف االستثمار كشركة تابعة حيث  50على الرغم من امتالك البنك نسبة    2

  ة. على الجهة المستثمر فيها نتيجة الحتفاظه بأغلبية األصوات في مجلس اإلدارسيطرة  
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 المنشآت المنظمة ( 2)
 

المنشآت المنظمة هي منشآت تم إنشاؤها من قبل المجموعة ألداء مهمة محددة. تم تصميم المنشآت المنظمة بحيث ال  
ذا كانت المجموعة تعمل  م ما إييتق. عند  تكون حقوق التصويت هي العامل المهيمن في تحديد من يسطر على المنشأة

تضع    نفوذ على الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية والتي تمتلك المجموعة حصص بها،كمدير أو لديها  
المجموعة باالعتبار بعض العوامل منها غرض وتصميم الشركة المستثمر فيها والقدرة العملية على توجيه األنشطة ذات 

ة المستثمر فيها وطبيعة عالقتها مع الشركة المستثمر فيها وحجم التعرض للتغير في عائدات الجهة ركلشالصلة في ا
 المستثمر فيها. 

 

تعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق االستثمار. يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة تقوم بالسيطرة على صناديق 
تقييم إجمالي الحصص االقت المجموعة   للمجموعة  ةديصااالستثمار هذه على  تقوم  تقييم السيطرة،  في الصندوق. عند 

بمراجعة كافة الوقائع والظروف لتحديد ما إذا كانت المجموعة، بصفتها مدير الصندوق، تعمل كوكيل أو موكل. في حالة  
كوكيل فإن  ت  اناعتبارها كموكل، فإن المجموعة تقوم بالسيطرة على هذه الصناديق وتقوم بتوحيدها، وفي حالة أن ك

 المجموعة تقوم باحتسابها كاستثمارات في الصناديق.
 

يوضح الجدول أدناه حصة المجموعة في صناديق االستثمار التي تقوم بإدارتها، كما يتم إدراج هذه الصناديق كجزء  
 من االستثمار: 

 
 الحصة التي تملكها المجموعة الطبيعة والغرض  نوع الشركة المنظمة

   
 إلدارة رماصناديق استث
 الموجودات 

تحصيل أتعاب من إدارة موجودات  
 لصالح مستثمرين آخرين

استثمارات في وحدات صادرة من قبل  
 ألف درهم   4.642الصندوق بمبلغ 

 ( ألف درهم 4.293 :2020ديسمبر  31)
 

 الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة ( 3)
 

الزميلة هي   بهالشركة  المستثمر  المجمالشركة  تمارس  التي  القدرة على  ا  الهام هو  التأثير  إن  عليها.  هاماً  تأثيراً  وعة 
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بها ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على  

 حقوق الملكية.  فقاً لطريقة احتساب تلك السياسات. يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة و
 

طرف أو أكثر من  مع  الترتيب المشترك هو عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وأطراف أخرى، حيث تتمتع المجموعة  
األطراف األخرى بالسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي. قد يكون الترتيب المشترك عبارة عن عمليات مشتركة أو  

طراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة في الترتيب بموجبه  رتيب مشترك يكون لأللعمليات المشتركة تائتالف مشترك. تمثل ا
 حقوق في وتسجيل حصصهم المعنية في الموجودات وااللتزام بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب.  

 
بسيطرة مشتركة على الترتيب  ف التي تتمتع  اأما االئتالف المشترك فهو عبارة عن ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطر

 ن ثم يتم احتسابه وفقاً لطريقة احتساب حقوق الملكية.وق بصافي موجودات الترتيب، ومحق
 

التي تتضمن تكاليف المعاملة.   وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم مبدئياً االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة
الب المبدئي، تنطوي  لالعتراف  الموحدة على حصالحقاً  المالية  الخيانات  سائر واإليرادات ة المجموعة من األرباح أو 

  . توقف التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، حتى تاريخ  الشاملة األخرى للشركات المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية
فحصها بصورة   ثمار وال يتم إطفاؤها وال يتم يتم إدراج الشهرة التجارية المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالست

في نتائج عمليات الشركات الزميلة.    المجموعةحصة    الموحد االنخفاض في القيمة. يوضح بيان الدخل    فردية للتحقق من
يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى  

 المجموعة قوم  ت ة في حقوق الملكية للشركة الزميلة،  ن هناك تغير معترف به مباشر. عالوة على ذلك، عندما يكوعةللمجمو
 من أي تغيرات، إن أمكن، في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.  اباالعتراف بحصته
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 )تابع(  الترتيبات المشتركة واالستثمارات في شركات زميلة ( 3)
 

الموحد. يتم إعداد البيانات المالية   الدخليتم بيان إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في بيان  
بحيث تصبح    ة، يتم إجراء تعديالت . عندما تقتضي الضرورمجموعةللشركة الزميلة لنفس فترة إعداد التقارير الخاصة بال

 المحاسبية للمجموعة. السياسات المحاسبية متوافقة مع السياسات
 

بتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر االنخفاض في    المجموعةقوم  تبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية،  
حقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي تقرير بالت  في تاريخ كلتقوم المجموعة  القيمة الستثماراتها في الشركة الزميلة.  

باحتساب بمقدار    تقوم المجموعةركة الزميلة النخفاض في القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل،  على تعرض االستثمار في الش
باالعتراف  م  قوتاالنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ثم  

 في بيان الدخل الموحد. بالخسائر
 

 المسيطرة الحصص غير  ( 4)
 

مسيطرة وفقاً لحصتها التناسبية في صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة  القياس الحصص غير  مبدئياً  يتم  
 . في تاريخ االستحواذ  الُمستحوذ عليها

 
 حقوق ملكية. كمعامالت    ها فقدان السيطرة يتم احتساب  تب عليهايترال  أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة  إن  
 

 فقدان السيطرة  ( 5)
 

، بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وكذلك  على شركة تابعة  تقوم المجموعة، عند فقدان السيطرة
راف  بالشركة التابعة. ويتم االعتغير مسيطرة عليها والمكونات األخرى لحقوق الملكية المرتبطة  ذات صلة  أي حصص  

السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة ان  بأي فائض أو عجز ينتج عن فقد 
 في الشركة التابعة السابقة، يتم عندئٍذ قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

 
 توحيدالمعامالت المحذوفة عند ال ( 6)

 

الدفترية الستثمارات   القيم  كافة  المجموعة  يتم حذف  يتم حذف  التوحيد. كما  تابعة عند  الملكية في كل شركة  وحقوق 
البينية الهامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية  والمعامالت  األرصدة  

ح أو خسائر المعامالت بالعمالت األجنبية(. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس  للمجموعة عند التوحيد )باستثناء أربا
 الطريقة المتبعة لألرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى المدى الذي ال يتوفر عنده دليل على انخفاض القيمة. 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية (ج)

 
 والقياس المبدئي االعتراف ( 1)

 
  االلتزاماتوالُمصدرة  والودائع وأدوات الدين    والتمويل اإلسالمي  ُسلفبالقروض وال  عتراف المبدئيالمجموعة باالتقوم  

مبيعات ومشتريات    غير متضمنة)المالية األخرى    دواتالثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه. كما يتم االعتراف بجميع األ
المجموعة طرفاً لألحكام  فيه  تصبح    يخ الذيلة وهو التارتاريخ المعام  فيالموجودات المالية التي تتم بطريقة عادية(  

 التعاقدية الخاصة بهذه األدوات. 
 

يتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ  
لموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية ت والمبيعات ل. إن المشتريا تسليم الموجودات أو استالمها من الطرف المقابل

  هي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقاً لقوانين أو أعراف السوق. 
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 التصنيف  ( 2)
 

من خالل اإليرادات   القيمة العادلةببالتكلفة المطفأة أو    :تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسه عند االعتراف المبدئي، يتم  
قق  التكلفة المطفأة في حالة تحاألصل المالي ب  يتم قياس  الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 : ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الشرطين التاليين يكل
 

ف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهد  •
 التعاقدية؛ و  

خ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواري •
 .  على المبلغ األصلي القائم األصلي والفائدة 

 

خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم يتم    بالقيمة العادلة من  أداة الدينيتم قياس  
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:    تصنيفها

 

ن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  كا  إذا •
 الموجودات المالية؛ و  

تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي    ،محددة   تواريخفي    ،ا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل الماليإذ  •
 .المستحقي على المبلغ األصل والفائدة

 

ختار بشكل  تأن    مجموعةلل، يمكن  باستثمار في حقوق الملكية ال يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة  عند االعتراف المبدئي
على    استثمارعلى أساس كل    عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وذلك  نهائي 
 . حدة

 

 سة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  لمالية األخرى على أنها مقايتم تصنيف جميع الموجودات ا
 

القيمة العادلة من خالل  بشكل نهائي عند االعتراف المبدئي تصنيف األصل المالي ب  مجموعةقرر التعالوة على ذلك، قد  
الشاملة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات    بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أور على الرغم من الوفاء  األرباح أو الخسائ

 محاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفه غير ذلك. ال  التبايناألخرى إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية  
 

 تقييم نموذج األعمال
 

توى المحفظة حيث يوضح االحتفاظ باألصل على مس  ه عمال الذي يتم فينموذج األ  لهدف  تقييم   بإجراء  تقوم المجموعة
المعلومات التي تم أخذها    ليفيما يها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة.  بك بشكل أفضل الطريقة التي يتم  ذل
 االعتبار: عين ب

 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز   •
ت  التوافق بين فترة استحقاق الموجودا   أو  ةألسعار الفائد االحتفاظ بمعدل معين    تحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية أوعلى  

 المالية وفترة استحقاق االلتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛

 ؛المجموعةلى إدارة كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إ  •

نموذج( وكيفية إدارة هذا ال  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن •
 تلك المخاطر؛

ل المدارة أو و)على سبيل المثال ما اذا كان التعويض يستند الى القيمة العادلة لألص  األعمالكيفية تعويض مدراء   •
 و  ؛التعاقدية المجمعة( التدفقات النقدية

قعات بشأن المبيعات في المستقبل.  تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتو •
جزء من التقييم العام لكيفية تحقيق الهدف  كإال أنه ال يتم األخذ بعين االعتبار نشاط البيع على حدة ولكن يتم اعتباره  

 ا يتعلق بإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.  يمف مجموعةالمعلن لل
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أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة   لغرض المتاجرةالمالية المحتفظ بها    اتيتم قياس الموجود 
لتحصيل التدفقات النقدية   أو  يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  حيث أنه ال  األرباح أو الخسائرمن خالل  

 التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

  دفعات للمبلغ األصلي والفوائدفقط ة التعاقدية تمثل النقدي اتالتدفق كانتإذا ما  تقييم
 

ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حين  
خالل فترة    المستحق  المتعلقة بالمبلغ األصلي  المقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية  ا" على أنهالفائدةعرف "تُ 

هامش  و)مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(  األساسية األخرى    اإلقراضتكاليف  مخاطر و زمنية محددة ومقابل  
 الربح.

 

عتبار الشروط االب  المجموعةأخذ  ت،  والفائدةعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  
ة لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة  التعاقدي

 بعين االعتبار ما يلي:    مجموعةضع الت. عند إجراء هذا التقييم،  التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا الشرط
 

 التدفقات النقدية؛  ة وتوقيت التي قد تغير قيماألحداث الطارئة  •

 خصائص التمويل؛ •

 الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد؛ •

غير المضمونة    ترتيبات الموجودات)مثل    للتدفقات النقدية من موجودات محددةالمجموعة  الشروط التي تحدد مطالبة   •
 ؛ و  (بضمانات أخرى 

 .)مثل التعديل الدوري ألسعار الفائدة( الزمنية للمالاص بالقيمة الخصائص التي تعدل االعتبار الخ •
 

محفظة للقروض طويلة األجل ذات أسعار فائدة ثابتة والتي يحق للمجموعة بشأنها خيار اقتراح  يوجد لدى المجموعة  
لتعديل.  وق في وقت افي تواريخ تعديل دورية. تقتصر حقوق التعديل هذه على األسعار السائدة في الس  الفائدةتعديل سعر  

للمقترضين   القرض   االختيار يتاح  استرداد  أو  المعدل  السعر  قبول  االسمية  إما  أخرى   بالقيمة  تكاليف  قررت  .  وبدون 
الخيار يعدل سعر ألن    تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي والفوائد  لهذه القروض  التدفقات النقدية التعاقديةالمجموعة أن  

األساسية األخرى والتكاليف   اإلقراضن ومخاطر  عتبار القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتماالفائدة بطريقة تضع في اال
 المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم. 

 

 إعادة التصنيف
 

تكون بعدما تغير نموذج أعمالها   ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا لالعتراف المبدئي بها، إال في الفترة التي
 وجودات المالية.إلدارة الم

 
 المطلوبات المالية

 

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

 إيقاف االعتراف  (3)
 

 الموجودات المالية
 

التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من األصل تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق  
، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الخاصة بالحصول على التدفقات النقدية التعاقدية  (( 4)3)انظر ايضاح    المالي

لة من خالل معاملة يتم بموجبها بصورة فعلية تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية لألصل المالي، أو من خالل معام
ات الملكية بصورة فعلية ولكنها ال تحتفظ بالسيطرة ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتياز

 على األصل المالي.
 

عند إيقاف االعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي  
م الحصول عليه ناقصاً  ( الثمن المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد ت1اف به من األصل( ومجموع )تم إيقاف االعتر 

ر متراكمة تم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى، يتم  ( أية أرباح أو خسائ2أي التزام جديد مفترض( و )
 االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر. 

 
ملكية االستثمارية  تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بسندات ال  إن أية أرباح / خسائر متراكمة 

ات الشاملة األخرى، لم يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر  المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليراد 
ودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف  عند إيقاف االعتراف بهذه السندات. يتم االعتراف بأي حصة من الموج

 إنشائها أو االحتفاظ بها على أنها أصل أو التزام منفصل.والتي تقوم المجموعة ب
 

المالي ولكنها  المركز  بيان  بها في  المعترف  الموجودات  يتم بموجبها تحويل  بإبرام معامالت  المجموعة  تقوم  عندما 
بال  تحتفظ إما بكافة مخاطر وامتيازات إيقاف االعتراف  موجودات الموجودات المالية المحولة أو بجزء منها، ال يتم 

 إعادة الشراء. البيع أو معامالت المعامالت  هذه تتضمنالمحولة. 
 

عندما يتم بيع الموجودات لطرف آخر بإجمالي سعر توافقي لمقايضة معدل العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب  
موعة بكافة مخاطر وامتيازات  المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المج

 ملكية هذه الموجودات بصورة فعلية.
 

فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللها باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل 
صل، ويتم تحديد وتحتفظ بالسيطرة عليه، تواصل المجموعة االعتراف بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األالمالي  

 ذلك من خالل مدى تعرضها لتغيرات في قيمة األصل المحول. 
 

  ايقاف االعترافلتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسوم. يتم  معينة، تحتفظ المجموعة باال  معامالتفي  
نت  إذا كا خدمةبالنسبة لعقد ال مااللتزاأو  ل باألص االعتراف. يتم إيقاف االعترافاألصل المحول إذا كان يفي بمعايير ب

 ( ألداء الخدمة.التزام) كافية  أصل( أو كانت أقل منرسوم الخدمة أكثر من كافية )
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 المالية ات المالية والمطلوباتالتعديالت على الموجود ( 4)

 
 الموجودات المالية

 
بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة  إذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، تقوم المجموعة  

النقدية من  التعاقدية للتدفقات  الحقوق  النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر    تبشكل جوهري. في حال كانت التدفقا
واالعتراف بأصل مالي  مالي األصلي منتهية. ويتم في هذه الحالة إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي  األصل ال

أي تكاليف مستحقة للمعاملة. يتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعديل على النحو  جديد بالقيمة العادلة زائداً 
 التالي:

 

تح  مراعاةيتم   • العااألتعاب عند  القيمة  الجديد وديد  احتساب  دلة لألصل  لتكاليف يتم  استرداداً  تمثل  التي  األتعاب 
 لألصل؛ و مبدئيالمعاملة المستحقة ضمن القياس ال

 االعتراف.  إيقاف يتم إدراج األتعاب األخرى ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند  •
 

زيادة فرصة استعادة الشروط   هوهدف التعديل    يكونعادة  معسراً،    المقترضا يكون  إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندم
تخطط لتعديل في كال كانت المجموعة  .  ة جوهريبصورة  دية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة  التعاق

ما إذا   عة بعين االعتبار هوفإن أول ما تأخذه المجموتنازل عن التدفقات النقدية،  سوف ينتج عنها  أصل مالي بطريقة  
عدم الوفاء   وتعني عادةة على نتيجة التقييم الكمي  ل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريقكان ينبغي شطب جزء من األصل قب

 عادة بمعايير إيقاف االعتراف في مثل هذه الحاالت. 
 

لى إيقاف  الشاملة األخرى إمن خالل اإليرادات    تعديل أصل مالي تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة  يإذا لم يؤد 
معدل عندئذ تقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام  االعتراف باألصل المالي  

و رباح أضمن األ   التعديل  ناتجة عنلألصل وتقوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر    الفائدة الفعلي
المستخدم في حساب األرباح    معدل الفائدة الفعليالنسبة للموجودات المالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل  الخسائر. ب
الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل. يتم إطفاء أي تكاليف أو   ظروفبما يعكس ال  الناتجة عن التعديل  أو الخسائر

في إطار تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل على مدى  لمستلمة  ى األتعاب اباإلضافة إلمتكبدة  رسوم  
 الفترة المتبقية لألصل المالي المعدل.

 
، يتم إجراء تقييم المجموعة لما إذا كان التغيير في التزام مالي  تعديل سعر الفائدة المرجعيفي سياق المرحلة الثانية من  

. يقتضي ها األمر  تعديل سعر الفائدة المرجعيطبيق الوسيلة العملية المقدمة في المرحلة الثانية من  أمراً جوهرياً، بعد ت
من المخاطر على أنه تغير في سعر  إلى المعدل الخالي    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكأن يتم التعامل مع االنتقال من  

على المعيار    تعديل سعر الفائدة المرجعيالثانية من    المرحلة  (. بموجب ر)   3الفائدة المتغير كما هو مبين في اإليضاح  
اتجة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تتم معاملة التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية الن  9رقم  

أن يكون   ئدة المتغير لتلك األداة، بشرطعلى أنها تغييرات في سعر الفا  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكمباشرة عن تعديل  
 إلى المعدل الخالي من المخاطر البديل تم على أساس معادل اقتصاديًا.   أسعار الفائدة السائدة بين البنوكاالنتقال من 

 
لفائدة لتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تغيير في معدل ايترتب على قياس األداة با

تغيير في األداة ال يستوِف هذه المعايير،  الفعلي لألداة، مع عدم وجود تغيير في قيمة التكلفة المطفأة لألداة. إذا كان ال
وهرية وإذا كانت كذلك، يتم إيقاف االعتراف باألداة المالية ويتم  تطبق المجموعة أحكاماً لتقييم ما إذا كانت التغييرات ج

بأداة مالية التغييرات جوهرية،    االعتراف  تكن  لم  إذا  الدفترية  جديدة.  بقيمتها  المالية  المجموعة احتساب األداة  تستمر 
بتعديل إجمالي القيمة الدفترية    الفرق بمعدل الفائدة الفعلي المعدل على أساس مستقبلي، وتقومالتعديل لبيان  الحالية مع  

للقيمة الحالية للتغييرات غير ال متضمنة في الوسيلة العملية، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلي لألداة المالية وفقاً 
 المعّدل. 
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 المطلوبات المالية
 

المعدل بشكل   اللتزامالمالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية ل  لتزامباال  بإيقاف االعترافتقوم المجموعة  
  رافالعتا  ميتالشروط المعدلة بالقيمة العادلة.    على أساسالتزام مالي جديد  ب  االعترافيتم    الحالة،جوهري. في هذه  

ع ضمن األرباح أو الخسائر.  وفد لما  ثمنلوا  إيقاف االعتراف بها  مت  لتيا  لماليةا  تباول طللم  يةرفتد لا  مةلقيا  نبي  رقبالف
، بما في ذلك المطلوبات المالية المتحملةالموجودات غير المالية المحولة، إن وجدت ،والمطلوبات    يتضمن الثمن المدفوع

 المعدلة الجديدة.
 

تزام عن طريق لالل، فيتم إعادة حساب التكلفة المطفأة  على أنه إيقاف اعترافلي  الما  لتزامتعديل اال  اعتبار إذا لم يتم  
األرباح    ضمنرباح أو الخسائر الناتجة  أل عتراف باالصلي ويتم ااأل  معدل الفائدة الفعليخصم التدفقات النقدية المعدلة ب

صلي المستخدم في  األ  معدل الفائدة الفعلييل  م تعد ، يت  ذات معدالت فائدة متغيرة  . بالنسبة للمطلوبات الماليةأو الخسائر
الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل. يتم    ظروفبما يعكس ال  الناتجة عن التعديل  رئخساالح أو  ارباألاحتساب  

ترة المتبقية  االعتراف بأي تكاليف أو رسوم متكبدة على أنها تعديل على القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى الف
 األداة.على  معدل الفائدة الفعليعن طريق إعادة احتساب  لاللتزام المالي المعدل

 
لثانية من تعديل سعر الفائدة المرجعي، يتم إجراء تقييم المجموعة لما إذا كان التغيير في التزام مالي  في سياق المرحلة ا

المرحلة الثانية من تعديل سعر الفائدة المرجعي. يقتضي ها األمر  أمراً جوهرياً، بعد تطبيق الوسيلة العملية المقدمة في  
إلى المعدل الخالي من المخاطر على أنه تغير في سعر    سائدة بين البنوكأسعار الفائدة الأن يتم التعامل مع االنتقال من  

فائدة المرجعي على المعيار  (. بموجب المرحلة الثانية من تعديل سعر الر)   3الفائدة المتغير كما هو مبين في اإليضاح  
حديد التدفقات النقدية التعاقدية الناتجة  يير الدولية إلعداد التقارير المالية، تتم معاملة التغييرات في أساس تمن المعا  9رقم  

يكون   على أنها تغييرات في سعر الفائدة المتغير لتلك األداة، بشرط أن  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكمباشرة عن تعديل  
 تصاديًا.  إلى المعدل الخالي من المخاطر البديل تم على أساس معادل اق أسعار الفائدة السائدة بين البنوكاالنتقال من 

 
يترتب على قياس األداة بالتكلفة المطفأة تغيير في معدل الفائدة الفعلي لألداة، مع عدم وجود تغيير في قيمة التكلفة المطفأة 

يير في األداة ال يستوِف هذه المعايير، تطبق المجموعة أحكاماً لتقييم ما إذا كانت التغييرات جوهرية لألداة. إذا كان التغ
ذلك، يتم إيقاف االعتراف باألداة المالية ويتم االعتراف بأداة مالية جديدة. إذا لم تكن التغييرات جوهرية،  وإذا كانت ك

ائدة الفعلي المعدل على دفترية الحالية مع التعديل لبيان الفرق بمعدل الفتستمر المجموعة احتساب األداة المالية بقيمتها ال
يمة الدفترية لألداة المالية وفقاً للقيمة الحالية للتغييرات غير المتضمنة في الوسيلة بتعديل إجمالي الق  أساس مستقبلي، وتقوم

 العملية، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلي المعّدل. 

 
 المقاصة  ( 5)
 

يكون لدى  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما  
المجموعة حق قابل للتنفيذ قانونياً بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها النية لتسوية المعامالت على أساس صافي  

 المطلوبات بشكل متزامن.المبلغ، أو لتحصيل الموجودات وتسوية 
 

  الدولية إلعداد  معاييراليتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب  
كما في األنشطة التجارية    التقارير المالية، أو عندما تكون المكاسب والخسائر ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة

 . للمجموعة
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 )تابع(الموحدة  حول البيانات الماليةحات إيضا
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(   الموجودات والمطلوبات المالية (ج)
 

 قياس القيمة العادلة   ( 6)
 

ن  تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل االلتزام في معاملة منتظمة بي
 للمجموعة المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً  

، حيثما أمكن، بقياس القيمة  المجموعةقوم  ت اللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.  في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة ل
ة باألصل أو  في سوق نشط لهذه األداة. يعد السوق نشطاً إذا كانت المعاملة الخاصالعادلة لألداة باستخدام أسعار مدرجة 

 مستمرة.   االلتزام تتم بصورة متكررة أو قدر كافي لتوفير معلومات عن التسعير بصورة
 

نشط،   في سوق  مدج  حالة عدم وجود سعر  المدخالت   المجموعةستخدم  تفي  استخدام  تعزز من  تقييم  أساليب  عندئذ 
لملحوظة. تشكل أساليب التقييم المتبعة كافة العوامل التي وظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير االملح

االعتبار بعين  السوق  في  المتعاملين  عند   يضعها  ما  مالية  ألداة  العادلة  للقيمة  دليل  أفضل  إن  ما.  معاملة  تسعير  عند 
  ت وهو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو الُمستلم. في حالة رأي  االعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة،

 يمكن التحقق من القيمة العادلة من أن هذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال  المجموعة
أساليب التقييم التي تستخدم   خالل السعر المدرج في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساس أحد 

عادلة  معدلة إلزالة الفرق بين القيمة الالبيانات من أسواق ملحوظة فقط، فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئياً بالقيمة العادلة،  
  على  الموحد   عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بهذا الفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر

س مناسب على مدى أعمار األدوات، وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من  أسا
 بيانات سوق ملحوظة أو تاريخ انتهاء المعاملة. 

 
قوم  ت  المجموعةفي حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب، فإن  

 جودات والمراكز طويلة األجل بسعر العرض وبقياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب. الموياس بق
 

تم إدارتها تيتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي  
س األسعار التي سيتم قبضها من بيع صافي  أسا  على  على أساس صافي التعرض إلى هذه المخاطر  المجموعةمن قبل  

المركز المالي طويل األجل أو يتم دفعها لتحويل صافي المركز قصير األجل المعرضة لمخاطر معينة. إن التعديالت 
التي تتم على مستوى هذه المحافظ، على سبيل المثال تعديل سعر الطلب أو تعديالت مخاطر االئتمان التي تعكس القياس 

صافي التعرض، يتم تخصيصها إلى األصول وااللتزامات على أساس فردي استناداً إلى تعديل المخاطر ذات   أساسعلى  
 الصلة لكل أداة فردية على حدة في المحفظة. 

 
الملكية الخاصة أو شركات االستثمار   المشتركة وصناديق حقوق  العادلة لالستثمارات في الصناديق  القيمة  يتم تحديد 

على صافي آخر قيمة للموجودات والمعلنة من قبل مدير الصندوق. بالنسبة لالستثمارات األخرى، يتم تحديد  اًء  ة بنالمماثل
تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار معامالت سوقية حديثة تشمل استثمارات مماثلة بناًء على التدفقات  

 النقدية المتوقعة والمخصومة.
 

درة للودائع تحت الطلب ليست أقل من المبلغ المستحق السداد عند الطلب، مخصوماً من أول تاريخ  المقدلة  إن القيمة العا
 يمكن فيه طلب سداد المبلغ. 

 
باالعتراف بالتحويالت بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتباراً من نهاية فترة التقرير التي    المجموعةقوم  ت

 يتم التغير فيها. 
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 )تابع(ت حول البيانات المالية الموحدة احاإيض
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(   الموجودات والمطلوبات المالية (ج)
 

 انخفاض القيمة  ( 7)
 

بالقيمة العادلة   يتم قياسها مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال  االعتراف بب  بنكاليقوم  
 خالل األرباح أو الخسائر:  من

 

 األرصدة لدى البنوك المركزية؛ •

 مالية؛ والمؤسسات البنوك من المستحقة المبالغ •

 عكسي؛  شراء إعادة اتفاقيات  •

 ؛ أدوات الدين المتكونة منالموجودات المالية  •

 ؛والتمويل اإلسالمي والُسلف القروض •

 ؛ وصدرةمُ التزامات القروض ال •

  ة.عقود الضمان المالي المصدر •
 

 حقوق الملكية.ر انخفاض القيمة على استثمارات ئال يتم االعتراف بخسا
 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، باستثناء  تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل  
 شهر:  12دة البنود التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لم

 

 االستثمارات في سندات الدين ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير، و  •

د مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها  األدوات المالية األخرى التي لم تزدا •
 )أ((. 45)راجع اإليضاح 

 
منخفضة عندما يتوافق تصنيف مخاطر    أعالهالمذكورة  المالية  وات  األد مخاطر االئتمان المتعلقة بأن    تعتبر المجموعة

 االئتمان الخاصة بها مع التعريف العالمي "لدرجة استثمارية". 
 

إلى ثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ    ة مقسم  ية منهج  يتم قياس مخصصات خسائر االئتمان باستخدام
 : االعتراف المبدئي

 

إذا لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بأداة مالية، يتم تسجيل مبلغ   –  1المرحلة   •
باستخدام احتمالية التعثر خالل   خسائر االئتمان المتوقعةيتم احتساب  شهر.    12يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  

شهر، يتم استخدام   12التي تقل فترة استحقاقها المتبقية عن    تعشر شهراً التالية. فيما يتعلق بالموجودا  ي فترة االثن 
 احتمالية التعثر بما يتناسب مع فترة االستحقاق المتبقية.  

تعرضها  دون    نشأة األداة الماليةزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عقب    ةالمالي  األداة شهد  تعندما    –  2المرحلة   •
على    . تتطلب هذه المرحلة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناءً 2لة  حرضمن الم  إدراجها، يتم  النخفاض في القيمة

 . ةالمالي لألداةالعمر المقدر المتبقي  على مدىمدة احتمالية التعرض للتعثر 

. على غرار  ضمن هذه المرحلة  تعتبر أنها تعرضت النخفاض القيمةلتي  المالية ا  األدواتيتم إدراج    –  3المرحلة   •
 .  على مدى عمر األداة المالية مخصص خسائر االئتمان خسائر االئتمان المتوقعة يمثل ،المرحلة الثانية
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(   الموجودات والمطلوبات المالية (ج)
 

 )تابع(   انخفاض القيمة ( 7)
 

 قعة االئتمان المتوخسائر قياس 
 

 : خسائر االئتمان المتوقعةفي قياس المستخدمة المدخالت الرئيسية فيما يلي 
 

 احتمالية التعثر؛  •

 التعرض عند التعثر  •

 الخسارة المحتملة عند التعثر؛ و  •
 

على الحصول  المعل  يتم  األخرىوهذه  التاريخية  والبيانات  اإلحصائية  النماذج  من  عموماً  لتعكس  و  ، مات  تعديلها  يتم 
المجموعة عملية مراجعة معقدة لضبط    .االستشرافية  معلوماتال لدى  ذلك،  إلى  المتوقعة باإلضافة  االئتمانية   الخسائر 

 للعوامل غير المتوفرة في النموذج. 
 

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 
 

 ة. احتمالية التعثر على مدى فترة زمنية معينفي تقدير  تتمثل  –احتمالية التعثر   •

تعثر مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار  تاريخ  يتمثل في تقدير التعرض في حال    –الخسارة المحتملة عند التعثر   •
 التعرض بعد تاريخ التقرير. التغيرات المتوقعة في  

التعثر   • التعرض عند  المترتبة عل  –إجمالي  الخسارة  تقدير  في  يستند تتمثل  تعثر في وقت معين.  ى حدوث حالة 
النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع إلى الفرق بين التدفقات  عرض عند التعثر  الت

النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض  الحصول عليها، بما في ذلك التدفقات  
 التعثر.عند 

 
اً إلى مبدأ االحتمال المرجح. يتم قياسها على النحو عن تقدير خسائر االئتمان استناد   ارةخسائر االئتمان المتوقعة هي عب 

 :التالي
 

القيمة الحالية لكافة حاالت نقص    التقرير: على أنهافي تاريخ  قيمة  النخفاض  تتعرض ال  مل  التيالموجودات المالية   •
لل)السيولة   المستحقة  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  المجموعة   وجببم  منشأةأي  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  العقد 
 (؛ استالمها

الدفترية  الفرق بين إجمالي القيمة    على أنها :  تاريخ التقرير قيمة في  الالتي تعرضت النخفاض  الموجودات المالية   •
 مقدرة؛قيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الالو

القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة   نها على أالتزامات القروض التي لم يتم سحبها:   •
 و؛ القرض واستالم التدفقات النقدية التي تتوقعها المجموعة سحب تم  في حال 

ً الدفعات المتوقعة لتعويض حامليها، ناقص عقود الضمانات المالية: •  استردادها. أي مبالغ تتوقع المجموعة  ا
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(   الموجودات والمطلوبات المالية (ج)
 

 )تابع(   انخفاض القيمة ( 7)
 

 المعاد هيكلتهاالموجودات المالية 
 

م بآخر جديد نتيجة  أي أصل مالي أو في حال استبدال أصل مالي قائ الشروط الخاصة ب  أو تعديل   جدولةفي حال إعادة  
يتم  إيقاف االعتراف باألصل المالي و  ينبغيلصعوبات مالية، عندها يتم إجراء تقييم لمعرفة ما اذا كان    تعرض المقترض

 : يالتال  المتوقعة على النحواس خسائر االئتمان يق
 

التدفقات النقدية   دامتخ اس، عندها يتم  إيقاف االعتراف باألصلالمتوقعة  عادة الهيكلة  إعملية    ينتج عنفي حال لم   •
في حال كانت عملية اعادة   ساب نقص السيولة من األصل القائمالمتوقعة والناشئة عن األصل المالي المعدل في ح

القيمة العادلة المتوقعة لألصل   احتسابيتم  إيقاف االعتراف باألصل القائم، عندها،    ها عننتج  المتوقعة سوف يالهيكلة  
 ألصل المالي القائم في وقت إيقاف االعتراف. ل نهائيةالنقدية الت تدفقاالالجديد على أنها  

ريخ إيقاف االعتراف  تامن    هتم خصمي  والذي  األصل المالي القائم  هذا المبلغ في حساب نقص السيولة من  إدراجيتم   •
 لألصل المالي القائم.  معدل الفائدة الفعليالتقرير باستخدام المتوقع وحتى تاريخ 

 

 قيمة ال في  التي تعرضت النخفاضالية الموجودات الم
 

 المالية المطفأة والموجودات    موجودات المالية المدرجة بالتكلفبتقدير ما اذا كانت الفي تاريخ كل تقرير  تقوم المجموعة  
قد تعرضت لالنخفاض في    ،اإليرادات الشاملة األخرى وذمم عقود اإليجار التمويلي  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

وقوع حدث عند  قيمة  ال  في تعرض النخفاض. يكون األصل المالي  "(3)يشار إليها "الموجودات المالية بالمرحلة  قيمة  ال
المالي.  ذي أثر ضار على أو أكثر   المقدرة لألصل  المستقبلية  النقدية  تشتمل األدلة على تعرض أصل مالي    التدفقات 
 التالية: الملحوظةقيمة على البيانات ال في النخفاض 

 

 تعرض المقترض أو المصدر ألزمة مالية كبيرة؛ •

 ؛ لسداد االخالل بأحد العقود، مثل حالة التعثر أو التخلف عن ا •

من قبل المجموعة وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلها في    أو التمويل اإلسالمي  لفض أو السُ ولقردولة ا إعادة ج  •
 ظروف أخرى؛ 

 ؛ أومالية أخرى فالس أو إعادة هيكلةلإل  ن يتعرض المقترضأعندما يصبح من المحتمل  •

 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة الصعوبات المالية. •
 

 الموجودات المالية التي تم شراؤها أو إنشاؤها والتي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة
 

بتلك التي قد تعرضت    ها والتي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمةؤها أو إنشاؤالموجودات المالية التي تم شراتمثل  
على مدى العمر    الموجودات، يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة. بالنسبة لهذه  االعتراف المبدئي  النخفاض ائتماني عند 

إن المبلغ المعترف به كمخصص للخسائر الحقاً لالعتراف المبدئي يساوي قيمة التغيرات  عند االعتراف المبدئي.    نتاجياإل
 ن المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي منذ االعتراف المبدئي باألصل.في خسائر االئتما

 

 في بيان المركز المالياالئتمان المتوقعة ص خسائر عرض مخص
 

 يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
 

 للموجودات؛  الدفتريةاع من إجمالي القيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: على أنها استقط •

مبينة ضمن بند مطلوبات    اتالتزامات قروض وعقود ضمانات مالية: يتم عرضها بشكل عام على أنها مخصص •
 ؛أخرى

في    خسائر   صة األخرى: ال يتم االعتراف بمخصل مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامال  دينالأدوات   •
عن يتم اإلفصاح    إال أنه.  العادلةالدفترية لهذه الموجودات هي قيمتها    ن القيمة أل  اً نظر  الموحد   يبيان المركز المال

 مخصص الخسائر ويتم االعتراف به ضمن احتياطي القيمة العادلة.
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 )تابع(   انخفاض القيمة ( 7)
 

 الشطب 
 

ً )  الموجودات الماليةيتم شطب   ً أ  جزئيا بشكل كلي أو توقعات معقولة حول استرداد أصل ما  عندما ال تكون هناك    (و كليا
كن أن  تكون هذه الحالة عندما تقرر المجموعة أنه ال يوجد لدى المقترض موجودات أو مصادر دخل يمعموما  جزئي. و

 لكل أصل على حدة. تنتج تدفقات نقدية كافية السترداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم
 

ً يتم إدراج استردادات المبالغ المشطوبة   في بيان األرباح أو الخسائر. يمكن    انخفاض القيمةمخصص  صافي  ن  ضم  سابقا
باإلجراءات المتبعة في المجموعة   االلتزاممن أجل    حصيلتأن تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة ال

 السترداد المبالغ المستحقة. 
 

 متطلبات مخصص مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 

 CBUAE/BSD/2018  / 458رقم  الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة  لتعميم  من ا  4-6للبند رقم  وفقاً  
عام مجتمعين أكبر من مخصص انخفاض  المخصص  الخاص والمخصص  الن مجموع  ، إذا كا2018بريل  أ  30المؤرخ  

ية، فإنه يجب تحويل الفرق إلى "احتياطي  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المال  9القيمة المحتسب بموجب المعيار رقم  
ما ينتمي إليه الفرق يمة إلى  احتياطي انخفاض الق  تخفيضمن األرباح المحتجزة. كما يجب    مباشرانخفاض القيمة" بشكل  

 لسداد توزيعات األرباح. ن احتياطي انخفاض القيمة غير متاح إ في مخصص خاص ومخصص عام / جماعي. 
 

 يعادله النقد وما  ( د)
 

لدى المصارف المركزية    غير مقيدة  لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة
والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر، والتي تتعرض   لمصارفمستحقة من اواألرصدة ال

 لة، وتُستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.  لمخاطر غير هامة للتغيرات في القيمة العاد 
 

 لفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد. يمثل النقد وما يعادله موجودات مالية غير مشتقة يتم قيدها بالتك
 

 المصارف والمؤسسات المالية مستحقة منأرصدة  )هـ( 
 

 بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة.   درجةلمتتمثل بالموجودات المالية غير المشتقة ا
 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ( و)
 

هذه بأاالستثما  تتمثل  توراق  رات  المجموعة    ستحوذ مالية  بعليها  رئيسية  أو بصورة  القريب  المدى  البيع على  غرض 
الموجودات االعتراف مبدئياً بهذه  يتم    .البيعتم إدارتها معاً لتحقيق ربح قصير األجل أو  تاالحتفاظ بها كجزء محفظة التي  

زء  جميع التغيرات في القيم العادلة كجاالعتراف ب المالي الموحد. يتم  ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في بيان المركز  
 . األرباح أو الخسائرمن 

 
 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي  ( ز)

 
في وقت محدد في   بسعر ثابت  ال يتم االعتراف بالموجودات التي يتم شرائها بشكل متزامن مع االلتزام بإعادة بيعها

عقود إعادة شراء عكسية في بيان المركز  مدفوعة إلى الطرف المقابل في هذه االتفاقيات كالمستقبل. يتم عرض المبالغ ال
الشراء  اتفاقية إعادة  البيع كفائدة وتستحق على مدة  الشراء وسعر إعادة  بين سعر  الفرق  اعتبار  الموحد. ويتم   المالي 

 يقة معدل الفائدة الفعلي.  ى بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طر، ويتم تحميلها علالعكسي
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 والتمويل اإلسالمي ُسلفالقروض وال (ح)

 
 المركز المالي ما يلي: " في بيان والتمويل اإلسالمي ُسلفيتضمن بند "القروض وال

 

وال • بالتكلفة    ُسلفالقروض  قياسالمقاسة  ويتم  اإلضافية المطفأة؛  المعاملة  تكاليف  زائداً  العادلة  بالقيمة  مبدئياً  ها 
 و  ها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ت قياسها الحقاً بتكلف مالمباشرة ويت

 . المدينة يالتمويل اإليجارذمم عقود  •

 االستثمار والتمويل اإلسالمي. عقود  •
 

مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط والتي مالية غير  بموجودات    ُسلفتتمثل القروض وال
 ال تنوي المجموعة بيعها مباشرة أو على المدى القريب.  

 
عندما تكون المجموعة طرف مؤجر في عقد إيجار يتم بموجبه بصورة فعلية نقل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل  

ويتم االعتراف بالذمم المدينة التي تساوي صافي االستثمار    إيجار تمويليكعقود  الترتيبات  تصنيف هذه  للمستأجر، يتم  
 .  ُسلففي اإليجارات ويتم عرضها ضمن القروض وال 

 
أم ال، تقوم المجموعة بالتحقق من جوهر العقد، كما تقوم بتقييم إذا ما كان    كان الترتيب يمثل عقد إيجار عند تحديد إذا ما  

 تمداً على استخدام األصول أو األصل المحدد وتضمن العقد على حق استخدام هذه األصول.ط العقد معستيفاء شروا
 

 إما عندما يقوم المقترض بسداد التزاماته أو عندما يتم بيع القرض أو شطبه.  ُسلفهذه القروض والب  ايقاف االعترافيتم  
 

 اإلسالمية  والتمويلية العقود االستثمارية 
 
بمزاولة أعمال مصرفية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة    ةالمجموعقوم ت

 مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة. 
 

 التعريفات ( 1)
 

 اإلجارة 
 

 تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتهية بالتمليك. 
 

أو بناء أصل ما بناًء على طلب العميل )المؤجر( بموجبها بتأجير  ن اتفاقية تقوم المجموعة  تمويل اإلجارة هو عبارة ع
)المستأجر( ووعد منه باستئجار الموجودات لفترة زمنية محددة مقابل دفعات إيجار محددة. يمكن إنهاء اإلجارة عند نقل 

لمنافع الفعلية المتعلقة ة بتحويل جميع المخاطر واملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة اإليجار. كما تقوم المجموع
بملكية األصل المؤّجر إلى المستأجر. يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة  

 اإليجار. 
 

 المرابحة
 

  العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح المرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد  
بشر المجموعة  تقوم  التكلفة.  تم شراؤه وفقاً  بعد خصم  الذي  الصنف  بشراء  العميل  بناًء على وعد من  الموجودات  اء 

لشروط وظروف معينة. يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم االعتراف بهذه اإليرادات عند استحقاقها  
 الفعلي على الرصيد غير المسدد. رة العقد باستخدام طريقة معدل الربح على مدى فت 
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 )تابع(  والتمويل اإلسالميالقروض والُسلف  (ح)
 
 )تابع(  التعريفات ( 1)

 
 المضاربة

 
لطرف ألطراف بتقديم المال )رب المال( ويقوم ابين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد االمضاربة هي عبارة عن عقد  

اآلخر )المضارب( باستثمار المال في مشروع أو نشاط معين مع توزيع أي أرباح محققة بين الطرفين وفقاً لحصص  
  ة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أياً مناألرباح التي تم االتفاق عليها مسبقاً في العقد. يتحمل المضارب الخسارة في حال

خسائر يتحملها رب المال. يتم االعتراف باإليرادات على أساس النتائج المتوقعة  شروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن ال
المعدلة بالنتائج الفعلية عند التوزيع بواسطة المضارب، وفي حال كانت المجموعة هي رب المال يتم تحميل الخسائر 

 ها. لى بيان الدخل الموحد للمجموعة عند تكبد ع
 

 الوكالة
 

الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفين )رب المال( بتقديم مبلغ معين من المال 
مئوية من المبلغ للوسيط )الوكيل( الذي يستثمره وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معينة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة 

لتقصير أو مخالفة أياً من أحكام وشروط عقد ضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلهمال أو االمستثمر(. يلتزم الوسيط ب
 الوكالة. يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة. 

 
فعلية عند الفعلي طوال الفترة، وتعّدل باإليرادات ال  يتم تسجيل اإليرادات المقدرة من عقد الوكالة على أساس معدل الربح

 د تكبدها. تحصيلها. ويتم احتساب الخسائر عن
 

 االعتراف باإليرادات ( 2)
 

 اإلجارة  
 

يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة حتى يصبح تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه بناًء على أدلة 
 معقولة.

 
 المضاربة

 
ديرها بشكل موثوق، في ما عدا لمضاربة على أساس االستحقاق، إذا أمكن تقيتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من ا

ذلك، يتم االعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان األرباح أو الخسائر 
 الموحد عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.

 
 الوكالة

 
ق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند  ة من الوكالة على أساس االستحقايتم االعتراف باإليرادات المقدر

 استالمها. يتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل. 
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 تاجرة لما أغراضاالستثمارات لغير  ( ط)
 

 في بيان المركز المالي ما يلي:  مدرجةالتتضمن االستثمارات لغير غرض المتاجرة 
 

قياسها  سندات   • يتم  التي  المطفأة؛  بالتكلفة  المقاسة  المباشرة الدين  اإلضافية  التكاليف  زائداً  العادلة  بالقيمة  مبدئياً 
 الفائدة الفعلية؛  للمعاملة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

 سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛  •

 المصنفة على أنها  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و حقوق الملكيةسندات  •

 االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة.  •
 

إليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف باألرباح والخسائر  ة بالقيمة العادلة من خالل ابالنسبة لسندات الدين المقاس
ألخرى، باستثناء البنود التالية التي يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة  ضمن اإليرادات الشاملة ا

 فأة:لموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطل االعتراف بها التي يتم 
 

 إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  •

 خسائر االئتمان المتوقعة والمبالغ المعكوسة؛ و •

 خسائر صرف العمالت األجنبية. أرباح و •
 

، تتم إعادة تصنيف  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىعندما يتم إيقاف االعتراف بسندات الدين المقاسة  
بها سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى من حقوق الملكية إلى األرباح أو  الخسائر المتراکمة المعترف    األرباح أو
 الخسائر.

 

اختارت المجموعة عرض تغيرات اإليرادات الشاملة األخرى في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق 
على أساس كل أداة على حدة   تيار بشكل نهائي غير قابل للتغييراالخهذا  الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم  

دوات إلی األرباح أو الخسائر، وال لتلك األالقيمة العادلة ح أو خسائر رباراف المبدئي. ال تتم إعادة تصنيف أعند االعت
باح ضمن األرباح أو  يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األر

اف بها ضمن اإليرادات الخسائر، ما لم تكن تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم االعتر
الشاملة األخرى. يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح  

 ستثمار. المحتجزة عند استبعاد اال
 

 االستثمارات العقارية ( ي)
 

قياس   العقارية يتم  بيان    االستثمارات  يتم  المبدئي،  لالعتراف  الحقاً  المعاملة.  تكاليف  ذلك  في  بما  بالتكلفة،  مبدئياً 
بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق في تاريخ الميزانية العمومية. يتم إدراج األرباح أو   االستثمارات العقارية

  الموحدبيان الدخل    "اإليرادات األخرى" في   ضمنلخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للعقارات االستثمارية  ا
 . في السنة التي تنشأ فيها 

 

عندما يتم استبعادها أو عندما يتم إيقاف استخدامها بصورة دائمة وال يتوقع   االستثمارات العقارية يتم إيقاف االعتراف ب
أو أو خسائر من إيقاف استخدام    أرباح ى أية منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم االعتراف بأي  الحصول عل

 . فيها أو االستبعاد  عقار استثماري ضمن بيان الدخل الموحد للسنة التي يتم فيها إيقاف االستخداماستبعاد 
 

 الممتلكات والمعدات ( ك)
 

 االعتراف والقياس ( 1)
 

والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم    بنود الممتلكاتيتم قياس جميع  
انخفاض القيمة بشكل دوري. يتم تحويل  بيان المشروعات الرأسمالية قيد اإلنجاز مبدئياً بالتكلفة ويتم اختبارها لتحديد  

   كات والمعدات ثم يبدأ احتساب االستهالك عليها.هذه األعمال عند إنجازها إلى البند المناسب من الممتل
 

المشتراة التي تمثل    الكمبيوتربرامج  بتتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل. ويتم االعتراف  
  ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.جزءاً رئيسياً 
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 )تابع(  الممتلكات والمعدات )ك( 
 

 )تابع(  االعتراف والقياس ( 1)
 

من عمليات   المتحصالت  مقارنة  من خالل  والمعدات  الممتلكات  بنود  أحد  استبعاد  من  والخسائر  األرباح  تحديد  يتم 
ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان  عتراف بها صافية  والمعدات ويتم اال  للممتلكاتاالستبعاد مع القيمة الدفترية  
 األرباح أو الخسائر الموحد.

 

تلك  من  المنافع االقتصادية المستقبلية    تتدفق  فقط عندما يكون من المحتمل أن  وذلكالالحقة    فاتالمصروتتم رسملة  
 تكبدها. الخسائر الموحد عند  ضمن بيان األرباح أو الدورية  المصروفاتللمجموعة. يتم إدراج  المصروفات

 
والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية(    الممتلكاتعندما يكون ألجزاء أحد بنود  

 من الممتلكات والمعدات.
 

رى في األرباح  يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن بند اإليرادات األخ
 أو الخسائر.

 

 االستهالك   ( 2)
 

خفض تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها الحالية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت  احتساب االستهالك ليتم  
، ويتم االعتراف باالستهالك عموماً ضمن األرباح أو الخسائر. ال يتم احتساب استهالك على مدى أعمارها اإلنتاجية

 واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.  تملك حر على األراضي المملوكة
 

 المقارنة:والحالية   تينفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفتر
 

 سنة 50إلى  20 مباني وفيالت 
 سنوات 10إلى  5 أثاث ومعدات مكتبية 

 سنوات 10إلى  3 جرةستأالم المباني  تجهيز
 واتسن 10 الخزائن اآلمنة

 سنوات 7إلى  3 ومعداتأنظمة حاسب آلي 
 سنوات 3 سيارات

 

ً  في تاريخ كل تقرير المتبقية طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم  مراجعةتتم   . ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا
 

 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  ( 3)
 

االنشاء بغرض استخدامها في إنتاج أو توريد على الموجودات قيد  تتمثل موجودات األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  
 ً خسائر انخفاض القيمة المعترف بها. تتضمن التكلفة   بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية ويتم احتسابها بالتكلفة ناقصا

تصبح ة للمجموعة. عندما  كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشاء الممتلكات المرسملة وفقاً للسياسات المحاسبي
الموجودات جاهزة لالستخدام، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم  

 احتساب استهالكها وفقاً لسياسات المجموعة.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ( 4)
 

الق بمراجعة  تقرير  كل  تاريخ  في  المجموعة  لموجود تقوم  الدفترية  )خالف  غير  اتها  يم  العقاريةالمالية    االستثمارات 
وموجودات الضريبة المؤجلة( لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود هذا المؤشر، يتم  

 تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تخضع الشهرة التجارية الختبار انخفاض القيمة سنوياً. 
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 )تابع(  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ( 4)

 
نقد  تدفقات  تنتج  التي  الموجودات  الموجودات في أصغر مجموعة من  يتم تجميع  القيمة،  ية  بالنسبة الختبار انخفاض 

مستقلة بقدر كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات أو الوحدات األخرى  داخلة من االستخدام المستمر، والتي تعد  
المنتجة للنقد. يتم تخصيص الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال إلى الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات 

 المتوقعة من عمليات دمج األعمال.المنتجة للنقد المتمثلة في المنفعة  
 

قيمة القابلة لالسترداد ألحد الموجودات أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادلة ناقصاً  تتمثل ال
لية تكاليف البيع، أيهما أكبر. ترتكز "القيمة من االستخدام" على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة إلى قيمها الحا

يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا   باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي
 األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. 

 
 د.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة تتجاوز قيمته القابلة لالستردا

 
ثر  كلدى المجموعة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها في أ  أعمالدارة  إالمستخدمة في  ال تحقق الموجودات  

منتجة للنقد على أساس متسق ومعقول وتخضع الوحدات  لمنتجة للنقد. يتم تخصيص الموجودات التجارية ل  ةمن وحد 
 جارية. نتجة للنقد التي تنتمي إليها الموجودات التالختبار انخفاض القيمة كجزء من اختبار الوحدات الم

 
ويتم تخصيصها أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي    ،يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر

قد لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للن  ثمشهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد،  
 على أساس تناسبي. 

 
انخ  يتم عكس خسائر  يتم عكس خسائر  ال  بالموجودات األخرى،  يتعلق  فيما  التجارية.  بالشهرة  المتعلقة  القيمة  فاض 

القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها،   فيهانخفاض القيمة فقط على المدى الذي ال تزيد  
 لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.  مافاء، طاإل وأصافية من االستهالك 

 
 الموجودات غير الملموسة ( ل)

 
الزيادة في الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة في  تتمثل الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ  

الشركة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة ي  ف   سابقة   والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية   عليهاالمستحوذ  
صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد. إذا كان إجمالي الثمن المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة معترف  ل

ستحوذ أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة الم  بها والحصة المحتفظ بها سابقاً المقاسة بالقيمة العادلة
 رق مباشرة ضمن بيان الدخل.عليها في حالة الشراء بسعر مخفض، يتم االعتراف بالف

 
التي تم االستحواذ عليها عند دمج   والرخصة التجارية  لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية

للنقد، التي من المتوقع أن تستفيد من   دة من الوحدات المنتجة للنقد، أو مجموعات الوحدات المنتجةاألعمال إلى كل وح
من الوحدات المنتجة للنقد، أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المخصص لها الشهرة التجارية الدمج. إن كل وحدة  

رية ألغراض اإلدارة الداخلية. تتم مراقبة الشهرة تمثل أقل مستوى داخل المنشأة يتم من خالله مراقبة الشهرة التجا
 على مستوى القطاعات التشغيلية.   التجارية

 
  بشكل سنوي   النخفاض القيمة   والرخصة التجاريةيتم إجراء عمليات مراجعة للتحقق من مدى تعرض الشهرة التجارية  

جود انخفاض محتمل في القيمة. تتم مقارنة  و التغيرات في الظروف إلى وأأو بمعدل أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث  
يمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف  للشهرة التجارية بالقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القالقيمة الدفترية  

 البيع، أيهما أعلى. يتم االعتراف فوراً باالنخفاض في القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقاً. 
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 )تابع(الموجودات غير الملموسة  ( ل)
 

تشمل موجودات المجموعة غير الملموسة بخالف الشهرة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن دمج األعمال. إن تكلفة  
عليه المستحوذ  الملموسة  غير  األعمال  الموجودات  دمج  في  قيا  تمثلا  يتم  االستحواذ.  تاريخ  في  العادلة  س  قيمها 

كل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم  الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بش
 متراكمة. الإدراج الموجودات غير ملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة 

 

تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إم إنتاجية محددة أو غير محددة. يتم إطفايتم  أنها أعمار  ء  ا على 
لالنخفاض    تعرضها   محددة على مدى األعمار اإلنتاجية، ويتم تقييم النتاجية  اإلعمار  األالموجودات غير الملموسة ذات  

فاء وطريقة  في القيمة عند وجود مؤشر يفيد احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلط
ذات   الملموسة  غير  للموجودات  األخذ النتاجية  اإل  عماراألاإلطفاء  يتم  تقرير.  فترة  كل  نهاية  في  األقل  على  محددة 

اجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستخدام المنافع المستقبلية المتضمنة في األصل باالعتبار التغييرات في األعمار اإلنت
تم معاملتها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج  تطفاء على نحو مناسب، وبهدف تعديل فترة أو طريقة اإل

 ان الدخل الموحد.اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في بي مصروفات
 

القيمة الدفترية ألي    تخصيصها أوالً لتخفيض  . هذا ويتمخسائر انخفاض القيمة في األرباح أو الخسائرب   االعترافيتم  
شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد، ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس 

ر االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى، يتم عكس خسائر  ال يتم عكس خسائ  تناسبي.
تحديدها،   ليتمالذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان    المدىإلى  االنخفاض في القيمة فقط  

 في القيمة.  لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض مابعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، 
 

 احتساب اإلطفاء: غرض األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ل  فيما يلي
 

 سنة  15 – 7 .5 ء العملعالقات ا
 سنة  15 – 2 .5 ودائع أساسية 

 سنة 20 العالمة التجارية
 

 البيع قيدضمانات  ( م)
 

ويتم قيدها    والتمويل اإلسالمي  ُسلفبعض القروض والقد يتم الحصول على ضمانات عقارية وضمانات أخرى لتسوية  
بقيمها    عليها  يتم تسجيل الموجودات المستحوذ كموجودات محتفظ بها للبيع ويتم بيانها ضمن "الموجودات األخرى".  

)صافية من مخصص انخفاض القيمة(، أيهما    والتمويل اإلسالميالعادلة ناقصاً تكاليف البيع أو بالقيمة الدفترية للقرض  
قيد أي   يتم  للبيع.  بها  المحتفظ  الموجودات  يتم احتساب االستهالك على  المقايضة. ال  تاريخ  الحق   تخفيض أقل، في 

العادلة ناقصاً تكاليف البيع كخسائر انخفاض قيمة الموجودات، ويدرج ضمن  المستحوذ عليها إلى القيمة  موجودات  لل
بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم االعتراف بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، إلى الحد الذي 

أو الخسائر الموحد. تتماشى سياسة  لقيمة المتراكمة، ضمن بيان األرباح  ال تتجاوز فيه هذه الزيادة خسائر انخفاض ا
القانونية ذات العالقة    فيما يتعلقالمجموعة   المتطلبات  المناطق التي تعمل ضمنها    السارية في بحذف الضمانات مع 
 المجموعة. 

 

 تجاريةالوراق األخرى وحسابات العمالء والودائع األو ،للبنوك والمؤسسات الماليةالمستحقة رصدة األ ( ن)
 

ويتم االعتراف    ،وراق التجارية مطلوبات ماليةاألللبنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء والمستحقة  دة  تعتبر األرص
ً   بها ً   مبدئيا   تكاليف المعامالت، ويتم قياسهم الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.   بالقيم العادلة ناقصا

 

 اتفاقيات إعادة الشراء  ( س)
 

في تاريخ مستقبلي محدد    بسعر ثابت   ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائها 
المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب هذه العقود كاتفاقيات إعادة شراء ضمن بيان المركز المالي   بيانويتم  

ويتم قيدها على مدى فترة عقد إعادة   فائدة،معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات    متتالموحد.  
  ها على بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.الشراء، ويتم تحميل
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 القروض ألجل والسندات الثانوية  ( ع)
 

للتحويل إلى أسهم رأس المال بناًء على رغبة حاملها، ال  تشتمل القروض ألجل والسندات الثانوية على سندات قابلة  
ب قيمة  العادلة لألسهم، ويتم تسجيلها كأدوات مالية مركبة. تحدد  القيمة  التغيرات في  ند حقوق يتغير عدد األسهم مع 

لدفعات الحالية  القيمة  اإلصدار على  متحصالت  بفائض  للتحويل  القابلة  السندات  من  األصلي  الملكية  والفائدة    المبلغ 
 على مطلوبات مشابهة ال تحمل خيار التحويل. المطبقالمستقبلية مخصومة باستخدام سعر فائدة السوق 

 
  في  رلتغيا  قيمة  رضع  ميت،  رلخسائأو ا  حبارألا  لخال  نم  لةد اعلا  بالقيمة  التي يتم تصنيفها   لألج  فيما يتعلق بالقروض

ي  طکإحتيا  الخاصة بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  ن الئتماا  طرمخا  في   للتغيراتالمنسوبة    تباولطللم   لةد لعاا  لقيمةا
مبلغ التغير في    عرض   ان، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاالعتراف المبدئي بااللتزام المالي. عند  ائتمان المطلوبات

العادلة   مخاطر    لاللتزامالقيمة  إلى  االمنسوب  الشاملة  اإليرادات  في  التضارب    ألخرى االئتمان  يُزيد  أو  سيسفر عن 
 يتم إجراء هذا التقييم باستخدام تحليل االنحدار لمقارنة:  المحاسبي في األرباح أو الخسائر.

 

   ؛لمتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمانالمتوقعة في القيمة العادلة للمطلوبات ا التغيرات •

 تأثير التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لألدوات ذات الصلة على األرباح أو الخسائر.و •
 
ً   تباولطلما  ن ئتماا  يطحتياا   في  المبينة  لمبالغا  ليوتح  ميت   ال   إيقاف االعترافتم  عندما ي  .األرباح أو الخسائر  لیإ  الحقا
 المطلوبات إلى األرباح المحتجزة.  ائتمانفي احتياطي  المتراكم يل المبلغهذه األدوات، يتم تحوب
 

التحويل تنطوي على خيار  التي ال  الثانوية  القروض ألجل والسندات  قياسها  إن  يتم  العادلة من خالل   والتي  بالقيمة 
بقيمتها العادلة ناقص  مطلوباتهي  األرباح أو الخسائر   تكاليف المعاملة، ويتم قياسها  مالية يتم االعتراف بها مبدئياً  اً 

، ويتم تعديلها إلى مدى مخاطر تغيرات القيمة العادلة المتحوط معدل الفائدة الفعليفأة باستخدام طريقة  الحقاً بتكلفتها المط
 بشأنها. 

 
 أسهم خزينة ( ف)

 
ويتم احتسابها على أساس  الخاصة المستحوذ عليها )أسهم خزينة( من حقوق الملكية    أدوات حقوق الملكيةيتم استقطاع  

التكلفة المرجح. ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار أو    متوسط
فترية وثمن الشراء، في حال إعادة  إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الد 

أسهم منحة، يتم تحميل تكلفة    صدار األسهم. في حال توزيع أسهم الخزينة كجزء من إصداراإلصدار، ضمن عالوة إ
األسهم مقابل األرباح المحتجزة. يتم إلغاء حقوق التصويت المتعلقة بأسهم الخزينة للمجموعة وبالتالي ال يتم تخصيص  

 .  اله أي توزيعات أرباح
 

 الموجودات االئتمانية ( ص)
 

 هذه   إدراجها ضمنيتم  ات أو بصفة ائتمانية كموجودات للمجموعة، وبالتالي ال  المحتفظ بها كأمان  ال تعتبر الموجودات
 البيانات المالية الموحدة.

 
 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم (ق )

 
تكاليف    الممنوحة ويتم االعتراف بالتكلفة في تاريخ منح الخيارات للموظفين ضمنيتم تقدير القيمة العادلة للخيارات  

الفترة   مدار  على  الملكية  حقوق  في  مماثلة  زيادة  مع  هذه الموظفين،  الستخدام  مخولون  الموظفون  ليصبح  الالزمة 
سهم التي يتوقع إيفاء  الخيارات بشكل غير مشروط. ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد خيارات األ

المصروفات بشكل نهائي بناًء على عدد خيارات األسهم التي تم    الخدمات المشروطة بها. وبذلك يتم االعتراف بتلك
الخدمات المشروطة بها وبناًء على شروط أداء غير متعلقة بالسوق عند تاريخ انتهاء الصالحية. قد تساهم هذه الوفاء ب

 لسهم المخفضة بمجرد اعتبارها كأسهم عادية محتملة. األسهم في احتساب ربحية ا
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 )تابع(لموحدة يانات المالية اإيضاحات حول الب
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة  ( ر)
 

 معدل الفائدة الفعلي
 

الفعلية.    الفائدة ضمن األرباح أو الخسائرإيرادات ومصروفات  ب  االعتراف يتم   الفائدة  معدل "يتمثل  باستخدام طريقة 
العمر  أو المقبوضات على مدى  النقدية المستقبلية المقدرة    الدفعات  خصمم استخدامه لالمعدل الذي يت  في"  الفائدة الفعلي

 المتوقع لألداة المالية إلى:
 

 أو؛ القيمة الدفترية لألصل الماليإجمالي  •

 للمطلوبات المالية.لتكلفة المطفأة ا •
 

احتساب   الفعليعند  الفائدة  بخالف    معدل  المالية  أ  الموجوداتلألدوات  النخفاض    الناشئة  والمشتراة  تعرضت  التي 
خسائر    الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس  مراعاة كافة، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع  ائتماني

   .االئتمان المتوقعة
 

ال يتجزأ   ي تشكل جزءاً تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والت معدل الفائدة الفعلييشمل احتساب 
أو إصدار الموجودات لحيازة  مباشرة    اإلضافية المنسوبةت التكاليف  ال. تشمل تكاليف المعاممعدل الفائدة الفعليمن  

 المالية أو المطلوبات المالية. 
 

، مما  2021)إيبور( على نهاية العام    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل  من    2المرحلة  بتطبيق  المجموعة  قامت  
بيل عملي لمعالجة التغيرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية كسعر فائدة متغير، شريطة  يسمح باعتباره س

تتضمن   معينة.  يكتلك  الوفاء بشروط  أن  إيبورالشروط  لتعديل  مباشرة  كنتيجة  التغيير ضرورياً  يتم إجراء    ون  وأن 
ً التحول على أساس م  .عادل اقتصاديا

 
 القيمة الدفتريةإجمالي ة المطفأة وكلفالت
 

القيمة التي تم بها قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند  ألصل مالي أو التزام مالي تتمثل فيإن "التكلفة المطفأة" 
ً   اف المبدئياالعتر يقة الفائدة المتراكم باستخدام طر  اً اإلطفاءأو ناقص  اً ، زائد المبالغ المسددة من المبلغ األصلي  ناقصا
بين  ألي  الفعلية   المبدئية والقيمة المستحقةفرق  الماليةو،  القيمة  للموجودات  فيتم تعديلها مقابل أي مخصص    بالنسبة 

 .  االئتمان المتوقعةخسائر ل
 

خسائر  ل أي مخصص    ه مقابل المالي قبل تعديل  لألصلالتكلفة المطفأة    فيالمالي"    لألصل"إجمالي القيمة الدفترية  يتمثل  
 .االئتمان المتوقعة

 
 الفائدة   احتساب إيرادات ومصروفات

 
الفائدة الفعلييتم احتساب     االلتزام المالي أو    باألصلالمبدئي    االعترافالمالي عند    االلتزامالمالي أو    لألصل  معدل 

ة لألصل الدفتريالقيمة  إجمالي  على    معدل الفائدة الفعلي، يتم تطبيق  الفائدةالمالي. عند احتساب إيرادات ومصروفات  
  معدل الفائدة الفعلي   يتم تعديل.  لاللتزامالتكلفة المطفأة    على( أو  يكون األصل قد تعرض النخفاض ائتماني)عندما ال  

في أسعار الفائدة   غيراتبشكل دوري لتعكس الت لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرةنتيجة إلعادة تقييم التدفقات النقدية 
ً   تميفي السوق.   إطفاء    فيهيبدأ  التاريخ الذي    تعديالت تحوط القيمة العادلة فيمقابل    معدل الفائدة الفعلي  تعديل  أيضا

 تعديل التحوط. 
 

 (. 7)ج( ) 3 توقيت تعرض الموجودات المالية لالنخفاض االئتماني، راجع اإليضاح لحو اتالمعلوم لمزيد من
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( اسات المحاسبية الهامة لسيا 3
 

 )تابع(  إيرادات ومصروفات الفائدة  ( ر)
 
 عرض ال
 

األرباح أو الخسائر واإليرادات في بيان  الواردةالمحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  الفائدةإيرادات  تتضمن
 ما يلي:  الشاملة األخرى

 

 ة المقاسة بالتكلفة المطفأة؛الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالي •

 ؛ اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل الفائدة على أدوات الدين المقاسة  •

تحوطات التدفقات النقدية صنفة ضمن  تغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط المؤهلة الممن  الجزء الفعال   •
 على إيرادات  المتحوط بشأنهاها التدفقات النقدية  فترة التي تؤثر في لفائدة، في نفس اللللتغيرات في التدفقات النقدية  

 ومصروفات الفائدة؛  أو

الفعال   • الممن  الجزء  المؤهلة  التحوط  مشتقات  في  العادلة  القيمة  العادلة صنفة ضمن  تغيرات  القيمة  تحوطات 
 لمخاطر سعر الفائدة.

 لفة المطفأة. الفائدة السلبية على االلتزامات المالية الُمقاسة بالتك •
 

 ما يلي: شاملة األخرىاألرباح أو الخسائر واإليرادات الالواردة في بيان  مصروفات الفائدةتتضمن 
 

 ؛المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة •

 ية د لنق ا  تفقاد لتا  اتوطصنفة ضمن تحالم  لةؤهلما   وطلتحا  تمشتقا  في  لةد لعاا  لقيمةا  راتتغي  نم  للفعاا  زءلجا •
 أو   راداتيإ  علی  المتحوط بشأنها  يةد لنقا  تفقاد لتا   فيها  رثؤت  لتيا  رةلفتا  سنف  في،  للفائدة   يةد لنقا  تفقا د لتا  في  رللتغي
 الفائدة؛ و  تفارومص

الفعال   • الممن  الجزء  المؤهلة  التحوط  مشتقات  في  العادلة  القيمة  العادلة صنفة ضمن  تغيرات  القيمة  تحوطات 
 لمخاطر سعر الفائدة.

 المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة.  على االلتزامات الفائدة السلبية •

 التزامات اإليجار. مصروفات الفائدة على  •
 
 راداتکإي  رلخسائأو ا  ح بارألا  لخال  نم  لةد لعاا  بالقيمة  لماليةا  تباولطلم وا  وداتجولما  تفارومصو  راداتيإ  بيان  ميت

 .رلخسائأو ا حبارألا لالخ نم لةد لعاا بالقيمة لماليةا دواتألا نم فائدة أو مصروفات فائدة
 

 اإليرادات من أنشطة التمويل اإلسالمي ( ش)
 

 على مدى فترة عقد اإليجار.  التناسب الزمنييتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس 
 

يتم    على مدى فترة العقد حسب المبلغ األصلي المتبقي.  التناسب الزمني على أساس    المرابحةيتم االعتراف بإيرادات  
تائج الفعلية عند التوزيع من قبل المضارب.  النتائج المتوقعة المعدلة مقابل الن  ت المضاربة على أساساف بإيرادااالعتر

 في حال كانت المجموعة هي رب المال، يتم تحميل الخسائر عند تكبدها ضمن بيان الدخل الموحد للمجموعة. 
 

 حصة المودعين من األرباح ( ت)
 

نوك والعمالء  على اإليداعات المقبولة من قبل الب  المبلغ المستحق كمصروفاتفي  باح  تتمثل حصة المودعين من األر
بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم احتساب هذه   في شكل ودائع وكالة ومضاربة معترف بها كمصروفات ضمن 

 المبالغ وفقاً لشروط وأحكام ودائع الوكالة وطبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
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 )تابع(ل البيانات المالية الموحدة ات حوإيضاح
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 الرسوم والعموالت إيرادات ومصروفات  ( ث)
 

تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها إلى عمالئها. إن المعالجة  
للرسوم   تعتمد على  المحاسبية  يتم من  والعموالت  التي  االعتراف  األغراض  يتم  لذلك  الرسوم. ووفقاُ  أجلها تحصيل 

 باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم احتساب إيرادات الرسوم والعموالت كما يلي:
 

 الخدمات؛يتم االعتراف باإليرادات التي يتم الحصول عليها من تقديم الخدمات أثناء تقديم هذه  •

 التي يتم الحصول عليها نتيجة تنفيذ أعمال هامة، كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل؛  باإليرادات ف يتم االعترا •

معدل الفائدة لألداة المالية كتعديل ل  معدل الفائدة الفعلييتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من   •
 . "فوائد الإيرادات "ويتم قيدها ضمن  الفعلي

 
بشكل جزئي في  للمجموعة    الموحدةفي البيانات المالية  ما  أداة مالية  الذي ينشأ عنه االعتراف بعميل  المع    التعاقد   يتمقد  

من المعايير    15رقم    المعيار  في إطاروبشكل جزئي  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    9رقم    المعيار  إطار
الدولية إلعداد    معاييرالمن    9ق المعيار رقم  يتطبب  أوالً   المجموعة  تقومذه الحالة،  التقارير المالية. في ه  الدولية إلعداد 

الدولية إلعداد التقارير المالية، ثم    معاييرالمن    9المعيار رقم    الجزء الذي تم في إطارفصل وقياس  التقارير المالية ل
 لجزء المتبقي. ولية إلعداد التقارير المالية على االد  معاييرالمن  15المعيار رقم تقوم بتطبيق 

 
بمجرد   كمصروفات تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تحميلها  

 . تلقي الخدمات
 

 برنامج والء العمالء
 

، مة عند استخدام منتجات وخدمات البنكتستخدم المجموعة برامج الوالء، والتي تتيح للعمالء الحصول على نقاط متراك 
، شريطة استيفاء الشروط المحددة. القيمة  مخفضة  مجانية أو  كل منتجات أو خدماتحيث يمكن استرداد هذه النقاط في ش

بناًء  منفصلة. يتم تقييم القيمة العادلة للنقاط الممنوحة عموماً  ال  لبرامجينتج عن برامج الوالء التزامات أداء منفصلة وفقاً ل
عتراف بها ضمن بند المطلوبات األخرى إلى أن لمجموعة المكافآت المتوقعة ويتم اال  على األسعار المستقلة المكافئة

الواجب تطبيقه عند    رداد االستانتهاء صالحيتها. يتم االستعانة بأحكام اإلدارة عند تحديد معدل  يتم استرداد النقاط أو  
 دادها بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة.رتقدير النقاط المقرر است

 
 الزكاة  (خ)

 
القوانين والتشريعات الخاصة   بموجبلزاميا  إيتم دفع الزكاة بالنيابة عن المساهمين في البلدان التي تكون فيها دفع الزكاة  

 .بتلك الدول. يتم دفع مبالغ الزكاة وفقا للوائح المطبقة في تلك الدول
 

 االستثمار والمشتقات  خسائر /صافي إيرادات ( ذ)
 

األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة لالستثمارات بالقيمة العادلة  علىات االستثمار والمشتق يشتمل صافي إيرادات
من خالل األرباح والخسائر، والمشتقات واألرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة  

ا بالقيمة  االستثمارات  أرباح  إن صافي  األرباح.  توزيعات  أ وإيرادات  األرباح  من خالل  ويتضمن لعادلة  الخسائر  و 
 المصنفة بالقيمة العادلة. التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 
المالية بالقيمة العادلة من خالل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  ويتم االعتراف باألرباح  

ويتم قيدها في احتياطي القيمة العادلة باستثناء خسائر  ،  يرادات الشاملة األخرىضمن بيان اإل  املة األخرى،اإليرادات الش
  منوأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية    معدل الفائدة الفعليالمحتسبة باستخدام طريقة    االئتمان المتوقعة، والفائدة

لموحد. عندما يتم بيع أو تحقيق االستثمار،  في بيان األرباح أو الخسائر ا  التي يتم االعتراف بها مباشرة   النقديةالموجودات  
ً المعترف بها  المتراكمة  تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر  ت ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة   سابقا

  . ات الدينفي حال أدو إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
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 )تابع(دة نات المالية الموحإيضاحات حول البيا
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(   االستثمار والمشتقات خسائر /صافي إيرادات ( ذ)
 

أدوات    االستثماراتتشتمل   المتاجرة على  الشاملة األخرىلغير غرض  العادلة من خالل اإليرادات  وأدوات   بالقيمة 
 .بالتكلفة المطفأة

 

 ً . تقوم المجموعة باإلفصاح  سالبةودات مصدرة في دول ذات أسعار فائدة   باستثمارات في موجتحتفظ المجموعة أيضا
 (.29عن الفائدة المدفوعة على هذه الموجودات على نحو يعكس جوهر المعاملة االقتصادي )إيضاح  

 

يتم بيع االستثمارات   إذا تم بيعها أو   ،ومع ذلك  قترب موعد استحقاقها بطريقة اعتيادية.ي  لم  التي  بالتكلفة المطفأةال 
 تحقيقها، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عنها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 

 الحصول على تلك التوزيعات. في حق اليتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت 
 

 جنبيةالعمالت األ ( ض)
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  ( 1)
 

 م تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية المعتمدة لدى منشآت المجموعة، وفقاً ألسعار الصرفتي
المعامالت.    الفورية بتاريخ تلك  بالعمالت األجنبية  النقديةتحويل الموجودات والمطلوبات    إعادة  تمتالسائدة    التي تتم 

رباح أو خسائر صرف العمالت  لسعر الصرف الفوري في ذلك التاريخ. تتمثل أبتاريخ التقرير إلى العملة الرسمية وفقاً  
في الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية الفترة، المعدلة لبيان الفائدة الفعلية    النقديةاألجنبية من البنود  

 محولة وفقاً لسعر الصرف في نهاية الفترة.لاالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية بين والمبالغ المدفوعة خالل الفترة، و
 

األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية    بالعمالت   النقديةيتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير  
الموجودات والمطلوبات يتم تحويل  العادلة.  القيمة  تم فيه تحديد  الذي  التاريخ  السائدة في  غير    وفقاً ألسعار الصرف 

 ة في تاريخ المعاملة.  التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائد  النقدية
 

الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر. يتم   يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية 
 تجة عن تحويل البنود التالية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية النا

 

تم   • التي  الملكية  حقوق  اإليرادات استثمارات  في  العادلة  بالقيمة  الالحقة  التغيرات  لعرض  بشأنها  اختيار  إجراء 
 الشاملة األخرى.

 ؛ و فعالية التحوط المطلوبات المالية المصنفة على أنها تحوط لصافي االستثمار في عملية خارجية إلى مدى •

 تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى مدى فاعلية التحوط. •
 

 ارجية العمليات الخ ( 2)
 

ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز  
الخارجي  العمليات  تحويل موجودات ومطلوبات  يتم  السائدة الرئيسي.  الصرف  ألسعار  وفقاً  اإلماراتي،  الدرهم  إلى  ة 

فات العمليات الخارجية وفقاً لمتوسط أسعار الصرف، كما هو مناسب. ويتم  بتاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصرو
الموجودات  تحويل صافي  إعادة  الناتجة عن  االستثمارات(  لهذه  تحوط  معامالت  ذلك  في  )بما  الصرف  فروق  بيان 

لمتراكمة في  ا  فتتاحية بصورة مباشرة ضمن بند احتياطي تحويل العمالت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرىاال
 احتياطي التحويل، باستثناء إلى المدى الذي يتم عنده تخصيص فرق التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.

 

يتم فقدان تلك السيطرة، تتم إعا دة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل عند استبعاد عملية خارجية، بحيث 
ذ  األجنبية  الخارجيالعمالت  العملية  بتلك  الصلة  الخسائر من  ات  أو  األرباح  الخسائر كجزء من  أو  األرباح  ة ضمن 

االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية  
 ة. الحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرمع ا

 

عندما ال تكون هناك نية أو احتمال في المستقبل المنظور لتسوية بند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى 
جة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار  عملية خارجية، فمن ثم تعتبر فروق صرف العمالت األجنبية النات

إليرادات الشاملة األخرى؛ كما يتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت  في العملية الخارجية ويتم االعتراف بها ضمن ا
  ضمن حقوق الملكية.
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   الدخل ضريبةمصروفات  (أأ)
 

االعتراف بمصروفات ضريبة الدخل ضمن األرباح  تتألف مصروفات ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم  
أو الخسائر باستثناء إلى مدى ارتباطها ببنود تم االعتراف بها بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة 

 األخرى. 
 

المجموعة أعمالها، ويتم االعتراف بها  لحالية وفقاً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيها  الضريبة ا  يتم احتساب 
ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تتمثل الضريبة الحالية في الضريبة المتوقع دفعها على اإليرادات الخاضعة 

لمطبقة أو المطبقة بشكل جوهري بتاريخ التقرير وأي تعديالت على للضريبة للسنة، وذلك باستخدام معدالت الضريبة ا
 تحقة الدفع عن السنوات السابقة.الضريبة مس

 
ألغراض   والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  بالفروقات  المتعلقة  المؤجلة  بالضرائب  االعتراف  يتم 

وال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة للفروقات المؤقتة التالية:    التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. 
المبدئي للشهرة التجارية واالعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تمثل دمج األعمال وال االعتراف  

االستثم الناتجة عن  للضريبة، والفروقات  الخاضعة  أو  المحاسبية  الخسائر  أو  الشركات  تؤثر على األرباح  في  ارات 
المستق انعكاسه في  الذي قد ال يؤدي إلى  الحد  لمعـدالت  التابعة إلى  المؤجلة وفقاً  يتم احتساب الضرائب  القريب.  بل 

الضـريبة المـتوقع تطبيقها على الفترة عندما يتم تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات، وذلك على أساس القوانين 
 ر. المعمول بها في تاريخ التقري

 
كون األرباح الضريبية المستقبلية متاحة  يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل فيه أن ت

تم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ التقرير، ويتم  تلالستخدام مقابل تلك الموجودات.  
هناك أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات   يكونأن    أن ال يكون من المحتملتخفيضها إلى حد  

 لمؤجلة.الضرائب ا
 

النتائج الضريبة التي تنتج عن الطريقة التي تتوقع المجموعة من خاللها استرداد أو   يعكس قياس الضريبة المؤجلة 
 تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها في تاريخ التقرير. 

 

ائب وفوائد إضافية عند العتبار التعرضات الضريبية وما إذا كان من المحتمل أن تستحق ضروعة بعين اتأخذ المجم
تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يعتمد ذلك التقييم على التقديرات واالفتراضات كما أنه ينطوي على  

وافر معلومات جديدة والتي قد تؤدي إلى قيام المجموعة مجموعة من األحكام الخاصة باألحداث المستقبلية. من الممكن ت
التغيرات في مطلوبات الضريبة على مصروفات  بتغيير حكمها بشأن ك فاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ وقد تؤثر 

 الضريبة في الفترة التي يتم فيها تحديد قيمة الضرائب. 
 

 األدوات المالية المشتقة والتحوط ( ب)أ
 

المعامالت مباشرة في بيان األرباح   تكاليفمشتقات ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع تسجيل مبدئياً بال يتم االعتراف 
أو الخسائر الموحد. تتمثل القيمة العادلة لألداة المشتقة في القيمة العادلة لألرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن 

 طرق تقييم تتمثل بشكل رئيسي في نماذج تدفقات نقدية مخصومة.أو استخدام  ألسعار السوققياس األداة المشتقة وفقاً 
 

العادلة   القيمة  أو خسائر  بأرباح  االعتراف  بها    الالحقةتستند طريقة  محتفظ  مشتقة  كأدوات  المشتقات  تصنيف  على 
التحوط مو للمتاجرة أو كأدوات تحوط ،   يتم  التي  يتم االإن كانت كذلك، طبيعة المخاطر  بكافة  نها.  األرباح  عتراف 

والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المحتفظ بها للمتاجرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر  
( كعقود تحوط للقيمة العادلة  1الموحد. عندما يتم تصنيف األدوات المشتقة كعقود تحوط، تقوم المجموعة بتصنيفها إما: )

( عقود تحوط تدفقات  2تغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بها )إلى مخاطر الغطية التعرض  لت
نقدية لتغطية التعرض إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية التي تكون إما منسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات 

لتي يتم احتسابهما مثل عقود االستثمار ا  ود تحوط صافي ( عق3أو مطلوبات معترف بها أو معاملة مرجحة الحدوث )
تحوط التدفقات النقدية. يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط للقيمة العادلة أو التدفقات  

  النقدية بشرط أن تستوفي المعايير المعنية. 
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 )تابع(  األدوات المالية المشتقة والتحوط ( ب)أ
 

 المشتقات الضمنية 
 

قد يتم تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر )العقد األساسي(. تقوم المجموعة باحتساب األداة المشتقة الضمنية  
 فصلة عن العقد الرئيسي عندما: بصورة من

 التقارير المالية؛من المعايير الدولية إلعداد  9عيار رقم ال يمثل العقد الرئيسي أصل ضمن نطاق الم •

 ال يكون العقد الرئيسي مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ •

 المشتقة في حال كانت مدرجة ضمن عقد منفصل؛ و تتطابق شروط األداة المشتقة الضمنية مع تعريف األداة  •

االقتصادية • والمخاطر  السمات  ترتبط  بالسمات  ال  وثيق  بشكل  الضمنية  للعقد   للمشتقات  االقتصادية  والمخاطر 
 الرئيسي.

 
أو  يتم قياس المشتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بكافة تغيرات القيمة العادلة ضمن األرباح  

يتم   لالستثمار.  تحوط  أو صافي عالقة  نقدي مؤهل  تدفق  تشكل جزء من  لم  ما  الضمنية  الخسائر  المشتقات  عرض 
 المنفصلة في بيان المركز المالي مع العقد األساسي. 

 
 محاسبة التحوط 

 
واستراتيجية    تهدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط، بما في ذلك أهداف

تقييم فاعلية التحوط، في بداية عالقة التحوط    إدارة المخاطر وذلك في بداية التحوط. كما تقتضي السياسة أيضاً توثيق
 بصورة مستمرة.القيام بذلك و
 

تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة 
قات النقدية للبنود الخاضعة للتحوط )أدوات( التحوط ذات فعالية عالية في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدف

تقوم المجموعة بتقييم التحوط للتدفقات النقدية لمعاملة متوقعة للتحقق من    خالل الفترة التي تم فيها تصنيف التحوط.
النقدية التي قد تؤثر   التدفقات  التغيرات في  على    نهايةً احتمال حدوث المعاملة بصورة كبيرة وعرض التعرض إلى 

 الخسائر.  األرباح أو 
 

، يجب على المجموعة بمقتضى المرحلة ة بين البنوكأسعار الفائدة السائد بالنسبة لعالقات التحوط المتأثرة بتعديالت  
أن تفترض، لغرض تقييم فعالية التحوط المستقبلي المتوقع، عدم    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكاألولى من تعديالت  

ة التحوط  . كما أن المجموعة غير ملزمة بإيقاف عالقأسعار الفائدة السائدة بين البنوك  تغير سعر الفائدة بسبب تعديالت
أنه يجب االعتراف بأي   التحوط، إال  المتحوط وأداة  البند  تحوط في  للفعالية  عدم  إذا تالشت العالقة االقتصادية بين 

 ر بصورة اعتيادية.ئاألرباح أو الخسا
 

يسمبر  في بيانتها للسنة المنتهية في د   أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديالت    طبقت المجموعة المرحلة الثانية من 
تسمح باالستمرار في  إعفاءات مؤقتة    أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، حيث توفر المرحلة الثانية من تعديل  2021

عدل العائد الخالي من المخاطر. تتطلب  عند استبدال سعر الفائدة المرجعي الحالي بم   محاسبة عالقات التحوط للمجموعة  
 )أ(.  3التحوط ووثائق التحوط كما هو مبين في اإليضاح ءات من المجموعة تعديل تعيينات اإلعفا
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 للقيمة العادلة   حوطالت
 

التغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام معترف به أو ارتباط مؤكد عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط من  
قد يؤثر على األرباح أو الخسائر، يتم على الفور االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح  

يت  للبند الخاضع للتحوط المنسوب إلىأو الخسائر.  بالتغير في القيمة العادلة  المخاطر الخاضعة للتحوط   م االعتراف 
اذا كان سيتم قياس البند الخاضع للتحوط بالتكلفة أو التكلفة المطفأة، فسيتم تعديل   المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر. 

 القيمة الدفترية وفقاً لذلك.
 

م إنهاؤها أو االستفادة تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو يت  بة التحوط مستقبالً عندمايتم إيقاف االعتراف بمحاس
منها أو عندما لم تعد تفي بمعايير محاسبة التحوط للقيمة العادلة أو في حال تم إيقاف تصنيفها. إال أنه في حال تجديد 

دون تغيرات في شروطها باستثناء  ب القوانين واللوائح  من قبل الطرفين بموج  طرف مقابل مركزي األداة المشتقة إلى  
 تجديد، عندئِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتهية أو تم إنهاؤها. الشروط الضرورية لل

 

فيما يتعلق بأي تعديل حتى وقت إيقاف بند ما خاضع للتحوط يُستخدم له طريقة الفائدة الفعلية، يتم إطفاؤه ضمن األرباح  
 يل على معدل الفائدة الفعلي الُمعاد احتسابه على مدى العمر المتبقي له. أو الخسائر كتعد 

 

عند إيقاف التحوط، يتم إطفاء أي تعديل تم إجراؤه على األداة المالية الخاضعة للتحوط التي تم استخدام طريقة الفائدة  
الخاضع للتحوط من تاريخ بدء اإلطفاء.  الفعلية لها ضمن األرباح أو الخسائر من خالل تعديل معدل الفائدة الفعلي للبند  

اضع للتحوط، يتم االعتراف بالتعديل ضمن األرباح أو الخسائر فور إيقاف االعتراف  في حال إيقاف االعتراف بالبند الخ
 بالبند.    

 

خصصة إعفاء لبنود موجودة ضمن مجموعة ببنود م  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتقدم المرحلة الثانية من تعديل  
أسعار  قيمة العادلة، والتي يتم تعديلها نتيجة لتعديل  استراتيجية المجموعة للتحوط لل  مثل تلك البنود التي تشكل جزًءا من

. تسمح اإلعفاءات بأن تظل استراتيجية التحوط الخاصة بالمجموعة مطبقة دون إيقافها. بما  الفائدة السائدة بين البنوك
المعدالت    إلى  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكلتحوط في أوقات مختلفة للتحول من  أن البنود موجودة في مجموعة ا

الخالية من المخاطر، تقوم المجموعة بتحويل تلك البنوك إلى مجموعات فرعية لألدوات التي تكون معدالت خالية من  
 المخاطر على أنها مخاطر متحوط منها. 

 

 التحوط للتدفقات النقدية
 

في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة    التقلبشتقة كأداة تحوط في التحوط من  يف األداة المعندما يتم تصن
، يتم االعتراف بالجزء  ئرمرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بها والتي يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسا

ضمن احتياطي التحوط    عرضها ألخرى ويتم  دات الشاملة اات ضمن اإليراالفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتق
ضمن األرباح    لألداة المشتقةفعال من التغيرات في القيمة العادلة  الاالعتراف بالجزء غير    فوراً في حقوق الملكية. يتم  

ر على أنه  باح أو الخسائأو الخسائر. تتم إعادة تصنيف المبلغ المعترف به ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األر
إعادة التصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر  ناتج عن  يل  تعد 

 في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.   وفي نفس البند 
 

أو يتم بيعها أو يتم إنهاؤها أو االستفادة   المشتقة  ة أداة التحوط، عندما تنتهي صالحيمستقبالً   يتم إيقاف محاسبة التحوط
ألداة المشتقة  ل  استبدال االلتزام. إال أنه في حال  للتدفقات النقديةفي بمعايير محاسبة التحوط  ي  التحوط  عد ي لم    إذامنها أو  

شرو في  تغيرات  دون  واللوائح  القوانين  بموجب  الطرفين  قبل  من  مركزي  مقابل  باستثناء  إلى طرف  الشروط  طها 
إذا لم يعد من المتوقع حدوث تدفقات    ، عندئِذ ال تعتبر األداة المشتقة منتهية أو تم إنهاؤها.الستبدال االلتزامية  الضرور

نقدية خاضعة للتحوط، تقوم المجموعة فوراً بإعادة تصنيف المبلغ في احتياطي التحوط من اإليرادات الشاملة األخرى  
لتحوط التي تم إنهاؤها، إذا مازال من المتوقع حدوث تدفقات نقدية خاضعة  يخص عالقات ا  الخسائر. فيماإلى األرباح أو  

للتحوط، ال يتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي التحوط حتى تؤثر التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على 
 عدد ى األرباح أو الخسائر في  ضعة للتحوط علالنقدية الخا  األرباح أو الخسائر؛ إذا كان من المتوقع أن تؤثر التدفقات

المجموعة   تقوم  التقارير،  إعداد  فترات  الشاملة    عندئذِ من  التحوط من اإليرادات  احتياطي  المبلغ في  بإعادة تصنيف 
  األخرى إلى األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت.
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 )تابع(  األدوات المالية المشتقة والتحوط )أب( 
 

 )تابع(  التحوط للتدفقات النقدية
 

تعديل   نطاق  تعتبر ضمن  التي  الفائدة  المرجعية ألسعار  للمعايير  البنوكبالنسبة  بين  السائدة  الفائدة  ، ستحتفظ  أسعار 
حتى وإن كان    ياطي التدفقات النقدية لتحوطات التدفقات النقدية المحددةالمجموعة باألرباح أو الخسائر المتراكمة في احت

اعتبرت   لها. في حال  المتحوط  للبنود  النقدية  التدفقات  التعديالت بشأن توقيت ومقدار  تلك  ناتج عن  يقين  هناك عدم 
أنه لم يعد من المتوقع النقدية المستقبلية المتحوط لها نتيجة أل  المجموعة  التدفقات  سباب أخرى خالف تعديل  حدوث 
، فإنه سيتم على الفور إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو  أسعار الفائدة السائدة بين البنوك

 الخسائر.
 

إعفاء لبنود موجودة ضمن مجموعة ببنود مخصصة   كأسعار الفائدة السائدة بين البنوتقدم المرحلة الثانية من تعديل  
أسعار  قيمة العادلة، والتي يتم تعديلها نتيجة لتعديل  بنود التي تشكل جزًءا من استراتيجية المجموعة للتحوط للمثل تلك ال

قافها. بما  . تسمح اإلعفاءات بأن تظل استراتيجية التحوط الخاصة بالمجموعة مطبقة دون إيالفائدة السائدة بين البنوك
إلى المعدالت    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكمختلفة للتحول من  أن البنود موجودة في مجموعة التحوط في أوقات  

الخالية من المخاطر، تقوم المجموعة بتحويل تلك البنوك إلى مجموعات فرعية لألدوات التي تكون معدالت خالية من  
 المخاطر على أنها مخاطر متحوط منها. 

 
 االستثمارات   صافي تحوطات

 
لصافي االستثمار في عملية في تحوط  كأداة تحوط    شتقة أو التزام مالي غير مشتقعندما يتم تخصيص أداة مالية م

اإليرادات الشاملة األخرى في    ضمنخارجية، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط  
استناداً إلى العملة التشغيلية   داة التحوطالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة أليتم احتساب    تحويل.الاحتياطي  
التشغيلية.  للشركة   بعملتها  للتحوط  الخاضعة  المخاطر  قياس  يتم  التي  من  األم  فعال  غير  جزء  بأي  االعتراف  ويتم 

فوراً    وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية من األداة المالية غير المشتقة  التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة
بشكل كلي أو    اإليرادات الشاملة األخرى   ضمن مبلغ المعترف به  األرباح أو الخسائر الموحد. يعاد تصنيف ال  في بيان 
 أو االستبعاد الجزئي للعملية األجنبية على التوالي.   في بيان األرباح أو الخسائر عند استبعاد العملية األجنبية  جزئي

 
 المشتقات األخرى

 
بالقيمة العادلة. إذا لم يتم    لمركز الماليبيان الغير غرض المتاجرة في  ت األخرى المحتفظ بها  يتم االعتراف بالمشتقا

باألدا يتم    ةاالحتفاظ  يتم تصنيفها في عالقة تحوط مؤهلة،  المتاجرة ولم  بكافة  المشتقة لغرض  الفور االعتراف  على 
أو صافي أرباح    ات والمشتقات االستثمار  أرباحفي  العادلة ضمن األرباح أو الخسائر كأحد بنود صا  قيمتهاالتغيرات في  

 العمالت األجنبية.  صرف
 

 المخصصات (ج)أ
 

التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره    ،نتيجة لحدث سابق  ،المجموعة  يترتب علىيتم االعتراف بمخصص عندما  
أن   المحتمل  موثوقة، ويكون من  لتسو  يلزم بصورة  االقتصادية  للمنافع  القيمة  تدفق خارج  تأثير  كان  إذا  االلتزام.  ية 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل    تخفيضجوهرياً، يتم تحديد المخصصات من خالل    للمالالزمنية  
ً  حيثما  اللتزام،باوالمخاطر المتعلقة  للمالالضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية   .  يكون مناسبا
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ( د)أ
 

التي يقضيها   الخدمة  فترة  المكافآت على أساس  الخدمة لموظفيها. يكون استحقاق هذه  نهاية  المجموعة مكافآت  تقدم 
 دمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. الموظف وإتمام الحد األدنى لفترة الخ

 

المتحدة، تقوم المجموعة بتقديم مساهمات لبرنامج المعاشات    فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية
الم التزامات  تقتصر  الموظفين.  رواتب  من  نسبة  أساس  على  احتسابها  ويتم  الصلة  ذي  هذه الحكومي  على  جموعة 

 كمصروفات عند استحقاقها.  تسجيلهاالمساهمات التي يتم 
 

 خطة المساهمات المحددة 
 

طة المكافآت التقاعدية التي تدفع بموجبها المنشأة مساهمات محددة إلى مؤسسة منفصلة تتمثل خطة المساهمة المحددة بخ
مبالغ إضافية. يتم االعتراف بالتزامات مساهمات  فع  لد  ضمنيةأو جهة حكومية ولن يكون لها أية التزامات قانونية أو  

أو الخسائر الموحد في الفترات    خطط المعاشات المحددة على أنها مصروفات مكافآت للموظفين ضمن بيان األرباح
 التي يتم تقديم خدمة الموظفين خاللها.

 

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد وفقاً    ىإلدفع المعاشات والتأمينات االجتماعية للموظفين المؤهلين  ب  تقوم المجموعة
 دفع هذه المساهمات. فيهاللقوانين المعمول بها بالدولة التي يتم 

 

 ددة خطة التعويضات المح
 

خالف خطة المساهمات المحددة. إن االلتزام المعترف به  ب  التقاعد خطة مكافآت  في  تمثل خطة التعويضات المحددة  ت
مثل القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية  يبخطط منح المكافآت المحددة  ضمن بيان المركز المالي المتعلق  

التقرير باإلضافة إلى تعديالت تكال يف الخدمة السابقة غير المعترف بها. هذا ويتم احتساب التزام التعويضات فترة 
. يتم تحديد القيمة الحالية متوقعةضافية الالوحدة اإلالمحددة بصورة رئيسية من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة  

لسندات لالتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الفائدة    تخفيضاللتزام المكافآت المحددة من خالل  
ت الخاصة بالعملة المستخدمة في دفع المكافآت، والتي تقارب فترات استحقاقها الفترا  المقومةالتجارية عالية الجودة  

 بالتزام المعاشات ذات الصلة.
 

المحددة، التي تتألف من األرباح أو الخسائر االكتوارية، والعائد على  إن عمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت  
باستثناء الفوائد(، يتم االعتراف بها    ،موجودات الخطة )باستثناء الفوائد( وتأثير الحد األقصى للموجودات )إن وجدت

صروفات األخرى المتعلقة ا يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة والمالحال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. كم   في
. عندما يتم تغيير االمتيازات التي  الموحد   األرباح أو الخسائر  بيان  بخطط المكافآت المحددة ضمن تكاليف الموظفين في

بالتغير الحاصل في االمتيازات  تنطوي عليها خطة ما أو عندما تتعرض خطة من الخ يتم االعتراف  للتقليص،  طط 
رباح أو الخسائر من التقليص في الحال ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم المجموعة باالعتراف  األالمتعلقة بخدمة سابقة أو  

 الخسائر من تسوية خطة مكافآت محددة عندما يتم إجراء التسوية.وباألرباح 
 

 لس اإلدارة مكافآت أعضاء مج ( هـ)أ
 

ً ، و2015ة  لسن  اإلمارات العربية المتحدة  بدولة  شركات المن قانون    169لمادة  ا  بموجب لنظام األساسي للبنك،  ل  طبقا
٪ من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك 10يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال يزيد عن  

 واالحتياطيات. 
 

 األنشطة االئتمانية (و)أ
 

الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة حيث يتم    نإ
فقط وتعمل المجموعة بالنيابة عن العميل بمثابة حافظ أمين. ال تتحمل المجموعة أي    على سبيل األمانةاالحتفاظ بها  

 لم يتم إدراجها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. ،دات وعليه وجما يخص هذه الموفيلعميل تجاه امسؤولية أو التزام 
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 ربحية السهم ( ز)أ
 

ألسهم األساسية ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية ا  والمخفضةتقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األسهم األساسية  
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   المجموعةسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى  بتقسيم األرباح أو الخ

رب تحديد  يتم  بينما  السنة.  خالل  األسهم  القائمة  إلى   المخفضةحية  المنسوبة  الخسائر  أو  األرباح  تعديل  طريق  عن 
العادية   المحتملةلألسهم  التخفيض  تأثير    بناًء على  عدد األسهم العادية القائمةالمرجح لالمتوسط  والمساهمين العاديين  

 والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين.
 

 حول القطاعات رير االتق (ح)أ
 

لذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات يتمثل القطاع التشغيلي في أحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية وا
  . من عناصر المجموعة األخرى  أيوالمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع    وتتكبد مصروفات، بما في ذلك اإليرادات

بصفته المسؤول الرئيسي    تشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعةوتتم مراجعة نتائج القطاعات ال
 اوتقييم أدائه  التي يجب تخصيصها لكل قطاع  الخاصة بالموارد   التشغيلية وذلك التخاذ القرارات  اتخاذ القرارات  عن

إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة   يتم االبالغ عنهاالتي  . تتضمن نتائج القطاع  لكل قطاع  المتاحة  ماليةالمعلومات  ال  بناًء على 
 لبنود التي يمكن تخصيصها على أساس مالئم. على البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع، باإلضافة إلى ا

 
 عقود اإليجار  ( ط)أ
 

عقد إيجار    ، أو يتضمن،يعتبر العقد   .يمثل أو يتضمن عقد إيجار  العقد تقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان  
حق    العقد ينقل  كانإذا  لتقييم ما    محدد لفترة زمنية نظير مقابل.  أصلحق السيطرة على استخدام    العقد ينقل  إذا كان

استخدام   الممحدد   أصلالسيطرة على  تقوم  في  ،  الوارد  اإليجار  عقد  تعريف  باستخدام  رقم  جموعة  من    16المعيار 
 .  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
 المجموعة بصفتها مستأجر  ( 1)
 

عنصر  في العقد على كل    المقابل الوارد يع  ، تقوم المجموعة بتوزيإيجار  عنصرعقد ما يتضمن    تعديلعند بداية أو  
الفروع    إيجار . إال أنه، بالنسبة لعقود  بصورة متناسبة مع تلك األسعار من العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة  

، قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العناصر اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر  والمكاتب
 د.احو إيجاري

 
والتزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام  

التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدلة بناء على دفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ    مبدئياً بالتكلفة، 
ليف فك وإزالة أي تحسينات تم إجراؤها على اليف مباشرة مبدئية تم تكبدها وتقدير تكابداية اإليجار، مضافاً إليها أي تك

   الفروع أو المكاتب.
 

باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية    صل حق االستخداميتم الحقاً احتساب االستهالك أل
القيمة، إن بشكل دوري بناء على خسائر انخفاض    ستخدامأصل حق االفترة اإليجار. عالوة على ذلك، يتم تخفيض  

 وجدت، ويتم تعديله بناء على بعض عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار.  
 

قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم احتساب   يتم مبدئياً 
ئدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك م على الفترة الزمنية باستخدام معدل الفاالتغير في قيمة االلتزا

التغير في القيمة بسهولة، يتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة بشكل عام  
 معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. 
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 )تابع(المجموعة بصفتها مستأجر   ( 1)

 
تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي لها من خالل تحليل قروضها من المصادر الخارجية المختلفة وإجراء بعض  

 يجار ونوع األصل المستأجر.  التعديالت لبيان فترات اإل
 

 فعات اإليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي:  تتألف د 
 

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛  •

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل  •
 اريخ بداية عقد اإليجار؛ كما في ت

 وقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ والمبالغ المت •

بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة  لمجموعة  ا  وقعسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تت •
مات اإلنهاء المبكر  متأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التمديد، وغرالمجموعة  التجديد االختياري إذا كانت ا

 . متأكدة بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر لمجموعة اإليجار ما لم تكن العقد 
 

عندما يكون هناك تغيير    االلتزام  . تتم إعادة قياسبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةالتزام اإليجار  يتم قياس  
لمبلغ المتوقع  ل  المجموعة  ، أو تغيير في تقديرأحد المؤشرات أو المعدالتفي دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في  

ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار    بخصوص  لمجموعة بتغيير تقييمهاادفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت  
 أو كان هناك تعديل في دفعات اإليجار الثابتة الجوهرية.  الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

 

تزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم  عندما تتم إعادة قياس ال
 تسجيلها ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر. 

 

تقوم المجموعة بقياس التزام يل سعر الفائدة المرجعي،  دفات اإليجار المستقبلية بمقتضى تعد عند تغير أساس تحديد  
 اإليجار بخصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل يعكس التغير في سعر الفائدة المرجعي البديل.

 

المطلوبات  ’والتزامات اإليجار ضمن    ‘الممتلكات والمعدات’تقوم المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن  
 في بيان المركز المالي. ‘ىاألخر

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
 

اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات ذات القيمة  
عدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة المنخفضة وعقود اإليجار قصيرة األجل، بما في ذلك عقود إيجار م

 القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.    بدفعات اإليجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس 
 

 المجموعة بصفتها مؤجر   ( 2)
 

عنصر  ى كل  في العقد عل  المقابل الوارد ، تقوم المجموعة بتوزيع  يإيجار  عنصرعقد ما يتضمن    تعديلعند بداية أو  
 من العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة نسبياً.  

 

عقد إيجار تمويلي يمثل  يجار  اإلما إذا كان عقد  بتحديد  اإليجار  وم عند بدء عقد  عندما تكون المجموعة هي المؤجر، تق
 . أو عقد إيجار تشغيلي

 

  فعليبشكل    ينقلا إذا كان عقد اإليجار  ل محو  عامتقوم المجموعة بإجراء تقييم    من عقود اإليجار،  لتصنيف كل عقد 
، وخالف ذلك؛  يتمويل  إيجار  عقد اإليجار عقد ملكية األصل ذات الصلة. في هذه الحالة، يكون    وامتيازاتمخاطر  كافة  

  مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجار بعين االعتبار المجموعة تأخذ  التقييم، هذا  . ضمن إطارفهو عقد إيجار تشغيلي
 االقتصادي لألصل. العمرلجزء األكبر من ا يخص
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 )تابع(ات المالية الموحدة إيضاحات حول البيان
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( عقود اإليجار  ( ط)أ
 

 )تابع(المجموعة بصفتها مؤجر  ( 2)
 

من المعايير الدولية إلعداد    9عيار رقم  بتطبيق متطلبات إيقاف االعتراف وانخفاض القيمة الواردة في المالمجموعة    تقوم
صافي االستثمار في عقد اإليجار. كما تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة القيمة المتبقية  التقارير المالية على  

 غير المضمونة المستخدمة في احتساب االستثمار الكلي في عقد اإليجار. 
 

 حساب تاريخ التسوية ( ي)أ
 

التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة بتسوية أو المشتراة في تاريخ التسوية، وهو  دات المالية المباعة  يتم االعتراف بالموجو
 شراء أو بيع أصل ما. 

 

 الضرائب  (ك)أ
 

أو   يبيةرلضا  تاطلسلا  نم  ردادهستا  قعولمتا  بالمبلغ  لحاليةللسنة ا  لحاليةا  لخد لا  يبةرض  تباولطمو  وداتجوم  س قيا ميت
المعدالت والقوانين التي    تلك احتساب المبلغ في    في   لمستخدمةا  لضريبيةا  نينالقووا  ئبالضرا  ت المعد إليها. تتمثل    فعهد 

نشاطها وتحقق إيرادات   لمجموعةتزاول فيها ا  لتيا  وللد ا  في  لتقريرا  يخرتافي    فعلية  رةبصوإصدارها أو أصدرت    يتم
بللضريبةخاضعة   المذكور في  الربح  الخاضع للضريبة عن  الربح  بنود . يختلف  الموحد ألنه ال يتضمن  الدخل  يان 

التي ال    بنود دات أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى وال يتضمن كذلك الاإليرا
 تخضع أبًدا للضريبة أو للخصم. 

 
المؤقتة في تاريخ    ت ايتم رصد مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام والتي تأخذ باالعتبار الفروق

بية الخاصة بالموجودات والمطلوبات وبين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المستخدمة التقرير بين األسس الضري
ألغراض إعداد التقارير المالية.  يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المقتطعة وترحيل 

ال غير  الضريبية  ب األرصدة  مستخدمة،  الغير  الضريبية  والخسائر  خاضعة مستخدمة  أرباح  توفر  فيه  يحتمل  ما  قدر 
المستخدمة والخسائر   المرحلة وغير  الضريبة  لالقتطاع واألرصدة  القابلة  المؤقتة  الفروقات  مقابل  للضريبة مستقبلياً 

 استخدامها. التي يمكنالضريبية الغير مستخدمة 

 
 الضمانات المالية (ل)أ

 
انات المالية في العقود التي تتطلب من المجموعة سداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن خسارة  الضم  تتمثل

 استحقاقها وفقاً للبنود التعاقدية.   عند متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن الوفاء بالتزاماته 
 

ألغراض المتاجرة ويتم معاملتها     تتم مان الإن بعض عقود الضمانات المالية المتمثلة في ضمانات التخلف عن سداد االئت
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  4محاسبياً على أنها عقود تأمين وفقاً للمعيار رقم  

 
يتم االعتراف بعقود الضمانات المالية األخرى بقيمها العادلة )المتمثلة في المبلغ المستلم عند اإلصدار(. يتم إطفاء المبالغ 

القيمة    ة علىمستلمال أو  المطفأة  بقيمتها  بالضمانات  الخاصة  ترحيل االلتزامات  يتم الحقاً  المالي.  فترة الضمان  مدى 
الحالية ألي دفعة متوقعة )عندما يصبح سداد الدفعات بموجب الضمان محتملة(، أيهما أكبر. يتم إدراج المبالغ المستلمة 

 رى. األخ بموجب هذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات
 

تتم مراجعة الضمانات المالية بشكل دوري لتحديد مخاطر االئتمان التي تتعرض لها، وحيثما يكون مناسباً، لتحديد ما  
إذا كان من الضروري رصد مخصص لها. يتم تحديد مخاطر االئتمان من خالل تطبيق معايير مماثلة لتلك المحددة  

وال القروض  قيمة  انخفاض  خسائر  اوالتم  ُسلفلتحديد  محدد إلسالميويل  مخصص  رصد  األمر  تطلب  حال  في   .
للضمانات المالية، تتم إعادة تصنيف العموالت غير المكتسبة ذات الصلة المعترف بها ضمن المطلوبات األخرى في  

 الميزانية العمومية الموحدة إلى المخصص المناسب. 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( ة حاسبية الهامالسياسات الم 3
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  (م)أ

 

بعد    تسري مجموعة  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  المعايير على  والتعديالت على  الجديدة  المعايير   2021يناير    1من 
 ه البيانات المالية الموحدة. عند إعداد هذ ا بشكل مسبق  إال أن المجموعة لم تقم بتطبيقه  قبل ذلك التاريخ؛ويجوز تطبيقها  

 

 . ليس من المتوقع أن يكون ألي من المعايير المعدلة التالية تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 

من المعايير    16المعيار رقم  )تعديالت على    2021يونيو    30بعد    19-كوفيد جائحة  المتعلقة باإليجار  امتيازات   •
 (. إلعداد التقارير الماليةالدولية 

 (. 37تكلفة الوفاء بالعقد )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –عقود محملة بالتزامات  •

 .2020 – 2018لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لالتحسينات السنوية  •

لى المعيار المحاسبي الدولي رقم ممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المزمع )تعديالت عال •
16.) 

 .  ( المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن    3)تعديالت على المعيار رقم  التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي   •

 (. 1متداولة أو غير متداولة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تصنيف المطلوبات على أنها مطلوبات  •

 ن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين" والتعديالت عليه. م 17رقم المعيار  •

معايير  لممارسة ال  2والبيان رقم    1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
 عداد التقارير المالية(. الدولية إل

 (. 8على المعيار المحاسبي الدولي رقم تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت  •

)تحسينات سنوية    تطبيق المعيار ألول مرة لشركة تابعة   - تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة   •
 (. ة إلعداد التقارير الماليةمن المعايير الدولي 1المعيار رقم على 

  ت )تحسينا  المطلوبات الماليةإليقاف االعتراف ب  ٪10تبار نسبة  الرسوم التي ينبغي أن تدرج في اخاألدوات المالية:   •
 (. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم سنوية على 

جة عن معاملة فردية )تعديالت على المعيار المحاسبي الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات النات •
 .( 12الدولي رقم 

 

 رصدة لدى البنوك المركزيةألاو نقدال 4
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 1,933,356 1,903,157 النقد في الصندوق 
   مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 8,249,013 19,278,099 طي النقدي ودائع االحتيا    
 15,996,096 -  شهادات اإليداع   
 25,000,000 21,000,000 أرصدة أخرى    

 176,830,683 216,753,723 أرصدة لدى بنوك مركزية أخرى 
  --------------------------  -------------------------- 
 258,934,979 228,009,148 

 ( 136,556)  ( 156,530)  ناقصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة 
  --------------------------  --------------------- ----- 
 258,778,449 227,872,592 
  =============  ============= 

 

 

ة  ارات العربيبدولة اإلم  األرصدة المحتفظ بها في حساب االحتياطي  بسحبالجديدة يُسمح للبنك    اإلمارات العربية المتحدة  للوائحوفقاً  
ً   14  خالل فترة الـمع ضمان أنها تفي بمتطلبات االحتياطي    المتحدة تتضمن األرصدة لدى المصارف المركزية األخرى   .األخيرة  يوما

 . ومحددة بشروط معينةوالتي تكون متاحة للعمليات اليومية احتياطيات إلزامية 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 ر ئح أو الخسااربات بالقيمة العادلة من خالل األثماراست 5
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 6,347 12,480 استثمارات في محافظ مدارة 
 1,759,231 2,165,377 في أسهم خاصة  اتثماراست

 106,879 6,744,044 استثمارات في أسهم 
 19,393,786 36,650,351 سندات دين 

  -------------------------  ------------------------ 
 45,572,252 21,266,243 
  ============  ============ 

 

 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية  6
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 16,227,447 9,082,272 ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار سابق 
 7,655,394 5,595,337 ودائع هامشية 

 3,547,951 4,705,697 ودائع ثابتة 

  ---- ---------------------  -------------------------- 
 19,383,306 27,430,792 

 ( 73,153)  ( 57,712)  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

  -------------------------  -------------------------- 
 19,325,594 27,357,639 
  =============  ======= ===== 

 
 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي  7
 

عكسي تقوم فيها أطراف أخرى بتحويل موجودات  تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة شراء  
 مالية إلى المجموعة لغرض التمويل قصير األجل.

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 41,096,158 42,609,120 البنوك وغيرها  ء العكسي معإعادة الشرا
 2,992,598 3,678,885 إعادة الشراء العكسي مع البنوك المركزية 

  -------------------------  -------------------------- 
 46,288,005 44,088,756 

 ( 19,515)  ( 27,360)  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

  -------------------------  -------------------------- 
 46,260,645 44,069,241 
  =============  ============ 

 
، بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المقبولة كضمانات والتي يُسمح للمجموعة ببيعها أو إعادة رهنها حتى  2021ديسمبر    31في  

 . مليون درهم( 49.154 :2020ديسمبر  31) مليون درهم  47.413في حالة عدم التعثر عن السداد مبلغ وقدره 
 

  24.907بولة كضمانات والتي تم بيعها أو إعادة رهنها مبلغ وقدره  للموجودات المالية المق، بلغت القيمة العادلة  2021ديسمبر    31في  
 . إن المجموعة ملزمة بإعادة أوراق مالية معادلة لهذه القيمة.مليون درهم( 26.272 :2020ديسمبر  31)مليون درهم 

 
 راض وإقراض األوراق المالية.  قراض العادي وأنشطة اقت ية والمتعارف عليها لإليتم إجراء تلك المعامالت بموجب الشروط االعتياد
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي 8
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 403,288,746 428,783,318 اإلسالميالقروض والُسلف والتمويل إجمالي 
 ( 4,206,335)  ( 5,400,613)  الفوائد المعلقة ناقصاً:
 ( 12,438,415)  ( 13,228,091)  خسائر االئتمان المتوقعة  ناقصاً:

  --- -----------------------  -------------------------- 
 386,643,996 410,154,614 القروض والُسلف والتمويل اإلسالميصافي 

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

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم  ألف درهم  

   حسب الطرف الُمقابل:
 38,889,069 41,254,574 القطاع الحكومي 

 92,718,473 96,109,500 القطاع العام 
 8,924,677 11,700,842 القطاع المصرفي 

 189,101,082 201,714,735 قطاع الشركات / القطاع الخاص 
 73,655,445 78,003,667 قطاع األفراد / التجزئة

  -----------------------------------  -------------------------- 
 403,288,746 428,783,318 إجمالي القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي

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

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم  ألف درهم  

   حسب المنتج:
   27,234,278 28,249,912 سحوبات على المكشوف 

  314,852,218 332,506,838 قروض ألجل 
   23,197,489 29,252,435 تمويل التجارة قروض 

   31,790,101 31,004,047 قروض شخصية
   4,871,801 5,458,971 بطاقات ائتمان

   1,342,859 2,311,115 قروض تمويل المركبات
  -----------------------------------------  --------------- ------------------------- 

 403,288,746 428,783,318 إجمالي القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي
  =============  ============ 

 

األدوات في حالة أن كانت   تقدم المجموعة قروضاً مقابل االستثمارات في األسهم والصناديق االستثمارية. يحق للمجموعة تسييل هذه
  :2020ديسمبر    31)مليون درهم    20.802  قراضالدفترية لهذه اإلضمانات التغطية أقل من الحد المعين المتفق عليه. تبلغ القيمة  

درهم(  14.025 فتبلغ  مليون  القروض  هذه  مقابل  كضمان  بها  المحتفظ  لألدوات  العادلة  القيمة  أما  درهم    43.460،   مليون 
كبيرة نظراً النخفاض معدل . قامت المجموعة خالل السنة بتسييل ضمانات بقيم غير  مليون درهم(  24.303  :2020بر  ديسم  31)

 التغطية. 
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 )تابع(  القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي 8
 

 التمويل اإلسالمي
 

 التمويل اإلسالمي التالية:  ذممالمذكورة أعاله على  ميالقروض والُسلف والتمويل اإلسالتشتمل 
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 

 ألف درهم  ألف درهم  

   
 11,132,417 11,553,264 إجارة

 19,593,084 24,864,303 مرابحة
 315,953 485,158 أخرى 

  ------------------------  ------------------------ 
 31,041,454 36,902,725 إجمالي عقود التمويل اإلسالمي

 ( 891,527)  ( 1,053,769)  : خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً 
 ( 132,885)  ( 154,038)  : األرباح الُمعلقةناقصاً 

  ------------------------  ------------------------ 
 35,694,918 30,017,042 
  ============  ============ 

 

 استثمارات لغير أغراض المتاجرة  9
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 درهم ألف   ألف درهم  
   

   القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 
 127,609,415 139,980,556 معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر )استثمارات في دين( -
 557,508 927,584 غير معاد تحويلها إلى األرباح أو الخسائر )استثمارات في أسهم( -

 3,352,977 4,492,104 كلفة المطفأةالت
 54,207 75,745 استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  --------------------------  -------------------------- 
 145,475,989 131,574,107 

 ( 345)  ( 599)  : خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً 

  --------------- -----------  -------------------------- 
 145,475,390 131,573,762 
  ======== == ===  =========== 

 

 حيث نوعها كما في تاريخ التقرير: فيما يلي تحليل االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة من 
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم  ألف درهم 
  ------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 اإلجمالي  غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة مدرجة 
       

 611,715 76,869 534,846 1,003,329 280,903 722,426 أسهم استثمارات في 
 130,962,392 1,117,732 129,844,660 144,472,660 983,971 143,488,689 استثمارات في الدين 

  --------------------------------  --------------------------  --------------------------------  --------------------------------  ---------------------- ----  -------------------------------- 
 144,211,115 1,264,874 145,475,989 130,379,506 1,194,601 131,574,107 

 (345) (9) (336) ( 599) (2) ( 597) : خسائر االئتمان المتوقعة  ناقصاً 
  --------------------------------  ------------------ --------  --------------------------------  --------------------------------  --------------------------  -------------------------------- 
 144,210,518 1,264,872 145,475,390 130,379,170 1,194,592 131,573,762 
  =============  ===========  =============  ============  ===========  ============= 

 

 31بلغت قيمة سندات الدين بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المدرجة ضمن االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة كما في  
 مليون درهم(.  32.840: 2020ديسمبر  31)مليون درهم  30.956ما قيمته   2021ديسمبر 
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 )تابع( ة  أغراض المتاجر استثمارات لغير 9
 

 تشتمل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة على االستثمارات التالية في شركات زميلة للمجموعة: 
 
 نسبة الملكية  
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
   

 ٪ 16 ٪ 16 مدماك العقارية ذ.م.م

 ٪ 23 ٪ 23 إمارتس ديجيتال وولت ذ.م.م 

 ٪ 30 ٪ 30 ميركوري لخدمات الدفع ذ.م.م

 
 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي وتعمل في قطاع العقارات. بالرغم من   "دماك العقارية ذ.م.م مإن شركة "
٪ من األسهم القائمة في شركة "مدماك العقارية" إال أنه تم تصنيف االستثمار كشركة زميلة حيث تمارس  16امتالك المجموعة لنسبة  

 ة.اً جوهرياً نظراً لتمثيلها في مجلس اإلدارالمجموعة تأثير 
 

المتحدة في ملكية شركة    16يشترك   العربية  الرائدة في دولة اإلمارات  الوطنية  البنوك  التي    إمارتس ديجيتال وولت ذ.م.مبنك من 
 ويدعمها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.     2017تأسست في 

 
ي إمارة أبوظبي لالستثمار وتنفيذ برامج خدمة  هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست ف  ذ.م.مميركوري لخدمات الدفع  إن شركة  

 الدفع. 
 

 االستثمارات العقارية 10
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 7,956,854 7,603,230 كما في بداية السنة
 472,211 134,081 / التعديالت األخرى  اإلضافات / التحويالت من الممتلكات واآلالت والمعدات

 (577,350) (24,735) االستبعادات / التحويالت الى الممتلكات واآلالت والمعدات 
 (248,485) ( 750,000) تعديل القيمة العادلة 

  ---------------------  --------------------- 
 7,603,230 6,962,576 كما في نهاية السنة

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

 :االستثمارات العقارية فيما يلي المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الموحد فيما يتعلق بصافي إيرادات اإليجار من 
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 100,046 131,888 اإليجار الناتجة من العقارات االستثماريةإيرادات 
 (50,724) (79,195) المصروفات التشغيلية

  ------------------  ------------------- 
 49,322 52,693 صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية

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

مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل   الحصول عليهيتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تتمثل في السعر الذي يمكن  
 التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق وفقاً لشروط السوق السائدة في تاريخ القياس.

 
وعقارات قيد التطوير في أبوظبي ودبي. قامت اإلدارة بتحديد هذه   ومباني  عة من أراضيتتألف العقارات االستثمارية لدى المجمو

  االستثمارية ضمن فئتي الموجودات التجارية وموجودات التجزئة، بناًء على طبيعة وسمات ومخاطر كل عقار على حدة.  العقارات
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 )تابع(  عقاريةاالستثمارات ال 10
 

بناًء على التقييمات التي تم القيام بها بواسطة شركات تقييم  ، تم تحديد القيمة العادلة للعقارات  2020و    2021ديسمبر    31كما في  
التقييم الخارجية معترف بها وتتمتع    3خارجية معتمدة، وتقع جميعها ضمن المستوى   للقيمة العادلة. إن شركة  المتدرج  من النظام 

موقع وفئة العقارات االستثمارية الخاضعة  مؤهالت المهنية ذات الصلة كما أنها على دراية بالمعامالت التي تمت مؤخراً من حيث  بال
الصادرة  للتقييم. تم تحديد القيم العادلة بناًء على نماذج تقييم ترتكز على االستخدام المزمع للعقارات االستثمارية؛ وفقاً لمعايير التقييم  

 عهد الملكي للمساحين القانونيين. عن الم 

 
التقييم والمدخالت الرئيس العقارات االستثمارية كما في  فيما يلي وصف ألساليب  تقييم  ديسمبر    31ية المستخدمة عند 

 :2020و 2021
 
 المدخالت الهامة غير الملحوظة أساليب التقييم  
   

 ارنةالمق المعامالت طريقة المقارنة والقيمة المتبقية المباني
 أسعار السوق الحالية لموجودات مماثلة  طريقة مقارنة المبيعات  
   

 تكلفة اإلنشاء  طريقة المقارنة والقيمة المتبقية األراضي
 أرباح المطور  
 تكلفة التمويل  
   

 معدل الخصم طريقة التدفقات النقدية المخصومة العقارات قيد التطوير
 التدفقات النقدية الداخلة   
 التدفقات النقدية الخارجة  
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 الممتلكات والمعدات 11
 

 
األراضي والمباني  

 التعديالت و
أجهزة وبرامج  

 الكمبيوتر 

األثاث  
والمعدات  
والخزائن  
 والسيارات 

األعمال  
الرأسمالية قيد  

 اإلجمالي  اإلنجاز 
 ألف درهم ف درهملأ ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      التكلفة 
 6,788,707 904,259 514,928 2,506,732 2,862,788  2020يناير  1في كما 

 3,121,085 1,896,629 92,275 869,693 262,488 اإلضافات 
 -  4,876 ( 25,170) 12,578 7,716 المحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

 ( 2,440,373) ( 1,485,790) ( 4,800) ( 121,101) ( 828,682) 1ات  االستبعادات والتحويالت والمشطوب
  ------------------------  ----------------------  ------------------  --------------------  --------------------- 

 7,469,419 1,319,974 577,233 3,267,902 2,304,310 2020ديسمبر  31في 
  ------------------ ------  ------------------------  -------------------  ----------------------  ---------------------- 
      

 551,707 148,678 84,199 158,530 160,300  معاملة دمج األعمال
 2,256,595 1,320,221 96,321 719,579 120,474 اإلضافات  

 -  473 ( 236) ( 75) ( 162) المحول من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
 ( 1,259,673) ( 661,727) ( 132,554) ( 157,873) ( 307,519) 1االستبعادات والتحويالت والمشطوبات  

  ------------------------  ----------------------  ------------------  --------------------  --------------------- 
 9,018,048 2,127,619 624,963 3,988,063 2,277,403 2021ديسمبر  31في 

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

      االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة 
      

 2,169,721 -  352,532 1,091,998 725,191 2020يناير  1في كما 
 567,361 -  42,054 375,729 149,578 المحمل للسنة 

 ( 134,789) -  ( 2,259) 50,690 ( 183,220) 1االستبعادات والتحويالت والمشطوبات  
  ---------------------- --  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------ 

 2,602,293 -  392,327 1,518,417 691,549 2020ديسمبر  31في 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------- -----  ------------------------ 
      

 177,466 -  58,549 83,184 35,733 معاملة دمج األعمال 
 735,705 -  51,178 515,273 169,254 المحمل للسنة 

 ( 245,990) -  ( 59,157) ( 72,238) ( 114,595) 1االستبعادات والتحويالت والمشطوبات  
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------ 

 3,269,474 -  442,897 2,044,636 781,941 2021ديسمبر  31في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ========== 

      القيم الدفترية 
      

 4.867.126 1.319.974 184.906 1.749.485 1.612.761 2020ديسمبر  31في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ========== 

 5,748,574 2,127,619 182,066 1,943,427 1,495,462 2021ديسمبر  31في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ========== 

 
 تم تعديلها لبيان أثر تحويل العمالت األجنبية.  1
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 الموجودات غير الملموسة 12
 

 اإلجمالي العالمة التجارية الرخصة  الودائع األساسية عمالءعالقات ال الشهرة التجارية 
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       التكلفة 
 20,129,000 22,000 368,700 593,335 1,774,716 17,370,249 2020يناير  1في 

 - - - - - - اإلضافات خالل السنة
  --------------------- ----  ---------------------  ------------------  ------------------  ----------------  ------------------------ 

 20,129,000 22,000 368,700 593,335 1,774,716 17,370,249 2020ديسمبر  31في 
  ------------------------  ---------------------  ------------------  ------- -----------  ----------------  ---------------------- 
       

 342,398 - - - - 342,398 السنةاإلضافات خالل 
  -----------------------  --------------- -------  --------------------  -------------------  -----------------  -------------------------- 

 20,471,398 22,000 368,700 593,335 1,774,716 17,712,647 2021ديسمبر  31في 
  ==========  ==========  =========  ========  =======  ============ 
       

المتراكم وخسائر  طفاءاإل
       انخفاض القيمة 

       
 630,913 8,084 - 139,913 482,916 - 2020يناير  1في 

 201,223 1,006 - 49,047 151,170 - للسنة المحمل
  ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  ---------------  ------------------ 

 832,136 9,090 - 188,960 634,086 - 2020ديسمبر  31في 
  ------------------  ------------------  ----------- ------  ------------------  ----------------  ------------------ 
       

 198,859 1,006 - 49,047 148,806 - المحمل للسنة
  ------- -----------  ------------------  ------------------  ------------------  -----------------  ------------------- 

 1,030,995 10,096 - 238,007 782,892 - 2021ديسمبر  31في 
  ========  ========  =======  ========  ========  ========= 
       

       ية القيم الدفتر
       

 19,296,864 12,910 368,700 404,375 1,140,630 17,370,249 2020ديسمبر  31في 
  ===========  ==========  ========  ========  ========  ========== 

 19,440,403 11,904 368,700 355,328 991,824 17,712,647 2021ديسمبر  31في 
  ==========  ==========  ========  ========  ========  ========== 

 

 
للنقد  المنتجة  الوحدات  تحديد  ذلك  كبير من األحكام. ويشمل  قدر  التجارية على  الشهرة  قيمة  انخفاض  اختبار   ينطوي 

 التي من المتوقع أن تستفيد من عملية االستحواذ. وتخصيص الشهرة لهذه الوحدات بناًء على الوحدات  المستقلة
 

الخدمات المصرفية  بلغرض اختبار انخفاض القيمة تم تخصيص الشهرة التجارية إلى الوحدات المنتجة لإليرادات الخاصة  
.  (لنقد الوحدات المنتجة ل)  لدى البنك  للمستهلكالخدمات المصرفية  و  وخدمات المعامالت العالمية  للمؤسسات واالستثمارات

تم احتساب القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد بناًء على قيمتها المستخدمة، ويتم تحديدها عن طريق خصم  
النهائي    واالستبعاد نتجة للنقد  التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عن االستخدام المستمر ألصول الوحدات الم

 لتقدير القيمة القابلة لالسترداد.   ٪5يبلغ  نهائي  ومعدل نمو ٪8يبلغ  تم استخدام معدل خصم لها.
 

ال   :2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31لم يتم االعتراف بأي خسائر انخفاض في القيمة خالل السنة المنتهية في 
 يمها الدفترية.لوحدات المنتجة للنقد على أنها أعلى من قلحيث أنه تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد  شيء( 

 
قد تتغير االفتراضات الرئيسية الموضحة أعاله مع تغير الظروف االقتصادية والسوقية. تقدر المجموعة أن التغييرات  

انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد عن المحتملة بشكل معقول في هذه االفتراضات لن تتسبب في 
  القيمة الدفترية. 
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 الموجودات األخرى  13
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 7,521,621 7,166,389 الفائدة المستحقة 
 6,017,156 7,133,061 قبوالت 

 2,401,952 4,042,010 ذمم مدينة ثانوية وذمم مدينة أخرى 
 101,437 99,056 موجودات الضريبة المؤجلة 

  ----------------------  ---------------------- 
 18,440,516 16,042,166 

 (91,208) (89,402) ناقصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ----------------------  ---------------------- 
 18,351,114 15,950,958 
  ===========  ========== 
 

 ال تتوقع المجموعة أن ينشأ مخاطر ائتمان جوهرية من الفائدة المستحقة والقبوالت. 
 

القبو يتنشأ  مبالغ مقابل  الت عندما  بدفع  التزام  لدى المجموعة  اعتماد. عقب  كون  مستندات مسحوبة بموجب خطابات 
القبول، تصبح األداة التزام غير مشروط لدى المجموعة ومن ثم يتم االعتراف به كالتزام مالي في بيان المركز المالي 

 تم االعتراف بها كأصل مالي. الموحد. إال إنه لكل قبول حق تعاقدي لالسترداد من العميل ي
 

 والمؤسسات الماليةالمستحق للبنوك  14
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   البنوك والمؤسسات المالية 
 2,477,281 1,097,344 ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار سابق

 4,745,820 4,401,542 ودائع هامشية 
 16,981,767 16,136,321 ودائع ثابتة

  ----- -------------------  ---------------------- 
 21,635,207 24,204,868 
  ------------------------  ---------------------- 

   المصارف المركزية
 973,292 402,001 ودائع جارية وتحت الطلب

 - 2.413 هامشيةودائع 
 32,454,316 34,945,559 ودائع ثابتة وشهادات إيداع 

  ------------------------  ---------------------- 
 35,349,973 33,427,608 
  ------------------------  ---------------------- 
 56,985,180 57,632,476 
  ===========  ========== 

 

وت مختلفة  بعمالت  مقومة  المالية  والمؤسسات  للبنوك  المستحقة  المبالغ  من  إن  يتراوح  فائدة  لمعدل   إلى   ٪1-خضع 
 (.٪1. 825 ٪ إلى1-  :2020ديسمبر  31)٪ 1 .75

 
 اتفاقيات إعادة الشراء  15

 
تقوم   شراء،  إعادة  اتفاقيات  بإبرام  االعتيادية  األعمال  سياق  في  المجموعة  بتحوتقوم  الموجودات بموجبها  المالية   يل 

 المعترف بها إلى أطراف أخرى بشكل مباشر. 
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 )تابع(   اتفاقيات إعادة الشراء 15
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 49,252,314 55,072,110 المؤسسات الماليةإعادة الشراء مع البنوك / اتفاقية 
 6,753,000 2,384 إعادة الشراء مع البنوك المركزية اتفاقية 

  ------------------------  ---------------------- 
 55,074,494 56,005,314 
  ===========  ========== 

 

مليون   31.004بلغت القيمة الدفترية المتمثلة أيضاً في القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة في تاريخ التقرير  
  31)مليون درهم    55.074بها    المالية المرتبطة  ، وبلغت المطلوباتمليون درهم(  33.666  :2020ديسمبر    31)درهم  

. يتمثل صافي الفرق بين القيمة العادلة للموجودات المالية المضمونة والقيمة مليون درهم(   56.005  : 2020ديسمبر  
مليون    22.339عجز بمبلغ    :2020ديسمبر    31)مليون درهم    24.070الدفترية التفاقيات إعادة الشراء في عجز بمبلغ  

ابل اتفاقيات إعادة الشراء . تتم تغطية هذا العجز من خالل إعادة رهن الموجودات المالية المستلمة كضمان مقدرهم(
 العكسي أو من خالل ترتيبات اقتراض أوراق مالية من الحافظ األمين. 

 
 األوراق التجارية 16

 

برنامج  كما أنه لديه  مليار دوالر أمريكي   3 .5  الحد األقصى لهالبنك برنامج لألوراق التجارية باليورو ويبلغ    يوجد لدى
 .  مليار دوالر أمريكي 10 يبلغ الحد األقصى له ودوالر األمريكي لألوراق التجارية بال

 
مليون درهم(    31.174  : 2020ديسمبر    31)مليون درهم    39.664تاريخ التقرير    نهاية  بلغت السندات القائمة كما في
 راً. شه 12وذات فترة استحقاق أقل من 

 
األوراق   برامج  أو الفوائد أو أي انتهاكات أخرى بشأنلم يكن لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المديونية  

 .2021 ديسمبر 31المنتهية في  سنةالالتجارية خالل 
 

 حسابات العمالء والودائع األخرى 17
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   الحساب: حسب نوع 
 211,229,768 273,830,659 حسابات جارية 
 12,023,563 14,026,161 حسابات توفير 

 2,671,889 2,926,361 حسابات هامشية 
 266,338,758 275,094,212 ودائع بإشعار وألجل

  ------------------------  ---------------------- 
 565,877,393 492,263,978 

 48,618,494 48,581,872 شهادات إيداع 
  ------------------------  ---------------------- 
 614,459,265 540,882,472 
  =============  =========== 
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 )تابع(ول البيانات المالية الموحدة إيضاحات ح
 

 )تابع( حسابات العمالء والودائع األخرى  17
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   حسب الطرف المقابل:
 134,010,748 171,768,336 القطاع الحكومي

 114,402,974 93,421,723 القطاع العام
 162,774,636 198,755,289 قطاع الشركات/ الخاص

 81,075,620 101,932,045 قطاع األفراد/ التجزئة 
  --------------------------  ------------------------- 
 565,877,393 492,263,978 

 48,618,494 48,581,872 شهادات إيداع 
  ---------------------------  -------------------------- 
 614,459,265 540,882,472 
  ============  ============ 

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   حسب الموقع: 
 388,206,397 419,243,333 اإلمارات العربية المتحدة 

 36,547,379 49,749,480 أوروبا 
 26,289,020 47,979,857 دول عربية
 29,066,952 29,302,184 األمريكتان 

 10,199,722 19,355,325 آسيا
 1,954,508 247,214 دول أخرى

  ----------------------------  -------------------------- 
 565,877,393 492,263,978 

 48,618,494 48,581,872 شهادات إيداع 
  ---------------------------  ------------------------- 
 614,459,265 540,882,472 
  ============  =========== 

 .للمودعينيعتمد التركز حسب المنطقة الجغرافية على الموطن الحالي 
 

 الودائع اإلسالمية للعمالء  
 

 رى أعاله على الودائع اإلسالمية التالية:الء والودائع األختشتمل حسابات العم
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 1,561,620 2,433,099 ودائع الحسابات الجارية
 65,668 69,629 ودائع هامشية 

 1,945,811 2,730,993 للتوفير ودائع المضاربة
 101,580 160,907 ألجل لمضاربةا ودائع 

 3,774,864 2,337,779 ودائع الوكالة 
  ----------------------  -------------------- 
 7,732,407 7,449,543 
  ==========  ========= 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 قروض ألجل  18
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 61,970,222 71,023,959 بالتكلفة المطفأة
 466,881 619,857 ربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ

  ----------------------  -------------------- 
 71,643,816 62,437,103 
  ===========  ========== 

 
لسندات الصادرة انة بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة. فيما يلي قيم قامت المجموعة خالل الس

 خالل السنة:
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 55,751,819 62,437,103 بداية السنةكما في 
 16,692,127 17,148,833 إصدارات جديدة 

 (11,960,709) (5,827,560) استردادات 
 1,953,866 (2,114,560) ادل، الصرف وتعديالت أخرى التقييم الع

  ------------------------  ---- -------------------- 
 62,437,103 71,643,816 كما في نهاية السنة

  ===========  =========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( قروض ألجل  18
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  
     

     

  5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر  3 حتى    5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  
 اإلجمالي سنوات  سنوات  سنوات  ةة واحدإلى سن أشهر  3  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر 3  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  معدل الفائدة  العملة 
               

ً 4 .20 ٪ إلى4 .00معدل ثابت من  درهم إماراتي   98,427 94,697 3,730 - - -  101,444 - 97,646 3,798 - - ٪ سنويا
 86,397 - - - 86,397 -  168,699 - 168,699 - - - ٪ 3 .17  إلى ٪1 .87  معدل ثابت من دوالر أسترالي

 دوالر أسترالي
معدل مقايضة أذونات البنوك بالدوالر  من  أشهر 3

ً 0. 085 إلى+   االسترالي  1,247,431 86,864 1,089,438 71,129 - -  1,562,348 79,806 1,415,981 - - 66,561 ٪ سنويا
فرانك  

 سويسري 
ً 0 .625٪ إلى 0 .07معدل ثابت من   ٪ سنويا

- 806,370 2,209,207 1,400,629 1,604,442 6,020,648  - - 1,676,993 2,097,570 615,825 4,390,388 

ً 4 .8٪ إلى 3معدل ثابت من  رنمينبي صيني   6,467,884 - 4,733,608 228,496 995,800 509,980  6,173,742 - 4,397,100 1,736,149 - 40,493 ٪ سنويا
ً 3 .00  ٪ إلى0 .125معدل ثابت من  يورو  878,634 278,672 599,962 - - -  3,800,159 228,214 3,469,870 102,075 - - ٪ سنويا

ً 2 .205 ٪ إلى0 .875معدل ثابت بواقع  جنيه إسترليني     2,666,294 108,726 145,189 2,285,968 126,411 -  5,534,318 99,746 3,213,053 2,221,519 - - ٪ سنويا
ً ٪ 0 .06+ إلى  جنيه استرليني أشهر ليبور 3 جنيه إسترليني     226,773 - - 101,384 125,389 -  - - - - - - سنويا

 جنيه إسترليني   
ة مرّكب  متوسط مؤشر الجنيه اإلسترليني لليلة واحد 

ً 0 .197 + أيام عمل 5 –  - - - - - -  99,854 - - - - 99,854 ٪ سنويا
دوالر هونج 

 كونج
ً 4 .18٪ إلى  0 .475معدل ثابت من   ٪ سنويا

223,593 300,386 697,116 940,310 194,157 2,355,562  76,186 - 1,035,001 587,710 249,521 1,948,418 
ً 2 .60٪ إلى 0 .235معدل ثابت بواقع  ين ياباني  372,239 372,239 - - - -  387,363 - 323,565 63,798 - - ٪ سنويا

ً 0 .50 معدل ثابت بواقع بيسو مكسيكي  6,424 6,424 - - - -  7,434 7,434 - - - - ٪ سنويا
ً 3 .80معدل ثابت بواقع  بيسو فلبيني   - - - - - -  159,026 - - 159,026 - - ٪ سنويا

ً ٪ سن8 .125معدل ثابت إلى  دوالر أمريكي  ويا
6,993,272 498,150 11,964,749 6,507,704 6,280,335 32,244,210  610,015 3,256,479 

13,493,36
0 9,892,511 4,958,527 32,210,892 

ً 0 .244أشهر ليبور + إلى  3 دوالر أمريكي  11,836,902 183,650 4,830,474 6,308,558 514,220 -  12,632,337 183,650 1,983,468 5,860,341 4,109,023 495,855 ٪ سنويا

 دوالر أمريكي

لدوالر با سعر التمويل المضمون لليوم الواحد 

  5 - ربع سنويةتغير بقترة مالحظة األمريكي  

ً 0 .058 ٪ إلى0 .049 + أيام عمل  - - - - - -  396,672 - 213,034 183,638 - - ٪ سنويا
   ------------------------------------------  ------- ---------------------------------------  ---------------------------------------------  -----------------------------------------------  ------------------------------------------  --------------------- -- -------------------------   ---------------------- ------- ----------------  --------------------------------------------------  ----------- -- -------------------------------  --------------------------------------------  -------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
  7,919,628 5,713,929 25,201,416 24,131,059 8,677,784 71,643,816  1,196,181 5,104,696 25,200,889 23,980,192 6,955,145 62,437,103 
   ==========  ===========  ===========  ===========  ==========  ==== = =======   ==========  ==========  ==========  ==========  ====== ======  ============ 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( قروض ألجل  18
 

بإصدار العديد من السندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة. تقوم المجموعة بالتحوط من قامت المجموعة خالل السنة  
 ية للسندات الصادرة خالل السنة:التعرضات لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة المتعلقة بهذه السندات. فيما يلي القيم اإلسم

 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   سندات ذات معدل ثابت
 - 173,018 دوالر أسترالي 

 - 1,849,358 فرانك سويسري 
 3,428,729 1,186,708 رنمينبي صيني 

 - 3,104,703 يورو
 8,150,038 4,747,037 دوالر أمريكي  
 2,249,361 3,194,350 جنيه إسترليني 

 497,421 550,525 دوالر هونج كونج
 - 63,798 ياباني ين 

 - 159,884 بيسو فلبيني 
   سندات ذات معدل متغير

 1,077,930 404,597 دوالر أسترالي 
 1,231,413 1,718,964 دوالر أمريكي 
 102,322 - جنيه إسترليني 

  ------------------------  ---- -------------------- 
 17,152,942 16,737,214 
  ==========  ========== 
 

ألجنبية المتعلقة بالقروض ألجل. تبلغ القيمة  قامت المجموعة بالتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت ا
، ويبلغ صافي القيمة العادلة مليار درهم(   50  :2020ديسمبر    31)مليار درهم    57   االسمية للمخاطر الخاضعة للتحوط

للتحوط  يجابية  اال الخاضعة  درهم    896للمخاطر  عادلة    :2020ديسمبر    31)مليون  قيمة   سالبةصافي 
لدى المجموعة أي حاالت تعثر في سداد أصل المبلغ أو الفوائد المترتبة عليه أو أي إخالل    يكن  . لم مليون درهم(  1.057

 . 2020و  2021جل خالل سنتي أخر متعلق بالقروض أل
 

 السندات الثانوية 19
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   

٪ 4  .75ع )سندات ذات معدل ثابت بواق 2012ديسمبر  10إصدار 
 470,805 448,908 (2027ديسمبر  9مستحقة بتاريخ  

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

قامت المجموعة بالتحوط بشأن التعرضات لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية من هذه السندات الثانوية.  
ن لدى المجموعة أي حاالت عجز عن سداد القيمة األصلية أو الفائدة أو أي مخالفات أخرى تتعلق بالسندات الثانوية لم يك

 . 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 المطلوبات األخرى  20
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 5,833,330 5,013,652 الفوائد مستحقة الدفع
 3,870,232 3,298,916 ( 13)إيضاح صافية من الخصم  –القبوالت 
 464,604 429,976 نهاية الخدمة للموظفين  مكافآتمخصص 

 12,122,067 11,713,020 ن ومطلوبات أخرى الحسابات الدائنة ودائنون متنوعو
 297,005 387,240 ضريبة الدخل 

  ---- --------------------  ---- -------------------- 
 20,842,804 22,587,238 
  ===========  ========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( المطلوبات األخرى  20
 

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 

 التزامات التعويضات المحددة 
 2021ديسمبر    31يم اكتواري كما في  دمة لموظفيها المستحقين. تم إجراء تقيتقوم المجموعة بدفع تعويضات نهاية الخ

للتحقق من القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة. تم تعيين شركة تقييم اكتواري مسجلة بدولة اإلمارات العربية 
 دة وتكاليف الخدمات ذات الصلة الحاليةمة الحالية اللتزامات التعويضات المحد المتحدة إلجراء هذا التقييم. تم قياس القي

 والسابقة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.
 

 فيما يلي االفتراضات الرئيسية )معدالت المتوسط المرجح( المستخدمة لتقييم االلتزامات: 
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
   

ً 2 .23 ٪ سنوياً 2 .30 الخصممعدل   ٪ سنويا
  ========= =  ========== 

ً 2 .32 ٪ سنوياً 2 .37 معدل زيادة الرواتب  ٪ سنويا
  ==========  ========== 

 

تم استخدام االفتراضات الديموغرافية لحاالت الوفاة واالستقاالت والتقاعد عند تقييم االلتزامات والتعويضات ضمن هذه  
يُد الخطة.   مقطوعاً  مبلغاً  تمثل  التي  التعويضات،  لطبيعة  استخدام معدل  نظراً  تم  فقد  الخدمة ألي سبب،  إنهاء  فع عند 

 فاض فردي مجمع. انخ
 

ألف   9.771نقطة أساس من شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ    50  - إن أي تغير في افتراض معدل الخصم بواقع +/ 
نقطة أساس من    50  -لمثل، فإن أي تغير في افتراض زيادة الرواتب بواقع +/ ألف درهم على التوالي. وبا  10.295و  

 ألف درهم على التوالي. 9.850ألف درهم و  10.278شأنه أن يؤثر على االلتزامات بمبلغ 
 

 نهاية الخدمة للموظفين:  الخاص بتعويضات  تزاملفيما يلي الحركة في اال
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم درهم ألف  
   

 469.894 464,604 بداية السنةالرصيد في 
 65.074 58,425 صافي المحّمل خالل السنة 

 18.760 (17,229) الدخل الشامل اآلخر / خسائر إعادة القياس في   أرباح
 (89.124) (75,824) وتعديالت أخرى  المدفوع خالل السنة

  ------------------  ------------------ 
 464.604 429,976 نهاية السنةالرصيد في 

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

 المساهمات المحددة خطة 
خطط مساهمات محددة.   اعتبار هذه المساهمات على أنها تقوم المجموعة بدفع مساهمات عن موظفيها المستحقين، ويتم  

. كما في تاريخ  ألف درهم(  87.314  :2020ديسمبر    31)ألف درهم    108.715يبلغ مخصص هذه المساهمات للسنة  
  ألف درهم(  14.950  : 2020ديسمبر    31)ألف درهم    10.515البالغة  دفع  التقرير، تم تصنيف المعاشات مستحقة ال

 بند المطلوبات األخرى.  ضمن
 

 ضريبة الدخل  
 

مخصص لضريبة الدخل وفقاً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ المستحق وفقاً لمعدالت الضريبة  برصد قامت المجموعة 
ثما كان مناسباً، قامت المجموعة بسداد دفعات الضرائب فيما يتعلق  السارية أو السارية بشكل جوهري بتاريخ التقرير. حي

 بهذه المطلوبات المقدرة.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( المطلوبات األخرى  20
 

 )تابع(  ضريبة الدخل
 

 يلي حركة هذا المخصص:  للسنة على أساس صافي أرباح السنة المعدلة. فيما  ضريبة الدخليتم احتساب مخصص 
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 194,259 297,005 بداية السنةفي الرصيد 
 341,198 644,272 المحّمل للسنة 

 (243,760) ( 589,806) االستردادات ضريبة دخل مدفوعة، صافية من 
 5,308 35,769 استثمارات ضريبية مؤجلة

  ------------------  ------------------ 
 297,005 387,240 نهاية السنةفي الرصيد 

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

 رأس المال واالحتياطيات   21
 

 رأس المال
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 10.920.000 10.920.000 رأس المال المصرح به 
  ==========  ========== 

 10.920.000 10.920.000 الواحد للسهم درهم  1أسهم عادية بواقع 
  ==========  ========== 

 8,980 6,430 الواحددرهم للسهم  1أسهم خزينة بواقع 
  ==========  ========== 

 

 
على توزيعات أرباح   2021فبراير  28وافق مساهمو البنك خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ  

  درهم للسهم العادي بمبلغ  0 .74 :2019ديسمبر 31)مليون درهم  8.080 درهم للسهم العادي بمبلغ 0  .74نقدية بواقع 
 .  مليون درهم( 8.080

 

 ياطي الخاص االحتياطي القانوني واالحت
 

٪ من 10، يتعين تحويل ما ال يقل عن  1980( لسنة  10طبقاً للنظام األساسي للبنك ومتطلبات القانون االتحادي رقم )
٪ من قيمة  50تى يبلغ رصيد كل منهما  صافي األرباح السنوية إلى كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص ح

لم يتم إجراء أيه    نوني واالحتياطي الخاص غير قابلين للتوزيع على المساهمين.رأس المـال المدفوع. إن االحتياطي القا
بلغ رصيد   حيث  السنة  الخاص  تحويالت خالل  واالحتياطي  القانوني  االحتياطي  من  المـال  50كل  رأس  قيمة  من   ٪

 المدفوع.
 

 توزيعات األرباح
 

 ديسمبر:  31نتهية في تم دفع توزيع األرباح التالية من قبل المجموعة خالل السنة الم
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 7,891,730 7,688,098 توزيعات األرباح على األسهم العادية المدفوعة خالل السنة 
  ==========  =========== 
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 االحتياطيات األخرى 

 
 تشمل االحتياطيات األخرى ما يلي: 

 

 
 
 

احتياطي القيمة  
 العادلة 

 
 

 االحتياطي  
 العام 

 
 احتياطي تحويل 

العمالت  
 األجنبية  

 
 

 احتياطي  
 إعادة التقييم 

احتياطي المعيار  
من المعايير    9

ية إلعداد  الدول 
التقارير المالية  

 محدد   – 

احتياطي المعيار  
من المعايير    9

الدولية إلعداد  
التقارير المالية  

 جماعي   - 

 
 
 

 اإلجمالي  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
        

 2,882,421 642,622 1,220,996 - ( 377,851) 228,265 1,168,389 2021يناير  1كما في 
        

 47,376 - - - ( 157,172) - 204,548 للسنةاإليرادات الشاملة األخرى 
التغير في احتياطي المعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد   9
 646,110 645,137 973 - - - - التقارير المالية 

محققة من بيع استثمارات   أرباح
خالل  بالقيمة العادلة 

 ( 6,722) - - - - - ( 6,722) األخرى اإليرادات الشاملة 
  --------------------------  ----------------------  --------------------------  ----------------------  - --------------------  -----------------------  ----------------------- 

 3,569,185 1,287,759 1,221,969 - ( 535,023) 228,265 1,366,215 2021ديسمبر  31كما في 
  ===========  ==========  ============  ===========  ============  ===========  =========== 
        

 2,474,032 642,622 315,908 280,601 ( 354,657) 228,265 1,361,293 2020يناير  1كما في 
        

 ( 208,464) - - - ( 23,194) - ( 185,270) اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 
 ( 280,601) - - ( 280,601) - - - خالل السنة  المحول

التغير في احتياطي المعيار رقم 
الدولية إلعداد  من المعايير  9

 905,088 - 905,088 - - - - التقارير المالية 
محققة من بيع استثمارات   أرباح

خالل  بالقيمة العادلة 
 ( 7,634) - - - - - ( 7,634) اإليرادات الشاملة األخرى 

  --------------------------  ----------------------  --------------------------  ----------------- -----  ---------------------  -----------------------  ----------------------- 
 2,882,421 642,622 1,220,996  -   (377,851) 228,265   1,168,389 2020ديسمبر  31كما في 

  ===========  ==========  ============  ==========  ==========  ===========  =========== 
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 )تابع(   االحتياطيات األخرى
 

 احتياطي القيمة العادلة ( 1)
 

لالستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة  القيمة العادلة    يشتمل احتياطي 
 إيقاف االعتراف باالستثمار أو يتعرض النخفاض القيمة، واحتياطي تحوط التدفق النقدي.ن لحي

 

 
  – التقييم إعادة  احتياطي 

  من العادلة  بالقيمة أدوات
الشاملة   اإليرادات خالل

 األخرى
  التحوط  - التحوط احتياطي 
 اإلجمالي  النقدية  للتدفقات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

   
 1,168,389 65 1,168,324 2021 يناير 1 فيكما 

 1,037,287 ( 108,410) 1,145,697 صافي التغيرات في القيمة العادلة 
المتراكمة المعترف بها في   صافي األرباح المحققة 

 ( 815,332) -  ( 815,332) بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة 
 ( 24,129) -  ( 24,129) تأثير خسائر االئتمان المتوقعة 

  -------------------- ---  -----------------------  ----------------------- 
 1,366,215 ( 108,345) 1,474,560 2021 ديسمبر  31 فيكما 

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

 1,361,293 ( 15,064) 1,376,357 2020 يناير 1 فيكما 
  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 

 488,586 15,129 473,457 صافي التغيرات في القيمة العادلة 
صافي األرباح المحققة المتراكمة المعترف بها في   

 ( 653,246) -  ( 653,246) د خالل السنة بيان األرباح أو الخسائر الموح 
 ( 28,244) -  ( 28,244) تأثير خسائر االئتمان المتوقعة 

  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 1,168,389 65 1,168,324 2020 ديسمبر  31 فيكما 

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

 
التحوط على الجزء الفعال من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفقات النقدية حتياطي  يشتمل ا

المتعلقة بمعامالت التحوط. خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويل هام من احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو 
 الخسائر. 

 

 االحتياطي العام  ( 2)
 
 عام قابل للتوزيع على المساهمين بناء على توصية مجلس اإلدارة.  ياطي الن االحتإ

 
 احتياطي تحويل العمالت األجنبية ( 3)

 
يمثل احتياطي تحويل العمالت األجنبية فروقات الصرف الناشئة عن تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية.  

 مالت األجنبية إلى األرباح أو الخسائر. اطي تحويل العجوهري من احتيخالل السنة، لم يكن هناك أي تحويل 
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 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9احتياطي المعيار رقم  ( 4)
 

ة المتحدة المركزي، إذا تجاوز المخصص المكون بموجب توجيهات  ن مصرف اإلمارات العربيوفقاً للتعميم الصادر م
المكون وفقاً   المخصص  المركزي عن  المتحدة  العربية  اإلمارات  الدولية إلعداد   9لمعيار رقم  لمصرف  المعايير  من 

ر الدولية إلعداد  من المعايي  9عيار رقم  زيادة إلى احتياطي الم  أييجب تحويل    ، في أي فترة من الفترات،التقارير المالية
من المعايير الدولية    9المعيار رقم    احتياطيفي    عند توفر أي مبالغ إضافية  االحتياطييتم تعديل هذا    ال التقارير المالية.

 يتم بيان تفاصيل ذلك على النحو التالي:     .إلعداد التقارير المالية
   
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم  ألف درهم 

   نهاية السنة  كما في - محدد –احتياطي االنخفاض في القيمة 
الصادر من مصرف اإلمارات العربية  28/2010مخصصات محددة طبقاً للتعميم 

 8.206.198 9,372,000 المتحدة المركزي  
  من المعايير الدولية 9طبقاً للمعيار رقم   3ناقصاً: مخصصات المرحلة 

 ( 6.985.202) ( 8,620,212) الماليةلتقارير إلعداد ا
  ===========  =========== 

 1.220.996 751,788 محدد تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمةمخصص 
 - - المبلغ المرحل من السنة السابقة

    ---------------------  --------------------- 
 1.220.996 1,221,969 الرصيد الختامي

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

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم  درهمألف  

   كما في نهاية السنة  - جماعي –احتياطي االنخفاض في القيمة 
الصادر من مصرف اإلمارات  28/2010طبقاً للتعميم  جماعيةمخصصات 

 7,159,746 العربية المتحدة المركزي  
6.617.775 

الدولية من المعايير  9طبقاً للمعيار   2والمرحلة  1 صات المرحلةناقصاً: مخص
 ( 5,871,987) إلعداد التقارير المالية

(6.616.462 ) 

  ===========  =========== 
 - 1,287,759 تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمة جماعيمخصص 

 642.622 - الرصيد المرحل من السنة السابقة
    ---------- --- --- --------  ------------- --- -------- 

 642.622 1,287,759 الختاميالرصيد 
  ===========  === === ===== 

 

 سندات الشق األول من رأس المال 22
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31  
 ألف درهم  ألف درهم  

   إماراتي درهم سندات حكومة أبوظبي
 8.000.000 8.000.000  اً(نوي٪ س2. 3أشهر إيبور زائدا هامش  6)

 مليون دوالر أمريكي  750سندات بقيمة 
سنوياً ثم يتم إعادة تحديده في أول  ٪ معدل ثابت4. 50)   

تاريخ ثم كل ست سنوات على أساس إجمالي الهامش ومعدل  
الست سنوات ذات الصلة بتاريخ تحديد السندات بالدوالر 

 .754.7502 2.754.750 دوالر أمريكي  (األمريكي
   -------- ------- ------------------  ---------- ---------- ----------- 

  10.754.750 10.754.750 
   ========== = ==  === === ======= 
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 )تابع(  سندات الشق األول من رأس المال 22
 

ثانوية غير مضمونة وتنطوي على عائد يتم سداده على أساس نصف  ات دائمة  من رأس المال هي سند   1سندات الشق  
سنوي. يحتفظ البنك بحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقديره الخاص. ال يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال  

ي ال يُسمح فيها للبنك حاالت التيعد اختيار البنك عدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد، عالوة على تلك ال
 بسداد العائد في أي تاريخ دفع معين. 

 
في حال اختار البنك عدم السداد أو وقع حدث يستوجب عدم السداد، فإنه ال يحق له: )أ( اإلعالن عن أو دفع أي توزيعات  

لى أي جزء من رأس المال أو أو أرباح، أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت ع
سندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام تكون مساوية لل  المجموعةأي أوراق مالية من  

بالتعويض أو التحويل إلى حقوق الملكية، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتين من  
 ائد.العو

 
من سندات   مليون دوالر أمريكي(   750)  ماراتي ألف درهم إ  2.754.750مبلغ  ، قام البنك بسداد  الماضية  السنةخالل  

ألف درهم    2.754.750الشق األول بقيمة    ، أصدر البنك سندات2020في وقت الحق، في شهر أكتوبر    .الشق األول
أمريكي(.  750)  إماراتي دوالر  السنة  و  مليون  ً ك  البنقام  خالل  عوائد ياختب  أيضا سداد  األول   سندات  ار  بقيمة    الشق 

 . ألف درهم( 426.253: 2020 ديسمبر 31)ألف درهم  356.204
 

 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم 23
 

بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسهم )"البرنامج"( لنخبة من الموظفين بفترة   2008في عام  المجموعة ت قام
ئيسي قاق ثالث سنوات، ويمكن ممارسة هذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط الراستح

اية فترة االستحقاق. يسقط حق استخدام الخيارات  لالستحقاق هو أن يستمر حامل الخيار في عمله لدى المجموعة حتى نه 
 ممارسة الخيار أم ال.  تا كان قد تم بعد مضي ست سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذ 

 
قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة إلصدار أسهم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظف. تعامل هذه األسهم  

 ممارستها من قبل حاملي خيارات األسهم.   لحينمعاملة أسهم الخزينة 
 

، وبالتالي إعادة التخصيص من أسهم  (ألف أسهم  9.884:  2020ديسمبر    31)  سهم ألف    2.550منح    ، تم  السنةخالل  
عالوة تم تعديل  و  ألف درهم(  9.884  :2020ديسمبر    31ألف درهم )  2.550رأس المال بمبلغ  إلى  الخزينة المملوكة  

   ألف درهم(. 104.123 :2020 ديسمبر  31)ألف درهم  18.997غ األسهم بمبلإصدار 
 

 إيرادات الفوائد 24
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  

   فوائد من:
 425,554 512,261 مصارف مركزية

 1,455,822 1,472,703 بنوك ومؤسسات مالية 
 454,407 354,637 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 168,416 243,751 األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 2,665,833 3,187,850 ض المتاجرة  استثمارات محتفظ بها لغير أغرا

 12,788,385 10,469,366 وتمويل إسالمي  قروض وُسلف
  ------------------------  ------------------------ 
 16,240,568 17,958,417 
  ===========  ========== 
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 فوائدمصروفات ال 25
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم درهم ألف  

   فوائد إلى:
 1,305,392 1,459,460 بنوك ومؤسسات مالية 

 443,837 225,801 الشراءاتفاقيات إعادة 
 176,129 70,294 أوراق تجارية

 3,204,427 2,295,403 حسابات العمالء وودائع أخرى
 1,434,902 1,489,083 قروض ألجل 
 20,987 21,175 سندات ثانوية

  ------------------------  ------------------------ 
 5,561,216 6,585,674 
  ==========  ===== = ==== 

 
 التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالميةاإليرادات من  26

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 668,485 586,552 مرابحة
 451,221 420,157 إجارة

 781,190 711,741 استثمارات الصكوك
 242,130 124,729 أخرى

  ------------------------  ------------------------ 
 1,843,179 2,143,026 
  ===== = ====  ===== = ==== 

 
 توزيعات األرباح على الودائع اإلسالمية للعمالء 27

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 680,935 397,557 لة الوكاودائع 
 28,297 49,900 لمضاربة والودائع ألجلل ادخارودائع 

 520,832 409,979 سندات الصكوك اإلسالمية
 29,227 6,963 أخرى

  ------------------------  ------------------------ 
 864,399 1,259,291 
  ===== = ====  ===== = ==== 
 
ألف درهم   5,124باحتياطي مخاطر استثمار يمثل جزًءا من حصة المودعين في األرباح بمبلغ  مجموعةحتفظ الت
 . م(ألف دره 3,537: 2020)
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 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 28
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  

   إيرادات الرسوم والعموالت 
 875,266 879,286 التمويل التجاري
 12,856 19,885 خدمات التحصيل
 40,903 49,540 إيرادات الوساطة

 57,898 75,063 إدارة الموجودات وخدمات االستثمار 
 1,875 2,555 االستثمارات والمشتقات والمشاركة في المخاطر

 1,511,005 1,704,228 القروض إلى األفراد والشركات
 1,499,029 1,731,185 البطاقات والخدمات اإللكترونية 

 38,360 46,285 الخدمات المتعلقة بالحسابات 
 93,587 107,810 العمولة على التحويالت

 223,694 278,532 إيرادات أخرى
  ------------------------  ---------------------- 

 4,354,473 4,894,369 إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت
  ------------------------  ---------------------- 
   

   والت مصروفات الرسوم والعم
 51,860 51,310 عموالت الوساطة

 1,068,938 1,451,005 رسوم بطاقات االئتمان 
 279,731 320,176 قروض األفراد والشركات 

 41,864 37,330 مصروفات أخرى
  ------------------------  ---------------------- 

 1,442,393 1,859,821 إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت
  ------------------------  ---------------------- 

 2,912,080 3,034,548 صافي إيرادات الرسوم والعموالت
  ==========  ========== 
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 صافي أرباح صرف العمالت األجنبية  29
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 أرباح المتاجرة وإعادة تحويل العمالت)خسائر( / 
 592,846 (72,144) 2و 1األجنبية والمشتقات ذات الصلة   

 647,509 764,483 تعامالت مع العمالء 
  ------------------------  ---------------------- 
 692,339 1,240,355 
  ==========  ==== == ==== 
 

اتيجيات التحوط الفعالة، ينعكس تأثير مقاصة أدوات التحوط في صافي األرباح من بيع االستثمارات غير  نظراً الستر  1
 . (30)إيضاح التجارية 

 

ناتج عن ودائع لدى   مليون درهم(  420   : 2020ديسمبر    31)مليون درهم    947مبلغ  ب تشتمل إيرادات فائدة سالبة    2
 البنك األوروبي المركزي. 

 

 والمشتقاتاالستثمارات صافي أرباح  30
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   صافي األرباح المحققة وغير المحققة من االستثمارات
 291,447 5,639,133 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمشتقات    

 653,246 815,332 أغراض المتاجرةغير لصافي األرباح من بيع استثمارات 
 6,334 30,321 إيرادات توزيعات األرباح 

  -------------- --------  ------------------- 
 6,484,786 951,027 
  =========  ======== 
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى   31
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 208,997 ( 743,360) )خسائر( / أرباحالعقارات االستثمارية 
 110,853 111,773 إيرادات مرتبطة بالتأجير 

 737,371 501,268 أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
 156,750 (58,231) 1أخرى أرباح /  )خسائر( 

  ----------------------  ------------------- 
 (188,550 ) 1,213,971 
  =========  ======== 

  
 ي باستبعاد الترخيص القديم الخاص به والمحتفظ به من قبل مصرف الخليج األول والذ   السابقة  قام البنك خالل السنة   1

مليون    200أرباح بقيمة    إدراج وتم    2020قيمة. تم االنتهاء من عملية البيع في ديسمبر  دون  كان يتم االحتفاظ به سابقاً ب
 درهم ضمن اإليرادات األخرى فيما يتعلق بهذه العملية.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات التشغيلية األخرى   32
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 2,783,567 3,004,906 وظفينتكاليف الم
 1,438,797 1,836,611 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 567,361 735,705 ( 11)إيضاح االستهالك 
 201,223 198,859 ( 12)إيضاح إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 69,317 60,393 رسوم رعاية وتبرعات 
  ------- ---------------  ------------------- 
 5,836,474 5,060,265 
  ==========  ========== 
  

 صافي مخصص انخفاض القيمة  33
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

     في قيمةمخصص االنخفاض 
 2,629,156 2,595,358 والتمويل اإلسالميالقروض والُسلف 

 26,787 4,852 موجودات مالية أخرى  
 107,087 94,172 تعرض غير ممول 

 1,071 - أدوات غير مالية أخرى 
 (241,735) (280,716) استردادات 

 97,574 244,571 موجودات مالية تعرضت النخفاض في قيمتها شطب 
  ----------------------  ----------------- 
 2,658,237 2,619,940 
  ==========  ========== 
 

 مصروفات ضريبة الدخل   34
 

باإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة، يتم احتساب الضريبة المحملة للسنة على أساس صافي أرباح السنة 
 المناطق الخارجية ذات الصلة.المعدل وفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في 

 
 الضريبة المحملة على بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة: يلي  فيما

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 341,198 644,272 المحّمل خالل السنة
  =========  ========= 
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 )تابع(حات حول البيانات المالية الموحدة إيضا
 

 )تابع(  ضريبة الدخلمصروفات  34
 

 لقوانين الضريبية: وفقاً ل والربحالمحاسبة على أساس المجموعة على األرباح  ائبمطابقة ضرفيما يلي 
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 10,893,706 13,186,544 األرباح قبل الضريبة 

  -----------------------  --------------------- 
 الضريبة العالية المطبقة على تأثير المعدالت

 األقطار ذات الصلة 
520,220 

285.240 
   التأثير الضريبي لـ:

 - 3,240 ايراد غير خاضع للضريبة -

 (11.049) (4,978) مصروفات غير مقتطعة ألغراض ضريبية  -

-  ً  18.082 9,079 استخدام الضريبة المؤجلة غير المعترف بها سابقا

 9.229 3,815 ضريبة تجارية -وات السابقة علقة بالسنتعديالت مت -

 1.433 4,889 ضريبة مؤجلة -تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة  -
 25.126 84,007 الضريبة المقتطعة من المصدر 

 13.137 24,000 ضريبة الحواالت اإللزامية -
  -------------------  ------------------- 
 644,272 341.198 
  === ======  ========= 

 
 النقد وما يعادله  35

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 228,009,148 258,934,979 واألرصدة لدى المصارف المركزية النقد 
 27,430,792 19,383,306 المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية المبالغ 

  --------------------------  ------------------------- 
 278,318,285 255,439,940 
   

: أرصدة لدى المصارف المركزية تستحق بعد ثالثة أشهر من ناقصاً 
 (16,103,734) (5,384,239) تاريخ اإليداع

: مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية تستحق بعد ثالثة أشهر  ناقصاً 
 (146,969) ( 119,926) من تاريخ اإليداع

  --------------------------  ------------------------- 
 272,814,120 239,189,237 
  ============  ============ 
 

 عقود اإليجار  36
 

مع خيار تجديد عقد   سنوات،  10عقود إيجار لمدة  متد  . عادة ما تعوباستئجار بعض مباني المكاتب والفرتقوم المجموعة  
ببعض عقود اإليجار يتم التفاوض بشأن الدفعات كل خمس سنوات لتعكس تهاء مدة عقد اإليجار. فيما يتعلق  اإليجار بعد ان

السائدة   تنطوي  فياإليجارات  اإليجار    السوق.  اإل  بنود على  بعض عقود  اإليجار  لضافية  لدفعات  في  نظراً  لتغييرات 
  .مؤشرات األسعار المحلية
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 )تابع(وحدة إيضاحات حول البيانات المالية الم
 

 )تابع( عقود اإليجار  36
 

كما تقوم المجموعة باستئجار معدات تقنية معلومات بموجب عقود إيجار تتراوح مدتها من سنة إلى ثالث سنوات. تعتبر  
القيمة.   منخفضة  لموجودات  إيجار  عقود  و/أو  األجل  قصيرة  هذه  اإليجار  االعتراف  عقود  عدم  المجموعة  اختارت 

 يجار هذه. ستخدام ومطلوبات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإلبموجودات حق اال
 

 فيما يلي معلومات حول عقود االيجار التي تكون المجموعة مستأجراً بموجبها: 
 

 المجموعة بصفة مستأجر 
 

 موجودات حق االستخدام
 

 :السنة لخال االستخدامفيما يلي الحركة في موجودات حق 
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 217,181 240,571 الرصيد كما في بداية السنة 
 67,883 59,117 صافي الزيادة خالل السنة 

 (44,493) (70,003) االستهالك والتعديالت األخرى 
  --------------------------  ------------------------- 

 240,571 229,685 السنةالرصيد كما في نهاية 
  ============  ============ 

 

 اإليجار التزامات
 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  –تحليل فترات االستحقاق 
 105,644 140,591 أقل من سنة واحدة 

 309,477 337,843 من سنة واحدة إلى خمس سنوات 
 26,513 13,828 من خمس سنواتأكثر 

  --------------------------  ------------------------- 
 441,634 492,262 إجمالي مطلوبات اإليجار غير المخصومة في نهاية اللسنة

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

 المبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر 
 2020ر  يسمب د   31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 11,238 17,057 التزامات اإليجار الفائدة على 
 71,525 86,566 رسوم االستهالك للسنة 

 لمتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار المصروفات ا
 44,942 58,441 الموجودات منخفضة القيمة 

  -------------------------  ------------------------- 
 162,064 127,705 
  ============  ============ 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 37
 

سياق   في  المجموعة  مثل  تقوم  االلتزامات  ببعض  التعهد  تتطلب  التي  المعامالت  من  العديد  بإبرام  االعتيادية  األعمال 
 ت االعتماد والضمانات والتزامات بقروض غير مسحوبة.خطابا

 
لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية أخرى في االرتباطات وااللتزامات المحتملة خالل السنة بخالف تلك الناشئة في سياق  

 عتيادية.  األعمال اال
 

 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  

   

 61,406,469 63,589,462 خطابات االعتماد 
 105,216,467 101,353,201 خطابات ضمان 
 129,940 293,459 ضمانات مالية 

  ----- --------------------  ------------------------- 
 166,752,876 165,236,122 محتملة التزامات تجارية 

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

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 74,582,341 51,407,472 التزامات بتقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة 
 819,667 946,604 التزامات متعلقة بمصروفات رأسمالية مستقبلية 

 536,571 1,291,544 التزامات متعلقة باستثمارات مستقبلية في أسهم خاصة
  --------------------------  ------------------------- 
 53,645,620 75,938,579 
  --------------------------  - ------------------------ 

 242,691,455 218,881,742 إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة
  ===== == ======  =========== 
 

سهيالت الممولة المبينة في اإليضاح  إن خصائص مخاطر االئتمان لهذه التسهيالت غير الممولة شبيهة إلى حد كبير بالت
 حيث أنها غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة.   )أ(45رقم 

 
المحتملة"( بالدفع نيابة عن عمالئها  تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد وخطابات الضمان )"االلتزامات التجارية  

 ء بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب شروط العقد. عند تقديم المستندات أو إخفاق العمالء في الوفا
 

وتسهيالت ائتمانية   وُسلف وتمويل إسالمي تتمثل االلتزامات بتقديم تسهيالت ائتمانية في التزامات تعاقدية بتقديم قروض
نظراً    ون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة أو شروط أخرى إللغائها وقد تتطلب دفع رسوم. متجددة. عادة ما يك

ية اإلجمالية ال تمثل بالضرورة المتطلبات  إلمكانية انتهاء صالحية هذه االلتزامات دون االنتفاع بها، فإن القيم التعاقد 
 النقدية المستقبلية.

 
اتفاقيا المالية  الضمانات  بمبلغ  تتضمن عقود  المالية  البنوك والمؤسسات  المبرمة مع  االئتماني  التعثر    31)  ال شيء ت 

 المقومة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي.  مليون درهم( 74 :2020ديسمبر 
 

  ترتبط عقود الضمانات المالية بصورة رئيسية بالبنوك والمؤسسات المالية.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( االرتباطات وااللتزامات المحتملة  37
 

 التركز حسب المنطقة الجغرافية:
 

 االلتزامات التجارية المحتملة     تقديم قروض غير مسحوبةمات بالتزا 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 114.852.725 107,329,071 59.937.746 32,127,167 اإلمارات العربية المتحدة 
 19.713.720 17,579,937 6.120.020 6,701,190 أوروبا 

 9.330.286 11,103,438 3.325.351 8,580,025 الدول العربية 
 11.803.669 10,405,696 2.533.674 2,354,620 األمريكتان 

 9.778.194 17,102,422 1.455.644 1,277,170 آسيا
 1.274.282 1,715,558 1.209.906 367,300 أخرى

  ---------------------- ----  --------------------------  --------------------------  ---------------------------- 
 51,407,472 74.582.341 165,236,122 166.752.876 
  ============  ===========  =============  ============ 
 

 يعتمد التركز حسب المنطقة الجغرافية على الموطن الحالي للعميل.
 

 األدوات المالية المشتقة 38
 

تقوم المجموعة، في سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. تتمثل المشتقات في  
أدوات مالية تشتق قيمتها من أسعار األدوات ذات الصلة مثل األسهم أو السندات أو معدالت الفائدة أو معدالت صرف  

أو هوامش االئتمان أو السلع أو حقوق الملكية أو المؤشرات األخرى. تمكن هذه المشتقات المستخدمين العمالت األجنبية  
ئتمان أو مخاطر السوق. تشتمل األدوات المالية المشتقة على العقود ض لمخاطر االمن زيادة أو خفض أو تعديل التعر

برم هذه المعامالت بصورة أساسية مع البنوك والمؤسسات  اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات. تُ 
 المالية.

 

 العقود اآلجلة والعقود المستقبلية 
 

التزامات شراء عمالت أجنبية و/ أو محلية، بما في ذلك المعامالت الفورية    في  الخاصة بالعمالتتتمثل العقود اآلجلة  
لى أساس الصافي(. تتمثل العقود اآلجلة في معدالت الفائدة المتفاوض غير القابلة للتسليم )أي المعامالت التي تتم تسويتها ع

الفائدة المتعاقد عليها ومعدالت  للفرق بين م   بشأنها بصورة فردية التي تتطلب تسوية نقدية في تاريخ مستقبلي عدالت 
لفائدة المستقبلية التزامات تعاقدية  السوق الحالية، بناًء على المبالغ االسمية األصلية. تعد عقود العمالت األجنبية ومعدالت ا

ت أجنبية أو أو بيع عمال  بقبض أو دفع مبالغ صافية بناًء على التغيرات في أسعار العمالت أو معدالت الفائدة، أو بشراء
ة  أدوات مالية في تاريخ مستقبلي مقابل سعر محدد، في األسواق المالية المنظمة. إن مخاطر االئتمان من العقود المستقبلي

ليس لها أهمية تذكر حيث إنها مضمونة بنقد أو أوراق مالية رائجة، باإلضافة إلى أن التغيرات في قيمة العقود المستقبلية  
 ع األسواق المالية.سوية يومية متخضع لت

 

 عقود المقايضة  
 

خرى. تؤدي عقود المقايضة  تمثل عقود مقايضة العمالت ومعدالت الفوائد التزامات بتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأ
محددة بأخرى متغيرة( أو مجموعة منها )أي عقود  إلى تبادل اقتصادي للعمالت أو معدالت الفوائد )مثل تبادل معدالت  

ضة معدالت فائدة بين عمالت(؛ وبموجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضات العمالت.  مقاي
االئتمان   التزاماتها. وتتم مراقبة هذه إن مخاطر  بتنفيذ  المقابلة  تقم األطراف  لم  إذا  المحتملة  الخسارة  تمثل  للمجموعة 

د وسيولة السوق. وللتحكم في معدل  والعادلة الحالية والقيمة االسمية للعقإلى القيمة    المخاطر بصورة مستمرة بالرجوع
 نفس األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض.   باستخدامالمقابلة    مخاطر االئتمان المقبولة، تقوم المجموعة بتقييم األطراف
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  المالية المشتقةاألدوات  38
 

 عقود الخيارات  
 

الت )المالك( حقاً، وليس  المشتري  )المكتتب( بمنح  البائع  يقوم بموجبها  اتفاقيات تعاقدية  إما لشراء  الخيارات هي  زاماً، 
مسبقاً.  دوات المالية بسعر محدد  )خيار شراء( أو بيع )خيار بيع(، بتاريخ محدد أو خالل فترة معينة، قدر معين من األ

يستلم البائع عالوة من المشتري مقابل تحّمل الخطر. وقد تكون الخيارات إما ُمتاجر بها في السوق الرسمية أو متفاوض  
 لعميل في السوق الموازية. عليها بين المجموعة وا

 
وق نشطة تقاس المشتقات بالقيمة العادلة على أساس عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة. وفي حالة عدم وجود س

ألداة من األدوات، تُشتق القيمة العادلة من أسعار عناصر المشتقات باستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة مثل األسعار  
المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة وأسعار السوق ومنحنيات العائد وأي بيانات    المقدمة من األطراف

 سوقية مرجعية أخرى. 
 

العادلة، باإلضافة إلى    ح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيميوض
سعر أو المؤشر المرجعي لألداة المشتقة الذي يتم  حسب فترة االستحقاق. تمثل القيمة االسمية ال  القيم االسمية المصنفة

مة المشتقات. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد  على أساسه قياس التغيرات في قي
 مؤشراً على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان. 
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 )تابع(انات المالية الموحدة حول البيإيضاحات 
 

 )تابع( األدوات المالية المشتقة   38
 

 --------------------------------------------------------- القيم االسمية حسب فترة االستحقاق       --------------------------------------------------------------     2021ديسمبر  31
  

 
السوقية   يمةالق

 الموجبة 

 
 

القيمة السوقية  
 السالبة

 
 
 

 القيمة االسمية 

 
 

 أقل من  
 ثالثة أشهر 

 
 

 من ثالثة أشهر  
 إلى سنة واحدة

 
 

 من سنة واحدة
 إلى ثالث سنوات 

 
 

 من ثالث سنوات  
 إلى خمس سنوات 

 
 

 أكثر من 
 خمس سنوات 

 

 ألف درهم ألف درهم همدر ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         : محتفظ بها للمتاجرة

         مشتقات أسعار الفائدة 
 439,121,435 265,151,917 414,748,177 218,911,217 149,683,975 1,487,616,721 18,081,118 17,145,820 عقود مقايضة

 - 73,460 8,996,922 26,487,199 18,414,126 53,971,707 7,259 10,797 عقود آجلة وعقود مستقبلية
 7,557,703 5,645,190 129,852,936 894,234,822 344,265,157 1,381,555,808 122,336 61,219 مبادلةعقود خيارات وعقود  

 
 مشتقات العمالت األجنبية 

        

 43,209 2,962,293 28,956,060 102,866,699 202,324,818 337,153,079 1,848,698 3,277,262 عقود آجلة
 - - 6,230,329 14,291,461 35,859,138 56,380,928 244,222 337,157 عقود خيارات

         
 1,685,389 28,608,514 12,600,024 7,451,597 2,163,817 52,509,341 1,412,905 1,473,721 عقود مشتقات أخرى  

  ----------------------------  --------------------------  -----------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  -------------------------------- 
 22,305,976 21,716,538 3,369,187,584 752,711,031 1,264,242,995 601,384,448 302,441,374 448,407,736 
  ----------------------------  --------------------------  -----------------------------------  --------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  --------------- -----------------  -------------------------------- 

         محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة:
         مشتقات أسعار الفائدة 

 57,840,395 42,100,283 39,197,714 10,263,304 9,121,007 158,522,703 6,588,341 1,955,276 عقود مقايضة 
  -----------------------  ------ -------------------  -------------------------------  --------------------------  ----------------------------  ------------------------------  -----------------------------  ------------------------------- 
 1,955,276 6,588,341 158,522,703 9,121,007 10,263,304 39,197,714 42,100,283 57,840,395 
  -----------------------  -------------------------  -------------------------------  --------------------------  ----------------------------  ------------------------------  -----------------------------  ---------------------- --------- 

         محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية: 
         مشتقات أسعار الفائدة 

 4,466,840 - - 1,000,000 - 5,466,840 90,109 12,514 عقود مقايضة
         

         مشتقات العمالت األجنبية  
 - - - - 91,735 91,735 97 - عقود آجلة

  ------------------------ ----  -------------------------  ------------------------------  ----------------------------  ----------------------------------  ----------------------------  -----------------------  --------------------------------- 
 12,514 90,206 5,558,575 91,735 1,000,000 - - 4,466,840 
  -----------------------------  ------------------------------  -------------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  ---- ----------------------------- 

 510,714,971 344,541,657 640,582,162 1,275,506,299 761,923,773 3,533,268,862 28,395,085 24,273,766 اإلجمالي 
  ===========  ============  ==============  =============  ==============  ==============  =============  ============== 
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 --------------------------------------------------------- القيم االسمية حسب فترة االستحقاق       --------------------------------------------------------------     2020ديسمبر  31
  

 
القيمة السوقية  

 الموجبة

 
 

 القيمة السوقية السالبة 

 
 
 

 القيمة االسمية 

 
 

 أقل من  
 ثالثة أشهر 

 
 

 من ثالثة أشهر  
 إلى سنة واحدة 

 
 

 من سنة واحدة 
 إلى ثالث سنوات

 
 

 من ثالث سنوات  
 إلى خمس سنوات

 
 

 أكثر من
 خمس سنوات

 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         محتفظ بها للمتاجرة:
         مشتقات أسعار الفائدة 

 361.082.348 261.036.759 406.721.160 246.303.523 181.895.692 1.457.039.482 25.928.742 25.182.835 عقود مقايضة

 - 165.284 14.513.630 67.829.857 23.930.835 106.439.606 12.384 5.826 عقود آجلة وعقود مستقبلية

 - 97.903 3.617.669 169.372.394 107.780.270 280.868.236 176.464 124.048 مبادلةعقود خيارات وعقود  

 
 مشتقات العمالت األجنبية 

        

 461.573 4.450.177 38.047.766 71.268.392 176.764.134 290.992.042 2.716.509 2.517.378 عقود آجلة

 - - 5.260.661 42.218.354 29.935.411 77.414.426 246.448 362.710 عقود خيارات

         

 995.018 19.847.064 5.602.985 3.329.787 2.332.441 32.107.295 638.177 1.621.643 عقود مشتقات أخرى  

  ----------------------------  --------------------------  ------- ----------------------------  --------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------  --------------------------------  -------------------------------- 
 29.814.440 29.718.724 2.244.861.087 522.638.783 600.322.307 473.763.871 285.597.187 362.538.939 

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

         محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة:
         مشتقات أسعار الفائدة 

 64.183.346 43.147.149 30.699.701 31.160.472 13.959.701 183.150.369 8.990.274 2.739.073 عقود مقايضة 

  -----------------------  --------------- ----------  -------------------------------  --------------------------  ----------------------------  ------------------------------  -----------------------------  ------------------------------- 
 2.739.073 8.990.274 183.150.369 13.959.701 31.160.472 30.699.701 43.147.149 64.183.346 

  -----------------------  -------------------------  -------------------------------  --------------------------  ----------------------------  ------------------------------  -----------------------------  ------------------------------ - 
         محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية: 

         مشتقات أسعار الفائدة 

 467.300 - 1.000.000 1.007.730 - 2.475.030 18.989 5.341 عقود مقايضة

         

         مشتقات العمالت األجنبية  

 - - - - 17.978.502 17.978.502 104.017 27 عقود آجلة

  ------------- ---------------  -------------------------  ------------------------------  ----------------------------  ----------------------------------  ----------------------------  -----------------------  --------------------------------- 
 5.368 123.006 20.453.532 17.978.502 1.007.730 1.000.000 - 467.300 

  -----------------------------  ------------------------------  -------------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  --------------- -----------------  --------------------------------- 
 427.189.585 328.744.336 505.463.572 632.490.509 554.576.986 2.448.464.988 38.832.004 32.558.881 اإلجمالي 

  ===========  ============  ==============  =============  ==============  ==============  ============ =  ============== 
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إن القيم العادلة الموجبة/ السالبة المتعلقة بالمشتقات تمثل األرباح/ الخسائر على التوالي، الناتجة عن التقييم العادل ألدوات 
لغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية، حيث تم تعديل القيم الموجبة/ السالبة المماثلة المتاجرة والتحوط. ال تشير هذه المبا

واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة والقروض    القروض والُسلف والتمويل اإلسالميلتحوط بشأن  إلى القيم الدفترية ل
 ألجل والسندات الثانوية.

 
في   كما  المجموعة  بمبلغاناضم  2021ديسمبر    31استلمت  نقدية  درهم    6.482    ت   : 2020ديسمبر    31)مليون 

مشتقة من بعض األطراف المقابلة. على الجانب اآلخر، قامت    ألدواتمقابل قيمة عادلة موجبة    مليون درهم(  6.472 
مقابل قيمة عادلة    درهم(  7.800    :2020ديسمبر    31)مليون درهم    13.802    المجموعة بتقديم ضمانات نقدية بمبلغ 

 مشتقة.  أدوات سالبة لمطلوبات 
 

   ةالمشتقمخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات 
 

الموجبة   العادلة  القيمة  المشتقة على  المالية  باألدوات  المتعلقة  االئتمان  في صالح   لألدوات تقتصر مخاطر  تكون  التي 
 المجموعة. تتم هذه المعامالت بشكل رئيسي مع البنوك والمؤسسات المالية.

 
 فظ بها للمتاجرة ت المحتالمشتقا

 
وط مؤهلة، إلدارة تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار  تستخدم المجموعة المشتقات، غير المصنفة كعالقات تح

الفائدة ومخاطر االئتمان أو تبادر بأخذ مراكز يتوقع منها تحقيق أرباح من الحركة اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو 
لعقود اآلجلة. تم  األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت واالمؤشرات. تشتمل  

 بيان القيم العادلة لتلك المشتقات في الجدول أعاله.
 

 المشتقات المحتفظ بها كتحوط للقيمة العادلة 
 

ات الخاصة الموجودات والمطلوباستراتيجية إدارة    من  تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة ألغراض التحوط كجزء
بها من خالل إجراء عمليات مقاصة للحد من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ومعدالت الفائدة. كما  

التي يترتب    لتغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن الموجوداتمن اتستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط  
واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة    القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي مثل    دة بصفة خاصةعليها فائدة والمحد 

والقروض ألجل والسندات الثانوية. تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود مقايضة العمالت 
 للتحوط من مخاطر العمالت المحددة بصفة خاصة.

 
 فقات النقدية كتحوط للتدمحتفظ بها الشتقات الم

 
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للتحوط لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن أدواتها المالية. قامت المجموعة بشكل  

 لتحصل على عالقة تحوط فعالة.  باألدوات المشتقةفعلي بمطابقة الشروط الهامة الخاصة 
 

 السائدة بين البنوك أسعار الفائدة تأثير تعديل 
 

 أسعار الفائدة السائدة بين البنوكعدم اليقين الناتج عن تعديل 
 

لم تعد عالقات التحوط للتدفقات النقدية والقيمة العادلة لديها تخضع    2021ديسمبر    31استنتجت المجموعة أنه كما في  
 . أسعار الفائدة السائدة بين البنوكلعدم اليقين الناتج عن تعديل 
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 )تابع(  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتأثير تعديل 
 

 )تابع(  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكعدم اليقين الناتج عن تعديل 
 

 وبالتالي، قامت المجموعة بما يلي: 
 
لبند المتحوط بشأنه و/ لفقات النقدية  المرجعية المتحوط بشأنها والتد   افتراض عدم تغير أسعار الفائدة  إيقاف تطبيق -

وذلك عند تالشي عدم اليقين الناتج عن تعديل   أسعار الفائدة السائدة بين البنوكأو أداة التحوط في أعقاب تعديل  
 .أسعار الفائدة السائدة بين البنوك

أسعار الفائدة السائدة يل  عكس التغييرات الالزمة بسبب تعد رسمية لعالقة التحوط المعنية لتوثائق التحوط التعديل   -
عندما تم تفعيل بند احتياطي مدرج في أداة التحوط، وبنهاية فترة التقرير التي تحدث خاللها التغييرات.    بين البنوك

 مية المجموعة أيضاً بتعديل وصف أداة التحوط في وثائق التحوط الرسقامت 
 اف عالقة التحوط.ي وثائق التحوط الرسمية إيقليس من شأن هذه التغييرات ف -
إعادة قياس التغيرات المتراكمة في التدفقات النقدية المتحوط بشأنها وأداة التحوط بناًء على األسعار المرجعية البديلة  -

شى  ا تتال ( عندملليلة واحدة  الجنيه االسترلينيمعدل مؤشر    أو  لليلة واحدةسعر فائدة التمويل المضمون ألجل  الجديدة )
. لغرض إعادة قياس التغيرات المتراكمة في  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكحالة عدم اليقين الناشئة عن تعديل  

المجموعة بتعديل شروط عقود المشتقات المفترضة لتعكس التغييرات الالزمة   قامتالتدفقات النقدية المتحوط بشأنها،  
 في البند المتحوط بشأنه.  البنوكأسعار الفائدة السائدة بين بل تعديل ق

 

 معلومات حول القطاعات  39
 

يتألف الهيكل التشغيلي من أربعة قطاعات أعمال رئيسية موزعة على قطاعات جغرافية أساسية تقود استراتيجية األعمال،  
دعم األداء المالي   وبناء عالقة مع العمالء باإلضافة إلىوالعروض القيمة للعمالء، وتطوير المنتجات وقنوات التواصل،  

 للمجموعة. 
 

، قامت المجموعة بإعادة تنظيم نموذج أعمالها بهدف إعادة تقسيم مجموعات الخدمات المصرفية للشركات السنة  خالل
،  صرفية لالستثمارالخدمات المواالستثمار والخدمات المصرفية لألفراد إلى أربع مجموعات أعمال منفصلة؛ تتمثل في  

التجارية، والخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة. األمر  للشركات واألعمال  الخدمات المصرفية  و
الذي سيؤول إلى تمكين أعمالنا من التركيز بشكل أكثر على العمالء، فضالً عن التمكن من مواءمة عروض المنتجات  

العمال المتخصصة مع قواعد  ال والخدمات  التي نخدمها بهدف دفع  إنتاج  ء ذات الصلة  التنافسية وتعزيز مقومات  قدرة 
 اإليرادات.

 
 قطاعات األعمال

 
   الخدمات المصرفية لالستثمار

 
تمويل الشركات والتمويل   خدمات  حلوالً مصرفية وتمويلية، بما في ذلك  الخدمات المصرفية لالستثمار هذا القطاع    يقدم

دمات إدارة السيولة والنقد إلى جانب مجموعة واسعة اإلسالمي، وأسواق المال، والمعامالت المصرفية، والتجارة، وخ
الخدمات  االئتمان، واألسعار، والعمالت األجنبية، وأسواق المال. يركز فريق  من حلول إدارة المخاطر عبر منتجات  

التي ومختلف قطاعات العمالء    في  المتخصصة، ويعزز تقديم المنتجات  من المؤسساتالعمالء  على    المصرفية لالستثمار
ق الثروة السيادية والرعاة الماليين والموارد الطبيعية  يد االحكومة والقطاع السيادي والقطاع العام وصنالقطاعات  تشمل  

 تابعة العالمية.والصناعات العالمية المتنوعة ومجموعة المؤسسات المالية والشركات ال
 

  الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجارية
 

القطاعيركز   الكبيرة  الش  على  هذا  عبر    والمؤسساتركات  تقدم  التي  المتنوعة  المنتجات  ذات  والصغيرة  المتوسطة 
وعة العمالء والخدمات المصرفية التجارية ومجم  والمقاوالتالقطاعات الفرعية التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات  

  المتميزين. 
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   الخدمات المصرفية لألفراد
 

يستهدف شريحة المستهلكين والنخبة عبر القطاعين التقليدي واإلسالمي. تشمل نطاقات المنتجات المعروضة المنتجات  
الثروة وما إلى ذلك.   الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض ومنتجات  اليومية مثل الحسابات    توفر المصرفية 

، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول  لمختلفةا  قنوات التوزيع والمبيعاتوعة األعمال عدد من  مجم
للتمويل    األولشركة أبوظبي  والتابعة وهي    المصرفية   واإلنترنت والفروع ووكالء المبيعات المباشرة ومن خالل الشركات

 اإلسالمي. 
 

  الخدمات المصرفية الخاصة الدولية
 

عبر القطاعين التقليدي واإلسالمي. تشمل نطاقات المنتجات    ت الكبيرةالثروااألعمال العمالء األثرياء وذوي    هذه  تستهدف
  المعروضة منتجات مصرفية يومية باإلضافة إلى حلول استثمارية متطورة وخدمات الوساطة واألوراق المالية. توفر  

لهاتف المحمول  ، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر االمختلفةيعات  قنوات التوزيع والمب  عدد من  األعمالمجموعة  
أبوظبي   ذلك شركة  في  بما  لها  التابعة  المصرفية  الشركات  ومن خالل  العالقات  ومديري  والفروع  األول واإلنترنت 

 المالية. لألوراق
 

 لمكتب الرئيسيا
 

والخدمات  تكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل  توفر المجموعة الدعم المركزي من خالل أقسام الموارد البشرية و
وعالقات المستثمرين وإدارة المخاطر وإدارة االئتمان واالتصاالت المؤسسية والشؤون القانونية وااللتزام االستراتيجية  

   والتدقيق الداخلي والمشتريات وعمليات الخزينة والدعم اإلداري لكافة وحدات األعمال بالمجموعة.
 

لعروض التكميلية المقدمة عبر العقارات وخدمات إدارة با  مدعوم  أيًضا نموذج أعمال متنوع  المكتب الرئيسي  يتضمن
و شركة بنك أبوظبي األول للعقارات    الممتلكات من خالل الشركات التابعة المملوكة جزئيًا أو كليًا للمجموعة، وهي

 أبوظبي الوطنية للعقارات وشركة مسماك العقارية.
 

 لجغرافية عات االقطا
 

تدير المجموعة قطاعات أعمالها المختلفة من خالل شبكة من الفروع والشركات التابعة والمكاتب التمثيلية ضمن قطاعين  
 الدولي. القطاع اإلمارات العربية المتحدة وقطاع جغرافيين محددين وهما 
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  القطاع الجغرافي   قطاع األعمال 
      
      

 

الخدمات  
المصرفية 
 لالستثمار 

الخدمات  مجموعة 
المصرفية 

للشركات واألعمال  
 التجارية 

الخدمات  
المصرفية 

 لألفراد 
الخدمات  

 العالمية المصرفية 

 
 
 

 المركز الرئيسي

 
 
 

 اإلجمالي

 
 
 

اإلمارات العربية  
 المتحدة

 
 
 
 

 وليالد

 
 
 

  اإلجمالي
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
           

 واإليرادات من   إيرادات الفائدةصافي 
 11,658,132 2,976,005 8,682,127  11,658,132 147,665 725,021 4,024,366 2,255,693 4,505,387 التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية 

 10,023,123 821,477 9,201,646  10,023,123 ( 164,748)  226,855 850,507 1,224,408 7,886,101 صافي اإليرادات باستثناء إيرادات الفائدة 
           

 21,681,255 3,797,482 17,883,773  21,681,255 ( 17,083)  951,876 4,874,873 3,480,101 12,391,488 اإليرادات التشغيلية 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========     ===========  ===========   

 5,836,474 1,456,058 4,380,416  5,836,474 750,493 339,819 2,303,508 924,872 1,517,782 وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى مصروفات عمومية  
           

 2,658,237 390,362 2,267,875  2,658,237 116,299 40,236 831,090 1,490,490 180,122 صافي خسائر انخفاض القيمة 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========     ===========  ===========  

 13,186,544 1,951,062 11,235,482  13,186,544 ( 883,875)  571,821 1,740,275 1,064,739 10,693,584 األرباح قبل الضريبة 
            

 644,272 546,186 98,086  644,272 139,439 46,813 1,262 61,813 394,945 وفات ضريبة الدخل مصر
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========     ===========  ===========   

 12,542,272 1,404,876 11,137,396  12,542,272 ( 1,023,314)  525,008 1,739,013 1,002,926 10,298,639 الفترة صافي أرباح 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========     ===========  ===========   

           2021ديسمبر  31كما في 
           

 1,144,360,565 377,872,991 766,487,574  1,025,838,799 118,921,583 31,139,050 76,554,780 115,318,255 683,905,131 إجمالي موجودات القطاع 
  =============  =============  =============  =============  =============     ================  ==============  

 ( 144,017,188)     ( 25,495,422)       أرصدة بين القطاعات
       -------------------------------------------     ------------ --------------------------------- 

 1,000,343,377    1,000,343,377      إجمالي الموجودات 
       ================     ======== ======== 

 1,031,530,992 354,217,173 677,313,819  913,009,226 98,682,234 24,871,405 61,903,047 140,184,652 587,367,888 إجمالي مطلوبات القطاع 
  =============  =============  =============  =============  =============     ================  ==============  

 ( 144,017,188)     ( 25,495,422)       أرصدة بين القطاعات
       -------------------------------------------     ----------- -------------------------------- 

 887,513,804    887,513,804      إجمالي المطلوبات
       ================     =========== ===== 
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 )تابع(   معلومات حول القطاعات 39
  

  القطاع الجغرافي   قطاع األعمال  
      
      

 
الخدمات المصرفية 

 لالستثمار 

الخدمات  مجموعة 
المصرفية 

للشركات واألعمال  
 التجارية 

الخدمات 
المصرفية 

 لألفراد 
الخدمات المصرفية 

 العالمية

 
 
 

 المركز الرئيسي 

 
 
 

 اإلجمالي 

 
 
 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

 
 
 
 

 الدولي

 
 
 

  اإلجمالي 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
           

 من   واإليرادات صافي إيرادات الفائدة
 12,256,478 2,337,515 9,918,963  12,256,478 9,692 762,844 4,041,802 2,907,103 4,535,037 التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية 

 6,317,433 674,174 5,643,259  6,317,433 1,136,552 217,068 1,097,595 1,060,663 2,805,555 باستثناء إيرادات الفائدة صافي اإليرادات 
           

 18,573,911 3,011,689 15,562,222  18,573,911 1,146,244 979,912 5,139,397 3,967,766 7,340,592 اإليرادات التشغيلية 
  =============  =============  =============  =============  =============     ==============  =============  

ية وإدارية ومصروفات تشغيلية مصروفات عموم 
 أخرى

1,350,612 931,451 2,206,558 336,794 234,850 5,060,265  3,942,254 1,118,011 5,060,265 

           
 2,619,940 835,019 1,784,921  2,619,940 ( 24,881) 51,041 1,380,452 694,983 518,345 خسائر انخفاض القيمة صافي 

  =============  === ==========  =============  =============  =============     ==============  =============  
 10,893,706 1,058,659 9,835,047  10,893,706 936,275 592,077 1,552,387 2,341,332 5,471,635 األرباح قبل الضريبة 

  =============  =============  =============  =============  == ===========     ==============  =============  
 341,198 313,155 28,043  341,198 31,588 43,162 17 ( 23,607) 290,038 مصروفات ضريبة الدخل 

  =============  =============  =============  =============  =============     ==============  =============  
 10,552,508 745,504 9,807,004  10,552,508 904,687 548,915 1,552,370 2,364,939 5,181,597 الفترة صافي أرباح 

  =============  =============  =============  =============  =============     ==============  =============  
           2020ديسمبر  31كما في 

           
 1,033,242,414 318,691,769 714,550,645  981,819,697 95,000,988 32,875,242 65,168,026 102,904,063 685,871,378 طاع إجمالي موجودات الق

  =============  =============  =============  =============  =============     ==============  =============  
 ( 114,181,882)    ( 62,759,165)      أرصدة بين القطاعات

       -------------------------------------------     ---------------------------------- --------- 
 919,060,532    919,060,532      إجمالي الموجودات 

       ================     =============== = 
 924,203,422 280,371,811 643,831,611  872,780,705 138,485,967 24,645,874 75,041,279 107,193,785 527,413,800 إجمالي مطلوبات القطاع 

  =============  =============  =============  =============  =============     ==============  =============  
 ( 114,181,882)    ( 62,759,165)      أرصدة بين القطاعات

       -------------------------------------------     ------------------------------------------- 
 810,021,540    810,021,540      إجمالي المطلوبات

       ================     ================ 
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 همربحية الس 40
 

من رأس المال على المتوسط   1يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي أرباح السنة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق  
 المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة كما هو موضح أدناه:

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 

   ربحية السهم األساسية: 
 10,555,229 12,531,111 صافي أرباح السنة )ألف درهم(  

 (426,253) (356,204) من رأس المال )ألف درهم(  1ناقصاً: دفعات سندات الشق 
  -----------------------  ---------------------- 

 10,128,976 12,174,907 من رأس المال )ألف درهم(  1ي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق صاف
  ===========  =========== 

   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
 10,901,136 10,911,020 (اآلالفب)السنة اعتباراً من بداية  القائمةعدد األسهم المصدرة/ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم التي تمت ممارستها ضمن برنامج الدفعات المرتكزة على 
 األسهم )ألف درهم( 

1,256 4,554 

  ---- -------------------  ----------------------- 
 10,905,690 10,912,276 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(  
  ===========  =========== 

 0 .93 1 .12 ربحية السهم األساسية )بالدرهم( 
  ===========  ====== ==== 

   ربحية السهم المخفّضة: 
   

 10,128,976 12,174,907 صافي أرباح السنة لغرض احتساب ربحية السهم المخفضة )ألف درهم(
  ===========  =========== 
   

 10,905,690 10,912,276 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسهم المخفّضة ضمن برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم  

 )باآلالف(
650 1,172 

  ------------------------  -------------- ------ 
   لغرض احتساب  قيد اإلصدارالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 10,906,862 10,912,926 ربحية السهم المخفضة )باآلالف(   
  ===========  ====== = ==== 

 0 .93 1 .12 ربحية السهم المخفّضة )بالدرهم( 
  ====== =  ======= 
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 األطراف ذات العالقة 41
 

األطراف أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة  تعتبر  
ات العالقة على المساهمين األساسيين وأعضاء تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذ 

بالمجموعة. الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  التنفيذية    مجلس  اللجنة  أعضاء  من  الرئيسيين  اإلدارة  موظفي  يتألف 
بالمجموعة الذين يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة. تقوم إدارة المجموعة باعتماد  

قبل مجش المتفق عليها من  للشروط  تنفيذها وفقاً  العالقة، ويتم  المعامالت مع األطراف ذات  لس اإلدارة أو روط هذه 
 اإلدارة. 

 
من خالل    جهات تخضع لحكومة أبوظبي بشكل مباشر أو غير مباشر   يعمل بنك أبوظبي األول في سوق تسيطر عليه

"الجهات ، ويشار إليها مجتمعة باسم  الخاصة بها  لمؤسسات األخرىالهيئات الحكومية والوكاالت والشركات التابعة وا
ويتم إجراء هذه المعامالت    البنك معامالت مع جهات أخرى ذات العالقة بالحكومة  ذات العالقة بالحكومة". يوجد لدى

 االعتيادية للبنك ووفقاً للشروط المعتمدة من مجلس اإلدارة. في سياق األعمال 
 

 

 2020ديسمبر   31 2021ديسمبر  31  
 

أعضاء مجلس 
 اإلدارة

 المساهمين
 اإلجمالي اإلجمالي اإلدارة العليا  الرئيسيين

 
 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

  
 فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:

  
 40,441,781 34,282,642 38,626 24,386,743 9,857,273 موجودات مالية

  ===========  ==========  ==========  ===========  =========== 
 64,709,360 57,779,565 43,932 33,087,174 24,648,459 مطلوبات مالية

  ===========  ==========  ==========  ===========  =========== 
 17,020,801 21,702,546 - 16,662,275 5,040,271 مطلوبات محتملة 

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

 فيما يلي المعامالت المبرمة خالل السنة مع األطراف ذات العالقة: 
  

 2020ديسمبر   31 2021ديسمبر  31                                                                                  
    

واإليرادات  إيرادات الفائدة
 1.322.791 793,581 335 654,576 138,670 األخرى

  ==== ====  ========  ========  ========  ======== 
 562,296 315,934 429 30,474 285,031 مصروفات الفائدة 

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

 
 يلي تفاصيل تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:فيما  

 
 2020ديسمبر    31 2021ديسمبر    31 
   

 53.026 53,589 رواتب وامتيازات أخرى 

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

 على أرصدة طرف ذي عالقة.   السنةئتمان متوقعة خالل لم يتم تحميل خسائر ا
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 أنشطة الحفظ األمين 42
 

مليون درهم تتم إدارتها على سبيل األمانة أو بصفة الحفظ األمين عن   8.453    بقيمةاحتفظت المجموعة بموجودات  
. باإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة مليون درهم(  6.786  : 2020يسمبر  د   31)  2021ديسمبر    31عمالئها كما في  

 خدمات الحفظ األمين لبعض عمالئها. 
 

بصفة الحفظ األمين أو على سبيل األمانة ضمن البيانات المالية الموحدة  ال يتم إدراج الموجودات المعنية المحتفظ بها  
 للمجموعة. 

 

 المنشآت ذات األغراض الخاصة  43
 

مجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأهداف محددة لكي تقوم بمزاولة أنشطة إدارة األموال واالستثمار  قامت ال
ثمارات التي تقوم بإدارتها هذه الشركات ذات األغراض الخاصة ال تخضع  باإلنابة عن العمالء. إن حقوق الملكية واالست

اتها بخالف إيرادات العموالت والرسوم. إضافة إلى ذلك، ال لسيطرة المجموعة، وبالتالي ال تنتفع المجموعة من عملي
لك، لم يتم إدراج  تقدم المجموعة أي ضمانات وال تتحمل مسؤولية أي مطلوبات مستحقة على هذه الشركات. نتيجة لذ 

ما  موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة. في
 يلي تفاصيل الشركات ذات األغراض الخاصة:

  
 

 بلد

 

 نسبة الملكية

 2021 التأسيس األنشطة االسم القانوني
    

 ٪ 100 جمهورية أيرلندا  استثمار شركة  وان شير بي ال سي

 
 استخدام التقديرات واألحكام  44

 

إلعداد التقارير المالية قيام اإلدارة باختيار السياسات   في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقتضي المعايير الدولية
التي يترتب عليها معلومات مالئمة   والمحكمةالمحاسبية المناسبة وتطبيقها بصورة متسقة ووضع التقديرات واألحكام المعقولة  

معايير المحاسبية الدولية حول إعداد لى توجيهات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار مجلس الوموثوق بها. استناداً إ
وعرض البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات المبينة أدناه والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها 

 في البيانات المالية الموحدة. 
 

 صادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة الم
 

 مبدأ االستمرارية )أ(
 

تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة بدارة المجموعة  قامت إ
يلقي بشكوك قد  مادي  لديها الموارد الالزمة لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة عدم يقين  

فقاً لمبدأ االستمرارية. وبناء عليه، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة وواصلة أعمالها  على محول قدرة المجموعة    ةجوهري
 على أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية خسائر )ب( 

 

 (. 7( ) ج)3يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبين في السياسة المحاسبية رقم 
 

للمعيار رقم  ض في القيمة طبقإن قياس خسائر االنخفا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجميع فئات الموجودات   9اً 
المالية يتطلب وضع أحكام وخاصةً عند تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض 

هذه التقديرات لعدة عوامل ويترتب على التغيرات في تلك العوامل االئتمان. تخضع  القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر  
 مستويات مختلفة من المخصصات.  

 

تمثل حسابات البنك لخسائر االئتمان المتوقعة مخرجات للنماذج المعقدة التي تنطوي على مجموعة من االفتراضات بشأن اختيار  
خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية على  مل عناصر نماذج  مدخالت متغيرة ومدى الترابط بينها. تشت 

  ما يلي: 



    

89 
 

 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام 44
 

 )تابع( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 
 

 )تابع(  انخفاض قيمة الموجودات المالية خسائر )ب( 
 

معايير المجموعة لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات المالية التي  •
 يجب قياسها على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية والتقييم النوعي.

 ن المتوقعة لهم بصورة جماعية. عندما يتم تقييم خسائر االئتما تقسيم الموجودات المالية •

 اختيار المدخالت. وضع نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما فيها األنماط المختلفة و •

االرتباط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات والتأثير    أوجهتحديد   •
 ض عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر. احتماليات التعثر وحاالت التعر على

للحصول على المدخالت االقتصادية المستخدمة   ،سيناريوهات االقتصاد الكلي االستشرافية، ومدى احتمال حدوثهااختيار   •
 . في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة

 

 رات الخسائر الفعلية ويتم تعديلها عند الضرورة. المنتظمة للنماذج الخاصة بها في سياق خب تتمثل سياسة المجموعة في المراجعة  
 

 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات   خسائر (ج)

 

 (. 7() ج)3 يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما هو مبين في السياسة المحاسبية رقم
 

مستقلة خارجية تتمتع بمؤهالت    المجموعة أسعار بيع محددة من قبل شركات تقييمعند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق، تستخدم  
مهنية مناسبة معترف بها ولديها خبرة حديثة في تقييم ممتلكات تنتمي إلى نفس موقع وفئة العقارات المطلوب تقييمها. يتم تحديد  

م فيما بين في مقابلها نقل ملكية العقار في تاريخ التقييأسعار البيع على أساس القيمة السوقية، وهي القيمة المقدرة التي يمكن  
 وبائع يرغبان في إتمام المعاملة وفقاً لظروف السوق.  يمشتر

 

 المطلوبات الطارئة الناشئة عن الدعاوى القضائية  ( د)

 

في دعاوى قضائية تنشأ في سياق العمل االعتيادي. يستند مخصص المطلوبات    - نظراً لطبيعة عملياتها    -تدخل المجموعة  قد  
موارد اقتصادية ومدى موثوقية تقدير التدفق النقدي الخارج. تنطوي  تدفق خارجي لإلى احتمالية  الطارئة الناتجة عن التقاضي  

 وال يمكن التنبؤ بنتائج أي أمر منها بشكل مؤكد. مثل هذه األمور على العديد من الشكوك
 

 برنامج الدفعات المرتكزة على األسهم ( هـ)
 

باستخدام نموذج بالك سكولز. وتشتمل مدخالت النموذج على   تكزة على األسهمبرنامج الدفعات المريتم تحديد القيمة العادلة ل
الممارسة وتقلبات أسعار األسهم والفترات الفائدة   سعر السهم وسعر  للخيارات وعائدات توزيعات األرباح ومعدالت  التعاقدية 

 الخالية من المخاطر.
 

 تقييم األدوات المالية ( و)
 

يتم بيان هذه النماذج   .ات المالية من اإلدارة تقدير بعض المعطيات غير الملحوظة من قبل اإلدارةقد تتطلب نماذج تقييم األدو
 . 46بالتفصيل في اإليضاح رقم 

 
ي تغير في أسعار الفائدة المرجعية على التدفقات النقدية  أ  يؤثر،  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكإضافة إلى ذلك، ونتيجة لتعديل  

. قد يترتب أيضاً على التحول وذلك عند تحول األداة المالية إلى معدل خالي من المخاطر  ة ومن ثم على قيمتها العادلةلألداة المالي
ال يؤثر  تغير سعر  النقدية، مما  التدفقات  المستخدم لغرض تخفيض  المالية. وعليه، تضع   بدوره فائدة  العادلة لألداة  القيمة  على 

عادلة لألدوات المالية باستخدام صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة، أحكاما  المجموعة، في سبيل قياس القيم ال
يؤثر على مختلف المعايير   أسعار الفائدة السائدة بين البنوكءمة لألداة المالية نظراً ألن تعديل  األكثر مالالختيار معدل الخصم  

 اختيارها.  المرجعية المحتملة ألسعار الفائدة والتي يمكن
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 
 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام 44

 
 )تابع( الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة المصادر 

 
 المحددة   التعويضاتخطة   ( ز)   

 

ها على أساس اكتواري باستخدام عدد  المحددة على بعض العوامل التي يتم تحديد   التعويضاتتستند القيمة الحالية اللتزام خطة  
االلتزامات على معدل الخصم. إن أي تغييرات  من االفتراضات. تشتمل االفتراضات المستخدمة في تحديد صافي تكلفة )إيرادات(  

 تطرأ على هذه االفتراضات سيكون لها تأثير على القيمة الدفترية اللتزام المنافع المحددة.
 

المناسب في نهاية كل سنة، وهو معدل الفائدة الذي يجب استخدامه لتحديد القيمة الحالية للتدفقات   تحدد المجموعة معدل الخصم
النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع طلبها لتسوية االلتزامات المستقبلية. عند تحديد معدل الخصم المناسب، تضع المجموعة في 

بها والتي لها فترات استحقاق    المنافع ة الجودة المقومة بالعملة التي سيتم دفع  لى السندات التجارية عالياعتبارها معدل الفائدة ع
 ذات الصلة.  والمنافعتقارب فترات التزام 

 

تعتمد االفتراضات الرئيسية األخرى الخاصة بالتزامات المنافع المحددة، بصورة جزئية على ظروف السوق الحالية. يتضمن 
 مات حول هذه االفتراضات.مزيداً من المعلو 20رقم  اإليضاح

 

 تشتمل األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي: 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (ح)
 

اسبية المختلفة ضمن الفئات المحفي بدايتها  لموجودات والمطلوبات المالية  اتصنيف  لتقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق  
 (. 2) ج()3في حاالت معينة. يتم ذكر معايير التصنيف في السياسة المحاسبية 

 

 عالقات التحوط المؤهلة ( ط)
 

 بصورة كبيرة على مدى  عند تصنيف األدوات المالية كعالقات تحوط مؤهلة، ترى المجموعة أنها تتوقع أن يكون التحوط فعاالً 
 فترة عالقة التحوط.

 

 لألدوات الماليةلنظام المتدرج للقيمة العادلة اتحديد  ( ي)
 

 .  46لقيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح رقم للنظام المتدرج ليتم مناقشة تحديد المجموعة 
 

 الُمهيكلةالمنشآت  ( ك)
 

طريق التصويت    بالنسبة لكافة الصناديق التي تديرها المجموعة، يمكن للمستثمرين سحب إدارة الصناديق من المجموعة عن 
ها تعمل . وبالتالي، خلصت المجموعة إلى أنماديةلمجموعة في كل صندوق ليست لاالقتصادية  المنفعةباألغلبية، كما أن إجمالي 

 وعليه لم يتم توحيدها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. للمستثمرين في هذه الصناديق،كوكيل 
 

 القطاعات التشغيلية ( ل)
 

فصاحات حول معلومات القطاعات، قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات لوضع التقرير حول القطاعات. سوف  عند إعداد اإل
 مزيداً من التفاصيل حول القطاعات التشغيلية.  39يعاد تقييم هذه االفتراضات بصورة دورية من قبل اإلدارة. يتضمن اإليضاح رقم  

 

 الفعلي طريقة معدل الفائدة  ( م)
 

الفائد يعترف  )ر(،    3الفائدة الفعلي للمجموعة، كما هو موضح في اإليضاح    عدلمطريقة  في ظل   باستخدام معدل   ةبإيرادات 
لألداة المالية إلى إجمالي القيمة    ة المتوقع  الفترةخالل  على نحو دقيق  النقدية المستقبلية المقدرة    مدفوعات أو المقبوضاتاليخصم  

التكلفة المطف  ماليالدفترية لألصل ال أة لاللتزام المالي مع االعتراف بتأثير تكاليف ورسوم المعامالت والنقاط المدفوعة أو  أو 
السلوك المتوقع ودورة   أحكاماً عنهذا التقدير بطبيعته    يقتضيالتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.  والمستلمة  
وإيرادات / مصروفات الرسوم األخرى التي تعد جزًءا ال    األساسمعدل  ات المتوقعة على  ، باإلضافة إلى التغييرالمعنيةاألدوات  

  يتجزأ من األداة.
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 )تابع( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 

 

 )تابع(طريقة معدل الفائدة الفعلي  ( م)
 

التي تتطلب وسيلة عملية لتغيير    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكبتطبيق المرحلة الثانية من تعديل  المجموعة    قامت  ،السنةخالل  
على أنها تغييرات في سعر    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكأساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية الناتجة مباشرة عن تعديل  

إلى المعدل الخالي من المخاطر البديل تم   أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، بشرط أن يكون االنتقال من  الفائدة المتغير لتلك األداة
، يضع البنك أسعار الفائدة السائدة بين البنوكأما بالنسبة للتغييرات غير المطلوبة بمقتضى تعديل    ادل اقتصاديًا. على أساس مع

ناتجة عن أداة مالية يتم إيقاف االعتراف بها أو تعديل القيمة الدفترية على النحو المبين   أحكاماً لتحديد ما إذا كانت هذه التغيرات
إلى معدالت خالية من المخاطر، تضع المجموعة   أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، عند التحول من  )ن(. وعليه  44في اإليضاح  

اقتص  أساس معادل  التحول على  تم  كان  إذا  ما  لتقييم  االعتبار مدى  أحكاماً  في  المجموعة  التقييم، تضع  إجراء هذا  ادياً. وعند 
ن التحول والعوامل التي أدت إلى هذه التغيرات مع مراعاة كل من العوامل  التغيرات على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة ع

 الكمية والنوعية. 
 

 إيقاف االعتراف باألدوات المالية ( ن)
 

(، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية إذا كان هناك 4)ج( )  3كما هو موضخ في اإليضاح  
، تم بالفعل تعديل العديد من أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل جوهري في األحكام والشروط الخاصة بها. في سياق تعديل  

إلى المعدالت الخالية من المخاطر. إضافة إلى   ار الفائدة السائدة بين البنوكأسععند تحولها من    2021  األدوات المالية خالل عام
 تغير معدل الفائدة لألدوات المالية، قد تكون هناك تغيرات أخرى في شروط األداة المالية في وقت التحويل.

 

الشاملة األخرى، تقوم المجموعة أوالً بتطبيق ادلة من خالل اإليرادات  لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العبالنسبة  
  أسعار الفائدة السائدة بين البنوك )م( أعاله لبيان التغير في سعر الفائدة المرجعي من    44الوسيلة العملية كما هو مبين في اإليضاح  

لة العملية أحكاماً لتقييم ما إذا رات غير مشمولة في الوسيإلى المعدالت الخالية من المخاطر. ثانياً، تطبق المجموعة بشأن أي تغي
ويتم االعتراف بأداة مالية جديدة. إذا كانت التغيرات يتم إيقاف االعتراف باألداة المالية  وإذا كانت كذلك،    ،كانت التغيرات جوهرية

المشمولة في الوسيلة    لتغيرات غيرالحالية لقيمة  بالعة بتعديل إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية  وتقوم المجم  ،غير جوهرية
 العملية، مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي المعدل. 

 

 محاسبة التحوط  ( س)
 

يستمر إدراج بنود التحوط قامت المجموعة بتصنيف عالقات التحوط حسب كل من القيمة العادلة وتحوطت التدفقات النقدية.  
ً )التي لم تخضع للتحول(  لمجموعة  دى اوأدوات التحوط ل ً لألسعار المرجعية للفائدة المعروضة بين البنوك  وفقا   ، والتي تتمثل أساسا

المرجعية للفائدة السائدة لدى سعار  األيتم عرض    االسترليني والدوالر األمريكي.  السائدة لدى بنوك لندن للجنيهأسعار الفائدة  في  
تمتد   مع األطراف المقابلة كالمعتاد.السائدة لدى البنوك  سعار الفائدة  ويتم تبادل التدفقات النقدية أل  على أساس يومي  هذه البنوك

االسترليني   أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيهمخاطر  فيما يتعلق بلمجموعة  دى االنقدية ل  عالقات التحوط الخاصة بالتدفقات
االسترليني والدوالر   لسائدة لدى بنوك لندن للجنيهالمتوقعة إليقاف التعامل بأسعار الفائدة اتواريخ  الوالدوالر األمريكي إلى ما بعد  

االسترليني والدوالر األمريكي بمتوسط   أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيهدال  األمريكي. تتوقع المجموعة أن يتم استب
التوالي، ولكن هناك عدم يقين بشأن  على  لليوم الواحد،  سعر التمويل المضمون  سعر الفائدة السائد للجنيه االسترليني لليوم الواحد و

على سبيل المثال تقييم فعاليتها    -ؤثر عدم اليقين هذا على عالقة التحوط  معدل االستبدال. قد يمن  التدفقات النقدية    وحجمتوقيت  
 .  وتقييم االحتماالت المرجحة

 

تسمح   مؤقتة  إعفاءات، والتي تقدم  ائدة بين البنوكأسعار الفائدة الستعديل  جموعة خالل السنة بتطبيق المرحلة الثانية من  قامت الم
.  المخاطر  من   الخالي  العائد   بمعدل  الحاليالمرجعي    الفائدة  سعر   استبدال  التحوط للمجموعة عند باالستمرار في محاسبة عالقات  

ط للقيمة العادلة أو قد تختار المجموعة بموجب أحد اإلعفاءات للمعدالت الخالية من المخاطر الفردية المصنفة على أنها تحو
ات بن مخاطر أسعار الفائدة المنصوص عليها تعاقدياً، بمثابة استيفاء لمتطلمن التغيرات نظراً مكوالتدفقات النقدية للبند المتحوط له  

مخاطر من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المقرر تحديده بشكل منفصل. بالنسبة لكل معدل خالي من ال  9المعيار رقم  
السيولة السوقية لها، ومرجع المعدل الخالي من  الذي تم تطبيق اإلعفاء له، تضع المجموعة أحكاما بشأن كل من حجم األداة و

شهرا وأن يكون   24تكون كافية بالفعل وستزداد خالل فترة    ثالمخاطر ويتم تسعيرها باستخدام معدل خالي من المخاطر بحي
أو التدفقات    ن المخاطر المتحوط له قابل للتحديد بصورة منفصلة عند التغير في القيمة العادلةمكون المخاطر للمعدل الخالي م

  النقدية للبند المتحوط له.
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 إدارة المخاطر المالية 45
 

 مقدمة ونظرة عامة
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

مستوى ل  موائمةللمساهمين  معدلة في ضوء المخاطر  إدارة المخاطر وتقديم عوائد    هووعة  الهدف الرئيسي للمجم  إن
مخاطر أبرزها مخاطر االئتمان  ال  العديد من المخاطر المقبولة. تتعرض المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية إلى  

التشغيلية ومخاطر أخرى مثل    ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التمويل ومخاطر معدالت الفائدة والمخاطر
 الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة ومخاطر  االلتزام والمخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة  المتعلقة ب  مخاطرال

. إن وجود هيكل ُمحكم إلدارة المخاطر والملكية يضمن عملية اإلشراف األعمالومخاطر أمن المعلومات واستمرارية 
لمجموعة. هذا ويتم تحديد هذا التوجه من قبل مجلس اإلدارة عالية إدارة المخاطر التي تواجهها اعلى والمسألة عن ف

 حكم إلدارة المخاطر.ويتم تطبيقه من خالل هيكل وإطار مُ 
 

 تشكيل مجلس اإلدارة  
 

ة بتفويض  وقد قام مجلس االدار  مجلس اإلدارة مسؤول عن التوجيه العام واإلشراف والرقابة على المجموعة.  يكون
إدارة   وقد قام مجلس االدارة بتفويض  السلطة إلى لجان متخصصة والتي تقوم بدعم مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته.

. يتولى مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن  التنفيذية للمجموعة  واللجنة  الرئيس التنفيذيإلى  العمليات اليومية للمجموعة  
و االعتماد  ذلك  في  بما  والقيم المجموعة  والحوكمة  المخاطر  واستراتيجية  االستراتيجية  أهدافه  تنفيذ  على  اإلشراف 

عقد تأسيس المجموعة، وفقاً لبنود    المؤسسية ضمن إطار العمل المتفق عليه وفقاً للهياكل القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وسيتم انتخاب عضو في    أعضاء  عشرة  حالياً من  من أحد عشر عضواً. يتألف المجلس  يتألف مجلس اإلدارة  يتعين أن

. يشغل كل عضو منصبه في المجلس لمدة ثالث سنوات، وقد يتم تجديدها لمدة ثالثة 2021الجمعية العمومية لسنة  
تجاه شركاتهم    الموكلة  ات التابعة للبنك يقع على عاتقها نفس المسؤولياتسنوات أخرى. كما أن مجالس إدارة الشرك

 أعضاء مجلس إدارة المجموعة تجاه البنك. ذات الصلة كما هو حال
 

 لحوكمة ل العام طاراإل
 

رة األحكام والعمليات والسياسات التي يقوم من خاللها مجلس اإلدارة واإلدا  يتضمنحوكمة  نظام شامل للالمجموعة    تطبق
ه دور رقابي وفقاً لميثاقه  لتطبيق معايير الحوكمة كما أنه    بتوجيه عملية  العليا بإدارة المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة

على اإلشراف  في  المجموعة  يتمثل  في  المطبق  الحوكمة  بموجب.  نظام  المجموعة  داخل  المسؤولون  معايير    يلتزم 
والحرص  بتطبيق  الحوكمة المهنية  المعايير  تنفيذ    التام  أعلى  بها على  المكلفين  يتولى  المهام  كما  ادارة  .  قسم  رئيس 
 دليل الحوكمة. إعداد  ى المجموعة مسؤوليةالمخاطر لدعن إدارة  المخاطر

 

 هيكل إدارة المخاطر 
 

الزميلة والمكاتب الدولية    هكاتالتابعة وشر  هيقوم مجلس اإلدارة باعتماد خطط إدارة المخاطر الخاصة بالبنك وشركات
الخارجية.   التمثيل والفروع  ً بما في ذلك مكاتب  قبل مجلس اإلدارة،  ل  وفقا الممنوحة من  إدارة  لصالحيات  تقوم لجنة 

دارة المخاطر  إل  عامة  سياسة  بإعداد المخاطر وااللتزام من خالل اجتماعات إدارة المخاطر التي تعقدها بشكل منفصل  
  إدارة المخاطر  نظام  تطبيقالمخاطر، وتشرف على  إدارة  ، وتمارس الصالحيات المسندة لها بشأن  ؤسسةالتي تواجهها الم

من الناحية   هذه اللجنة  بتقديم تقاريره الى   رئيس قسم إدارة المخاطر بالمجموعة  يقوم   .والضوابط الرقابية ذات الصلة
 . الوظيفية

 
 المجموعةلجان على مستوى مجلس اإلدارة لدى 

 
 لجنة اإلدارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 
وفقاً لالستراتيجية    اهاإلشراف على تنفيذ بنك أبوظبي األول وخطة عمل مجموعة  اعتماد  تتولى لجنة اإلدارة مسؤولية  

ع  . تجتمومراجعتها  العمل الهامة لدى المجموعة  جوانبباإلضافة إلى اإلشراف على    اإلدارة  المعتمدة من قبل مجلس
 اللجنة   مرات سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة. يتضمن ميثاق لجنة اإلدارة المنبثقة عن المجلس تشكيل  4اللجنة  

 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. موالمها والمبادئ اإلرشادية
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 لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
 
وااللتزام  تولىت المخاطر  إدارة  يتعلق  لجنة  فيما  المجموعة  إدارة  إلى مجلس  االستشارات  وتقديم  المخاطر  ب  المتابعة 

مجموعة بنك أبوظبي األول. وتقوم أيضاً   والمخاطر المرتبطة بااللتزام التي تتعرض لها  في المستقبلالحالية والمحتملة  
تقبل المخاطر، كما تعمل على تعزيز  مستوى  تحديد  تقبل بما في ذلك  المسفي  المخاطر  إدارة  استراتيجية    وإعداد   بدراسة

أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة.    بصورة ربع سنويةثقافة الوعي بالمخاطر وااللتزام لدى المجموعة. تجتمع اللجنة  
من    جلس اإلدارةالمخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجنة إدارة  لتبعية المباشرة للقسم إدارة المخاطر في البنك ل  يخضع

رفع تقارير مباشرة بشأن األمور ذات الصلة بلتنفيذي إلدارة المخاطر بالمجموعة. كما يقوم قسم االلتزام  خالل الرئيس ا
والمبادئ   اللجنة  يتضمن ميثاق لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن المجلس تشكيل  .مابواسطة رئيس قسم االلتز

  ؤوليات التفصيلية للجنة.والمس والمهام اإلرشادية
 

 لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
 

البيانات المالية وإعداد التقارير    ونزاهةمسؤولية اإلشراف على فعالية نظم الرقابة الداخلية وجودة  التدقيق    لجنة  تتولى
قيق الداخلي والخارجي، وتضمن ج التد بمراجعة واعتماد واإلشراف على برام   اللجنةالمالية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم  

بتقديم تقارير  يقوم المسؤول الرئيسي عن أعمال التدقيق لدى المجموعة  الداخليين والخارجيين.    المدققين التنسيق بين  
زام  كما يقدم رئيس قسم التدقيق تقارير إلى اللجنة بشأن األمور المتعلقة بااللت  الداخلية.  األنظمة الرقابيةإلى اللجنة بشأن  

مرات سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة. يتضمن ميثاق لجنة التدقيق   4تجتمع اللجنة  ل اإلبالغ عن المخالفات. مث
 . والمسؤوليات التفصيلية للجنة والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة المنبثقة عن المجلس تشكيل

 
 لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 
مجلس اإلدارة وتخطيط التعاقب    أعضاء  عزلتعيين و  واإلشراف على بتقديم التوصيات  المكافآت والترشيحات  لجنة    تقوم

و  الوظيفي ألعضاء المجموعة،  لدى  التنفيذية  ذلك  اللجنة  لضمان  يشمل  وخبراتهم  ومعرفتهم  مهاراتهم    تنفيذهم تقييم 
تقوم   هممسؤولياتل والمجموعة.  المساهمين  على  بالمصلحة  يعود  بمراجعة    بما  أيضاً  وتقديم    سياسةاللجنة  المكافآت 

تها  على إجراءات تحديد المكافآت وضمان مواءم  واإلشرافاعتماد  باللجنة  كما تقوم  .  اإلدارة  مجلسإلى    اتوصيات بشأنه
ن  المخاطر. تجتمع اللجنة مرتي  إدارة  مال واستراتيجيةوأداء األع بنك أبوظبي األول  مجموعة    وقيم  مع ثقافة  وتوافقها

والمبادئ   اللجنة  على األقل سنوياً أو أكثر حيثما تقتضي الضرورة. يتضمن ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات تشكيل
 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام اإلرشادية

 

 لجان على مستوى اإلدارة لدى المجموعة  
 

اإلدارية ة المخاطر. فيما يلي المهام الرئيسية للجان  دارإل  العام  طاراإل  تطبيقتتولى اللجان على مستوى اإلدارة مسؤولية  
 :تسعال

 
 لمجموعةلاللجنة التنفيذية 

 
تعمل بموجب الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس   على مستوى اإلدارةأعلى لجنة  بالمجموعة  تمثل اللجنة التنفيذية  

إلى مجلس إدارة المجموعة أو اللجان   ها تصعيد   ي ينبغأو    التي يلزم اإلدارة. تتولى هذه اللجنة مسؤولية تحديد األمور  
د وتنفيذ  المنبثقة عن مجلس اإلدارة. تعمل اللجنة التنفيذية لدى المجموعة على دعم الرئيس التنفيذي للمجموعة في تحدي

 .بنك أبوظبي األول استراتيجية البنك المعتمدة من قبل مجلس إدارة
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ارة رأس إصدار القرارات المتعلقة باستراتيجية البنك والموازنات السنوية وإد على  مل المسؤوليات الرئيسية للجنة  تتش
  بمنح لبنك. قد تقوم اللجنة التنفيذية لدى المجموعة  ل  األكثر أهمية بالنسبةالمال وإدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات  

بصالحية التعامل مع االستراتيجية والموازنة ة والموظفين، ولكنها تحتفظ  يلجان اإلدارال  إلى  بعض صالحياتها وسلطاتها
والتقارير   والهيكل  واألمور السنوية  والعقود  الداخلية  والرقابة  والمخاطر  المال  رأس  وإدارة  الرقابية  والنظم  المالية 

،  المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وسياسات مكافآت المدراء التنفيذيين والموارد البشرية، وسياسات المجموعة بشكل عام
. تتكون اللجنة التنفيذية لدى المجموعة ةخالف األمور المكفولة لمجلس اإلدار  وأي أمور أخرى تقع ضمن اختصاصاتها

  لمجموعة تشكيل لالرئيس التنفيذي للمجموعة. يتضمن ميثاق اللجنة التنفيذية  اللجنة رأستمن فريق اإلدارة التنفيذية، وي
 سؤوليات التفصيلية للجنة.والم والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة

 

 لجنة االئتمان بالمجموعة
 

جراءات اإلسياسات والاالئتمان والبنك لالستثمار وفي وضع وتنفيذ استراتيجية  بالمساهمة    ن بالمجموعةلجنة االئتما تقوم  
الصلة.   أهداف  ذات  بالمجموعةتتمثل  االئتمان  العام  في اإلشراف    لجنة  القراالئتماني  بشأن  للمجموعة واتخاذ  ارات 

 والمبادئ اإلرشادية   اللجنة  تشكيل  لجنة االئتمان بالمجموعةيتضمن ميثاق  السياسة االئتمانية واألمور المتعلقة بالحوكمة.  
 والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام

 
 لجنة إدارة المخاطر لدى المجموعة

 
  اللجنة التنفيذية و  لجنة المخاطر واالمتثال المنبثقة من مجلس اإلدارة  بمساعدة  لدى المجموعة  لجنة إدارة المخاطر  تقوم
بطريقة  لضمان اإلدارة المتكاملة للمخاطر  راتيجية المخاطر والتعرضات على مستوى المجموعة  اإلشراف على است  في

عة بشكل دوري،  مستوى تقبل المخاطر لدى المجمو  ومراقبةتحديد ووضع  في  للجنة  تتمثل األهداف األساسية  فعالة.  
األعمال. تقوم اللجنة بتقديم    وخطةالبنك    واألهداف ذات الصلة مع مراعاة استراتيجية  والمعايير باإلضافة إلى المنهجية  

تقارير بشأن األمور ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية لدى المجموعة وحيثما تقتضي الضرورة إلى لجنة إدارة المخاطر 
 . لدى المجموعة تقبل المخاطرل العام طاراإلبمستوى و  الضرورةعند  إلخطارهم، االدارة لسوااللتزام المنبثقة عن مج

والمسؤوليات التفصيلية   والمهام  والمبادئ اإلرشادية  اللجنة  من ميثاق لجنة إدارة المخاطر لدى المجموعة تشكيل يتض
 للجنة.

 
 لجنة االلتزام لدى المجموعة

 
في تحقيق هدفها    لجنة إدارة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة  المجموعة بمساعدةااللتزام لدى  لجنة    تقوم

ضمان التزام البنك بالقوانين واللوائح المعمول باإلضافة إلى  في اإلشراف على المسؤوليات التنظيمية لدى البنك  المتمثل  
المجموعة. مستوى  على  التنظيمية  السلطات  مختلف  الصادرة عن  السياسات    بها  على  باإلشراف  أيضاً  اللجنة  تقوم 

المجموعة.  داخل    االلتزام بقواعد السلوك الوظيفيالحصر،    وليسواإلجراءات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال  
   والمسؤوليات التفصيلية للجنة. والمهام  والمبادئ اإلرشادية اللجنة تشكيل لدى المجموعة االلتزاميتضمن ميثاق لجنة 
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 المجموعة لدى مطلوباتالموجودات واللجنة إدارة 
 

هي القوة المحركة والجهة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن هيكل   تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
نة إدارة الموجودات والمطلوبات مسؤولة بشكل مباشر أمام لجنة إدارة المخاطر  لج  ونوعية الميزانية العمومية. تكون

اإلدارة عن   مجلس  المنبثقة عن  في  دارةاإلوااللتزام  الكامنة  للمخاطر  والمطلوبات  امركز    الرشيدة  لدى  لموجودات 
  والمهام   ادئ اإلرشاديةوالمب  اللجنة  المجموعة تشكيللدى  يتضمن ميثاق لجنة إدارة موجودات ومطلوبات  المجموعة.  

 والمسؤوليات التفصيلية للجنة.
 

 لجنة توجيه الموارد البشرية 
 

بمساعدة البشرية  الموارد  توجيه  لجنة  التنفيذية  تقوم  المجموعة  اللجنة  تنفيذ  و   لدى  في  والترشيحات  المكافآت  لجنة 
اللجنة   ستكون.  للمساهمين على المدى الطويلة  قيم  ضافةإلالموارد البشرية  المتعلقة ب  مبادرات االستراتيجية والتشغيليةال

الموار مبادرات  لجميع  الرسمي  الراعي  بما    الهامةالبشرية    د هي  البنك  المرجوة من قيمة  ال  افق معيتوعلى مستوى 
البنكموظف تشكيلي  البشرية  الموارد  توجيه  لجنة  ميثاق  يتضمن  اإلرشادية  اللجنة  .  والمسؤوليات   والمهام  والمبادئ 

 .ية للجنةالتفصيل
 
 لمجموعةبااالحتيال  التشغيلية ومخاطر مخاطر إدارة الجنة ل
 

على مساعدة اللجنة التنفيذية بالمجموعة ولجنة إدارة    االحتيال بالمجموعةإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر  تعمل لجنة  
اإلدارة   مجلس  عن  المنبثقة  وااللتزام  إدارة  المخاطر  تنفيذ  ومخمخاطر  الفي  تتمثل  اطر  التشغيلية  بالبنك.  االحتيال 

االحتيال في جميع    ة ومخاطرالمخاطر التشغيليلتحديد وإدارة    التوجيهاتالمسؤوليات الرئيسية لهذه اللجنة في تحديد  
الجديدة   واألنشطة  والعمليات  عن  المنتجات  / فضال  واألدوار  واالفتراضات  واألهداف  والسياسة  النطاق  تحديد 

بسياسا الخاصة  إدارة  المسؤوليات  التشغيلالت  بالمجموعة.  مخاطر  و  يةمخاطر  إدارة االحتيال  لجنة  ميثاق  يتضمن 
االحتيا التشغيلية ومخاطر  تشكيلالمخاطر  بالمجموعة  اإلرشادية  اللجنة  ل  التفصيلية   والمهام  والمبادئ  والمسؤوليات 

 .للجنة
 

 لجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات بالمجموعة
 

اتعمل   مخاطر  بالمجموعةلجنة  المعلومات  وأمن  إدارة    لتكنولوجيا  ولجنة  بالمجموعة  التنفيذية  اللجنة  مساعدة  على 
تحقيق أهدافها المتعلقة باإلشراف والمراجعة واتخاذ القرارات المعنية  في  المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة  

رية األعمال،  ومات وخصوصية البيانات وإدارة استمرابوضع وسالمة إدارة المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا وأمن المعل
يتضمن ميثاق لجنة مخاطر التكنولوجيا وأمن   بما في ذلك مواءمتها مع تقبل المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي األول.

 .والمسؤوليات التفصيلية للجنة والمهام والمبادئ اإلرشادية اللجنة المعلومات بالمجموعة تشكيل
 

   لبيئية واالجتماعية والحوكمةالممارسات الجنة 
 

المعنية باتخاذ القرارات بشأن  عليا على مستوى اإلدارة  ال سلطة  الهي    لجنة الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمةإن  
بالمجموعة. يتمثل الهدف األساسي للجنة في اإلشراف   الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمةب جميع األمور المتعلقة  

ا البيستراتيجية وثقافة  علي  وتعزيز الوعي بشأنها على مستوى مجموعة بنك    ئية واالجتماعية والحوكمةالممارسات 
  والمهام   والمبادئ اإلرشادية   اللجنة  تشكيل  لجنة الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمةيتضمن ميثاق    أبوظبي األول.

 .  والمسؤوليات التفصيلية للجنة
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 قسم إدارة المخاطر لدى المجموعة 
 

ارة المخاطر لدى المجموعة. لدى المجموعة أقسام مركزية مسؤولة عن إدارة المخاطر يترأسها المسؤول الرئيسي عن إد 
إدارة مخاطر   من وحدة  المخاطر  إدارة  قسم  واالجتماعية    الممارسات يتكون  مخاطر    والحوكمةالبيئية  إدارة  ووحدة 

ووحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة ووحدة والتحقيقات  تيال  االئتمان ووحدة إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر االح
 .  المؤسسية وقسم الحوكمة مرارية األعمالإدارة أمن المعلومات واست

 
 ةيمخاطر المؤسسالإطار سياسة إدارة 

 

تحرص  ه األساسية وأهدافه ليكون مؤسسة عالمية  تيهدف إطار سياسة إدارة المخاطر المؤسسية في البنك إلى تحقيق قيم
 المؤسسةخاطر على مستوى  مالدارة  إلإطار    وضعلمخاطر من خالل  ا   في ضوءالمعدلة    المساهمين  زيادة عوائد   على

ذلك الفروع المحلية والدولية والشركات التابعة والشركات الزميلة ومكاتب التمثيل األجنبية. إن الهدف الرئيسي    بما في
إلى مجلس اإلدارة بأن المخاطر التي تهدد تحقيق البنك   درجة معقولةب تأكيد  السياسة إدارة المخاطر المؤسسية هو  من  

تم تحديدها وقياسها ومراقبتها وإدارتها من خالل نظام إدارة مخاطر فعال ومتكامل. يتكون إطار قد  ة  ألهدافه الرئيسي
محددة تغطي جميع المخاطر الجوهرية في البنك؛ ويشمل ذلك، سياسة  سياسة إدارة المخاطر المؤسسية من وثائق سياسة  

  للمؤسسات واالستثمار الخدمات المصرفية  ية المتعلقة بنئتمااالسياسة  الالمخاطر و  تقبلإدارة المخاطر المؤسسية وسياسة  
من المعايير الدولية    9وسياسة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار رقم    ألفراد ل  نية المتعلقة بالخدمات المصرفية ئتمااالسياسة  الو

مخاطر  ب   ات المتعلقةسياسالووالحوكمة  البيئية واالجتماعية  الممارسات  وإطار وسياسة مخاطر    إلعداد التقارير المالية
السيولةالسوق   التشغيلية  ومخاطر  المخاطر  المتعلقة  وسياسة  االحتيال والسياسات  االلتزام    وسياسة مخاطر  بمخاطر 

استمرارية األعمال وسياسة عملية تقييم كفاية رأس المال إدارة  وسياسة  والسياسات المتعلقة بمخاطر أمن المعلومات  
المخاطر  إدارة    النموذجية وسياسة    إدارة المخاطروسياسة التعهيد وسياسة    ات الجديدةوسياسة اعتماد المنتج  الداخلي

ات سياسهذه ال. باإلضافة إلى  مخاطر السمعة وسياسة وإطار الحوكمة المؤسسية وغيرهااالستراتيجية وسياسة إدارة  
تإل  المتبعة وبرامج  وإجراءات  سياسات  بتطبيق  كذلك  المجموعة  قامت  المخاطر،  تقتضي    شغيلية مفصلةدارة  حيثما 

 . الضرورة
 

ووحدات  وأقسام التمكين حدات األعماليقوم بنك أبوظبي األول بإدارة المخاطر باستخدام ثالثة خطوط دفاعية تشمل و
خط الدفاع األول وتعمل على تحديد وإدارة المخاطر    وأقسام التمكين  التدقيق الداخلي. تمثل وحدات األعمالقسم  الرقابة و

 البنك، وأن  قبلهي  الذينطاق  ال  ضمناألنشطة تقع    التي تتعرض لها تلك  التأكد أن المخاطرمن خالل  شطته اليومية  في أن
االئتمان  قسم    ثم يأتي خط الدفاع الثاني المتمثل فيتلتزم بكافة السياسات واإلجراءات الداخلية ذات الصلة.    ك األنشطةتل

ة على المخاطر بما  يضوابط رقابالتي تضع ؤون القانونية وقسم االلتزام الشإدارة المخاطر وقسم  وقسم لدى المجموعة
المسؤول الرئيسي عن  خط الدفاع األول. يتبع  ل  تقوم باإلشراف والتقييم المستقلالتي  في ذلك السياسات واإلجراءات،  

مخاطر إدارة القاللية قسم  المخاطر بالمجموعة مباشرة لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لضمان استإدارة  
  اإلدارة   إلدارة ومجلسإلى اتأكيدات    بدور خط الدفاع الثالث ويقدم التدقيق الداخلي    يقوم قسمالمجموعة عن األعمال.  ب

لية ممارسات إدارة المخاطر المطبقة بواسطة خطي الدفاع األول والثاني. يتبع رئيس قسم التدقيق بالمجموعة احول فع
 قيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.مباشرة لجنة التد 

 
 مخاطر االئتمان  )أ(

 
الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي في  عميل أو طرف مقابل في أداة مالية    مخاطر إخفاقتتمثل مخاطر االئتمان في  
المجموعة خسار تكبد  من    ةإلى  رئيسية  بصورة  االئتمان  تنشأ مخاطر  اإلسالمالية.  والتمويل  والُسلف    ميالقروض 

الدين لغير أغراض    في  ماراتستثاالوالمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة الشراء العكسي و
 المتاجرة واألدوات المالية المشتقة، وبعض الموجودات األخرى.
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 إدارة مخاطر االئتمان 
 

المجموعةيتم تحديد وتقييم مخاطر االئتمان   يقع    التي تواجهها  للدفاع.  آلية شاملة تتضمن ثالثة مستويات  من خالل 
لموجودات بما  ل  يةجودة االئتمانالمسؤولية الحفاظ على    تتولىمستوى الدفاع األول على عاتق وحدات األعمال التي  

المعتمدة  يتم األعمال  استراتيجية  مع  وحدة تح  ومستوىاشى  في  للدفاع  الثاني  المستوى  يتمثل  االئتمان.  مخاطر  مل 
االئتمان لدى المجموعة والتي تقوم بتقييم المخاطر على مستوى العميل والتسهيالت وضمان توثيق مستندات العميل 

لدى  بشكل دقيق بالتنسيق مع وحدة إدارة المخاطر    عةوالتسهيالت والضمانات لدى وحدة إدارة المخاطر لدى المجمو
نماذج  تحديث  مخاطر االئتمان و  إدارة  سياسات  وتطبيقالتي تقوم بتقييم مخاطر االئتمان على أساس المحفظة    المجموعة

ليالت  منتظمة للتح  ةتصنيف مخاطر االئتمان. يقوم التدقيق الداخلي بدور المستوى الثالث للدفاع من خالل إجراء مراجع
المجموعة. كما تقوم    الموضوعة من قبل  جراءاتاإلسياسات والإدارة المخاطر للتحقق من االلتزام ب  وأعمالاالئتمانية  

 السياسات بشكل منتظم.  وثائقالوحدة بمراجعة 
 

ستناداً اد والمحافظ  إطار متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان، يتم إجراء مراقبة منتظمة للمخاطر على مستوى األفرا  ضمن
التعرض    إلى وحدود  المخصصات  ومستويات  االئتمان  جودة  تشمل  معايير  مختلف عدة  المالي  األ  من  واألداء  بعاد 

والتشغيلي واالستخدام النهائي لألموال ومدى كفاية إجراءات الحد من مخاطر االئتمان وااللتزام بالتعهدات المالية وغير  
 ظام التصنيف وغيرها. رداد وأداء نالمالية، وأداء عمليات االست

 
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  

ر االئتمان اتفاقيات التسوية والضمانات والمشتقات االئتمانية واالعتمادات المستندية.  الحد من مخاطثالث. وتشمل أنواع  
والضمانات   التسوية  عمليات  وتوثيق  المضمونة  المعامالت  في  المستخدمة  الوثائق  جميع  أن  من  المجموعة  تتأكد 

ً   ملزمة لجميع  والمشتقات االئتمانية والضمانات غير المدرجة في الميزانية العمومية في جميع    األطراف وملزمة قانونيا
المحاكم المختصة. كما تتأكد المجموعة من أنه يتم مراجعة كافة الوثائق من قبل السلطة المختصة ولديها االستشارات  

 .  هاتنفيذ إمكانية القانونية المناسبة للتحقق من 
 

 المتوقعة  االئتمانفيروس كورونا وخسائر 
 

الصحة العالمية رسمياً عن فيروس كورونا كوباء عالمي. نظراً لتفشي فيروس  ، أعلنت منظمة  2020مارس    11في  
كورونا بشكل متسارع في جميع أنحاء العالم، واجهت مختلف االقتصادات والقطاعات اضطرابات شديدة وحاالت عدم  

 ن تفشي الفيروس.من التدابير الحتواء أو الحد ميقين جوهري. في هذا السياق، اتخذت الحكومات والسلطات مجموعة  
 

الزيادة 2020مارس    27في   تقييم  توجيهية تنص على ضرورة  إرشادات  الدولية  المحاسبة  ، أصدر مجلس معايير 
وقياس خسائر االئتمان المتوقعة باالستناد إلى أدناه    )أ(45، كما هو مبين في اإليضاح  الجوهرية في مخاطر االئتمان

شأة دون تكلفة أو جهد زائد. عند تقييم الظروف المتوقعة، يتعين مراعاة أثار  معلومات معقولة وداعمة تكون متاحة للمن
تفشي فيروس كورونا، ال سيما تدابير الدعم الهامة التي تتخذها الحكومة. من الصعب في الوقت الحالي استنباط أثار 

 قول وداعم.الدعم التي تتخذها الحكومة على أساس معتفشي فيروس كورونا بشكل واضح وكذلك تدابير 
 

تماشياً مع الجهات التنظيمية العالمية األخرى، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، في إطار خطة الدعم  
كافة  على القروض القائمة ل  ائدة/ الربحالفأو    /دفعات أصل الدين و  أو تأجيلتوفير إعفاء مؤقت  االقتصادي الموجه،  

الخاص   القطاع  ال  شركات  والمتوسطة  المتضررة،  الصغيرة  الشركات  محددة.   األفراد   من  والعمالءسيما  بشروط 
باإلضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تسهيل قدرة اإلقراض والسيولة اإلضافية للبنوك، من خالل تخفيف احتياطيات  

 ي األقسام أدناه.رأس المال والسيولة، والتي تم شرحها بمزيد من التفصيل ف
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هناك زيادة جوهرية في مخاطر  إن العنصر الرئيسي في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتمثل في تقييم ما إذا كانت  
شهر.    12وبالتالي ما إذا كان يتم تطبيق احتمالية التعثر عن السداد على مدى عمر األداة أو على مدى  االئتمان أم ال،  

االقتصادي  الدعم  ذلك خطة  بما في  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تتخذها حكومة  التي  الدعم  تدابير  تمت مراعاة 
زي، ضمن هذا التقييم الذي يشمل معايير كمية  من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرك  الموجة الموضوعة

ونوعية على حد سواء، وهي تخضع ألحكام اإلدارة نظراً لسرعة تغير تبعات فيروس كورونا. تقوم المجموعة عن 
 .على محفظة البنك فيروس كورونا تفشي تأثير  كثب بمراقبة

 

، 2021ديسمبر    31ة  نهايب  دعم االقتصادي الموجهبإنهاء خطة القام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً  
بشأن متطلبات رأس المال والسيولة والتمويل المستقر لجميع    قام بتمديد فترة اإلعفاءات الممنوحة بموجب الخطةلكنه  و

إال أن البنك   .2022يونيو    30حتى    2021ديسمبر    31متحدة وذلك من  البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية ال
 تأجيالت تتوافق مع إجراءات اإلعفاءات المعلن عنها سابقاً. ب واصل، على أساس انتقائي، دعمه للعمالءيس

 

تدابير وقائية في أعقاب تفشي فيروس   عةت المجموباإلضافة إلى إدارة مخاطر االئتمان على النحو الوارد أعاله، اتخذ 
لشركات في القطاعات المتأثرة؛ تأجيل السداد على أساس  كورونا. تضمنت هذه التدابير تخفيض االكتتاب بشكل كبير ل

كل حالة على حدة في القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع خطة مصرف اإلمارات  
 كزي لتخفيف العبء، اعتماد على تقييم االئتمان ذي الصلة.العربية المتحدة المر

 

، ومع ذلك ، قام  2021اعتباًرا من ديسمبر    ب خطة الدعم االقتصادي الموجهبموجال يوجد حاليًا أي إعفاء مؤجل  
ويل حيث يمكن للبنوك وشركات التم  الخطةالمركزي بتمديد اإلعفاء الممنوح بموجب  اإلمارات العربية المتحدة  مصرف  

أو قروض مرحلية  المال  التقديم قروض رأس   لقطاع الخاص  أو أي تمويل آخر جديد لشركات اجديدة  عامل جديدة 
الخاص بخطة   سترداد االوالشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج 

حتى    19-كوفيد   سلبًا بتداعيات  اعدتهم في التعافي من تأثرهم تسهيالً على العمالء ومس  الدعم االقتصادي الموجه وذلك 
برنامج التعافي في ظل خطة الدعم أي تعرضات جديدة ممنوحة بموجب  حالياً  ال يوجد لدى المجوعة  .  2022يونيو  

 . 2021ديسمبر  االقتصادي الموجه كما في 
 

االقتصاد الكلي، وبالتالي اتخذت ظروف  أثرين بالمت    عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإجراء مراجعة شاملة لعمالئها
في إطار خطة الدعم االقتصادي الموجه ضمن فئتين  من التأجيل  تفيدين  المجموعة إجراءات استباقية لتقسيم العمالء المس

 : رئيسيتين وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 

يتوقع أن يواجهوا تغيير جوهري في جدارتهم االئتمانية بما يتجاوز مشكلة السيولة : هم العمالء الذين ال  1المجموعة  
 تفشي فيروس كورونا. التي أسفرت عنها أزمة 

 

قبل الخضوع إلى تأجيل    2أو المرحلة    1من الممكن تصنيف العمالء في هذا القطاع الفرعي في األصل في المرحلة  
المرحلة األصلية الخاصة بهم في حال أثر الوباء على أعمالهم مالم تتسبب    ضمنالسداد. من المتوقع بقاء هؤالء العمالء  

ال تشير هذه الحسابات إلى وجود تدهور فيروس كورونا في حدوث تدهور ائتماني.  عوامل أخرى ليست ذات صلة ب
 ستوى.في جودة االئتمان على نحو يستدعى االنتقال إلى مرحلة أخرى، وربما يتم االستقرار في نفس الم

 

 : العمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير في أعقاب تفشي فيروس كورونا.2المجموعة 
 

قبل الخضوع إلى تأجيل    2أو المرحلة    1الممكن تصنيف العمالء في هذا القطاع الفرعي في األصل في المرحلة  من  
تدهور ائتماني أكثر شدة وفترة أطول، بما يتجاوز مشكلة  السداد. يشمل هذا القطاع الفرعي المقترضين الذين يواجهوا  

، قد يكون التدهور في مخاطر االئتمان كبيراً  2ضمن المجموعة  السيولة، مع امتداد فترة االسترداد. بالنسبة للعمالء  
نائية من  في الشهر الذي يلي عملية تأجيل الدفعات. في ظروف استث  2جداً لدرجة أنه يستدعي االنتقال إلى المرحلة  

رية تهدد بسبب التصفية / اإلفالس الناتج عن أحداث غير مالية أو اضطرابات جوه  3الممكن االنتقال إلى المرحلة  
 االستدامة طويلة األجل لنماذج األعمال الخاصة بالعمالء. 

 

خصصين في مجال تم تجميع العميل بناًء على مزيج من التحليالت الكمية واألحكام  الموضوعة من قبل الخبراء المت
  العمل داخل البنك.
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 عوامل االقتصاد الكلي
 

االقتصادية الكلية في تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة بمناطق قضائية  يستخدم البنك مجموعة من العوامل  
حول هذا القسم. يقوم البنك بشكل دوري بمراجعة    ةاإليضاحات الالحقمتعددة للعمليات والتي تم اإلفصاح عنها في  

 وتطلعية.  وتحديث سلسلة اقتصادية مختارة ويطبق األحكام في تحديد ما يمثل تقديرات معقولة
 

مع األخذ   البيئة االقتصادية الحالية ، قامت المجموعة بتحديث توقعاتها لالقتصاد الكليب  عدم اليقين المرتبط  في ضوء
  خسائر االئتمان المتوقعة ولذلك لم يلزم وضع أية تقديرات من قبل اإلدارة.  علىبعين االعتبار التأثير الناتج 

 
 بحسب قطاع ومجال العمل:فعات من تأجيل الد نالعمالء المستفيدي

 
 .2021ديسمبر  31  : معلومات حول تأجيل السداد كما في 1الجدول

 

 التعرض المؤجلة المبالغ   المجموعة المرحلة  القطاع
مخصص  

 انخفاض القيمة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم    

الخدمات المصرفية 
 12,560 1,600,845 66,029  1المجموعة  1المرحلة  لألفراد

 275 14,743 1,901  2المجموعة   

       

 351 3,482 200  1المجموعة  2المرحلة  

 1,967 63,145 1,424  2المجموعة   

       

 660 789 36  2المجموعة  2المرحلة  

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

 15,813 1,683,004 69,590    اإلجمالي

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

الخدمات المصرفية 
 100,722 14,003,319 3,705,786  1المجموعة  1المرحلة  للشركات 

       

 15,715 273,172 29,366  1المجموعة  2المرحلة  

 623,417 3,171,582 1,626,236  2المجموعة   

       

 31,809 67,268 23,965  2المجموعة  3المرحلة  

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

 771,663 17,515,341 5,385,353    اإلجمالي

     ===========  ===========  =========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع(ن المتوقعة فيروس كورونا وخسائر االئتما
 

 )تابع(  :بحسب قطاع ومجال العملمن تأجيل الدفعات  نالعمالء المستفيدي
 

 : التغير في خسائر االئتمان المتوقعة منذ بداية السنة حتى تاريخه 2الجدول 
 
 تعرضت النخفاض ائتماني لم تتعرض النخفاض ائتماني 
 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم مدرهألف  
     

     لألفراد الخدمات المصرفية
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 36,657 147 905 35,605 2021يناير  1كما في 
 (10) - - (10) بطاقات االئتمان
 245 - 269 (24) قروض السكن 

 (20,959) 513 318 (21,790) قروض شخصية
 (1,065) - 12 (1,077) قروض السيارات 

 945 - 814 131 أخرى 
  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 15,813 660 2,318 12,835 2021ديسمبر  31كما في 

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

 
 تعرضت النخفاض ائتماني لم تتعرض النخفاض ائتماني 
 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

     الخدمات المصرفية للشركات 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 352,615 4,648 237,746 110,221 2021يناير  1كما في 
 (98) - - (98) ت حكومة اإلمارا

يد زالمنشآت ذات الصلة بالحكومة )التي ت
 214 - - 214 ( ٪50فيها حصة الحكومة عن 

 409,811 888 401,355 7,568 الشركات األخرى 
 (3,081) - - (3,081) اءاألشخاص من ذوي الثر

 12,202 26,273 31 (14,102) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
  ----------------- --------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 771,663 31,809 639,132 100,722 ديسمبر  31 كما في

  ===========  ===========  ===========  =========== 
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 )تابع(البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع(فيروس كورونا وخسائر االئتمان المتوقعة 
 

 )تابع( خطة الدعم االقتصادي الموجه وغيرها من الخطط بحسب قطاع ومجال العمل: من تأجيل الدفعات بموجب   نالعمالء المستفيدي
 

   تعرضت النخفاض ائتماني لم تتعرض النخفاض ائتماني  

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو  الموجودات المالية 
الناشئة التي تعرضت النخفاض 

 اإلجمالي  ائتماني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 التعرض 
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة 
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة 
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة 
مخصص 

 التعرض انخفاض القيمة 
مخصص 

 انخفاض القيمة 
           الخدمات المصرفية لألفراد:

 36,657 1,449,758 - - 147 222 905 70,570 35,605 1,378,966 2021يناير  1كما في 

 - - - - - - 297 7,384 (297) ( 7,384) 2إلى المرحلة  1لة االنتقال من المرح 

 - - - - - - (465) ( 13,266) 465 13,266 1إلى المرحلة  2االنتقال من المرحلة 

 - - - - 41 524 - - ( 41) (524) 3المرحلة إلى  2المرحلة و 1االنتقال من المرحلة 

 - - - - (147) (222) - - 147 222 2المرحلة و 1إلى المرحلة  3االنتقال من المرحلة 

 ( 20,844) 233,246 - - 619 265 1,581 1,939 ( 23,044) 231,042 الحركات األخرى

  ---------------------------  -------------------  ----------------------  -------------------  -------------------  -------------------  ----------------- --  -------------------  --------------------------  ------------------- 
 15,813 1,683,004 - - 660 789 2,318 66,627 12,835 1,615,588 2021ديسمبر  31كما في نهاية 

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

           الخدمات المصرفية للشركات: 
 352,615 18,838,877 - - 4,648 21,054 237,746 3,043,399 110,221 15,774,424 2021يناير  1كما في 

 - - - - - - 23,797 588,012 ( 23,797) ( 588,012) 2إلى المرحلة  1االنتقال من المرحلة 

 - - - - - - (662) ( 29,701) 662 29,701 1لى المرحلة إ 2االنتقال من المرحلة 

 - - - - 3,548 72,443 ( 2,293) ( 30,037) ( 1,255) ( 42,406) 3المرحلة إلى  2المرحلة و 1االنتقال من المرحلة 

 - - - - - ( 3,637) - 3,637 - - 2المرحلة و 1إلى المرحلة  3االنتقال من المرحلة 

 419,048 ( 1,323,536) - - 23,613 ( 22,592) 380,544 ( 130,556) 14,891 ( 1,170,388) الحركات األخرى

  ------------------------------  ----------------------  ---------------------------  -----------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -----------------------------  -------------------------- 
 771,663 17,515,341 - - 31,809 67,268 639,132 3,444,754 100,722 14,003,319 2021ديسمبر  31كما في نهاية 

  ======== === =  =========  ===== == ====  =========  =========  =========  =========  =========  == === === ====  ====== == === 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 تحليل جودة االئتمان
 

  في   ستثماراتااللموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ول  يةئتماناالجودة  المعلومات حول    ةول التاليا وضح الجد ت
  تستخدم في الحدأدوات أخرى  االستناد الى ضمانات أو  الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون  

بشكل واضح، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ الواردة في الجدول    ذلك  من مخاطر االئتمان. ما لم يتم تحديد 
اللتزامات بالنسبة  الدفترية.  القيم  المبالغ    إجمالي  الجدول  في  الواردة  المبالغ  تمثل  المالي،  الضمان  وعقود  القروض 

 ، على التوالي. المضمونةالمتعهد بها أو 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع(  ة االئتمانتحليل جود
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2021 ديسمبر  31كما في 

المشتراة أو  الموجودات المالية 
الناشئة التي تعرضت النخفاض 

 جمالياإل              4ائتماني 
 المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم  ألف ألف درهم  ألف درهم  
           

األرصدة لدى البنوك  
 156,530 257,031,822 - - - - 118,064 1,495,763 38,466 255,536,059 المركزية 

المستحق من البنوك   
 57,712 19,383,306 - - - - 40,637 874,716 17,075 18,508,590 والمؤسسات المالية 

اتفاقيات إعادة الشراء 
 27,360 46,288,005 - - - - - - 27,360 46,288,005 العكسي 
والُسلف والتمويل القروض 

 13,228,091 428,783,318 847,396 5,692,979 7,358,566 16,807,188 3,397,499 18,324,871 1,624,630 387,958,280 1اإلسالمي 
االستثمارات لغير أغراض 

           المتاجرة
 599 4,492,104 - - - - - - 599 4,492,104 التكلفة المطفأة 

 الدين بالقيمة العادلة من  
 خالل اإليرادات الشاملة  

 108,911 139,980,556 - - - - 7,522 72,941 101,389 139,907,615 2األخرى 
 89,402 13,504,174 - - 399 667 1,222 344,746 87,781 13,158,761 3موجودات أخرى 

 823,596 216,643,594 5,147 7,986 417,425 1,188,949 246,568 4,694,926 154,456 210,751,733 التعرض غير الممول
  -------------- -- ---- ------ --- - ------  ------------------------- --  --------- - ------------------  ---------------------------  ---------------------------  --------------------------  ---------------------------  ----------------------  --------------- --------- ------------  --------------------------- 
 1,076,601,147 2,051,756 25,807,963 3,811,512 17,996,804 7,776,390 5,700,965 852,543 1,126,106,879 14,492,201 
  ========= === ==  ===========  ============  ===========  ============  ==========  ==========  =========  === === =========  ============ 
 
 .ميالقروض والُسلف والتمويل اإلسال التعرض يمثل إجمالي  1
 بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة.  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المخصص لألدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة 2
 .1مرحلة تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بيانها كجزء من ال 3
 المتعثرة.والُسلف والتمويل اإلسالمي القروض معامالت مليون درهم على قدم المساواة مع  5.563قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتساب مبلغ  4
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  االئتمان طر مخا )أ(
 

 )تابع(  تحليل جودة االئتمان
 
  ديسمبر 31كما في 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة    2020
المشتراة أو الناشئة التي تعرضت 

 إجمالي              4النخفاض ائتماني 
 المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض المخصص التعرض 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم  ألف ألف درهم  
           

 األرصدة لدى البنوك  
 136,556 226,075,792 - - - - 120,667 3,441,397 15,889 222,634,395 المركزية 

  المستحق من البنوك 
 73,153 27,430,792 - - - - 37,325 730,393 35,828 26,700,399 والمؤسسات المالية
 اتفاقيات إعادة الشراء

 19,515 44,088,756 - - - -     -     - 19,515 44,088,756 العكسي
القروض والُسلف 

والتمويل اإلسالمي  
1 362,778,965 2,592,811 20,275,910 3,136,473 15,166,539 6,013,657 5,067,332 695,474 403,288,746 12,438,415 

ستثمارات لغير اال
           المتاجرة  أغراض

 345 3,352,977 - - - - -     - 345 3,352,977 التكلفة المطفأة 
الدين بالقيمة العادلة  

من خالل 
اإليرادات الشاملة  

 133,040 127,609,415 - - - - 21,168 153,568 111,872 127,455,847 2األخرى 
 91,208 10,784,383 - - 456 709 451 25,221 90,301 10,758,453 3موجودات أخرى 

 709,432 241,335,217 - - 294,777 1,132,552 130,290 5,379,356 284,365 234,823,309 التعرض غير الممول 

  -------------- -- ---- ------ --- - ------  ---------------------------  --------- - ------------------  ---------------------- -----  ---------------------------  --------------------------  ---------------------------  ----------------------  --------------- --------- ------------  --------------------------- 
 1,032,593,101 3,150,926 30,005,845 3,446,374 16,299,800 6,308,890 5,067,332 695,474 1,083,966,078 13,601,664 

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

 .القروض والُسلف والتمويل اإلسالميالتعرض يمثل إجمالي  1
 لى أنها بالقيمة العادلة بعد تسويته مقابل احتياطي القيمة العادلة. المخصص لألدوات المالية المصنفة ع 2
 .1تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بطريقة مبسطة لبعض الموجودات المدرجة كجزء من الموجودات األخرى، وتم بيانها كجزء من المرحلة  3
.المتعثرة.والُسلف والتمويل اإلسالمي القروض معامالت مع مليون درهم على قدم المساواة  .8854اب مبلغ قامت المجموعة، بناًء على تقييمها الداخلي لجودة االئتمان باحتس 4
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  االئتمان مخاطر  )أ(
 

 )تابع(  تحليل جودة االئتمان
 

 التعرض:  فيما يلي الحركة في إجمالي

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة 
التي تعرضت  

 اإلجمالي  النخفاض ائتماني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي 

      
 403,288,746 5,067,332 15,166,539 20,275,910 362,778,965 2021يناير   1الرصيد كما في 

      
 7,428,826 432,786 -  1,221,716 5,774,324 الزيادة نتيجة االستحواذ

      
      التحويالت:

 -  -  -  3,994,898 ( 3,994,898) 2إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  1,852,162 -  ( 1,852,162) 3إلى المرحلة   1المرحلة المحول من 

 -  -  -  ( 4,829,791) 4,829,791 1المرحلة   إلى 2المحول من المرحلة 
 -  -  3,031,690 ( 3,031,690) -  3إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 
 -  -  ( 872,279) 872,279 -  2إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 

 -  -  ( 75,247) -  75,247 1إلى المرحلة   3المرحلة المحول من 
  ---------------------------  -------- ------------------  --------------------------  --------------------------  -------------------------- 
 (942,022 ) (2,994,304 ) 3,936,326  -  - 
      

 20,577,450 340,121 8,409 ( 139,181) 20,368,101 المرحلية صافي الحركات غير 
 ( 2,511,704) ( 147,260) ( 2,304,086) ( 39,270) ( 21,088) صافي المبالغ المشطوبة 

  ---------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  -------------------------- 
 428,783,318 5,692,979 16,807,188 18,324,871 387,958,280 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

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

 
      التعرض غير الممول

      
 241,335,217 -  1,132,552 5,379,356 234,823,309 2020يناير   1الرصيد كما في 

      
 964,465 7,934 -  113,613 842,918 الزيادة نتيجة االستحواذ

      
      الت:التحوي

 -  -  -  2,082,209 ( 2,082,209) 2إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  17,761 -  ( 17,761) 3إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  -  ( 630,618) 630,618 1إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 
 -  -  266,546 ( 266,546) -  3إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 

 -  -  ( 56,791) 56,791 -  2إلى المرحلة   3من المرحلة المحول 
 -  -  ( 12) -  12 1إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 

  ---------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  -------------------------- 
 (1,469,340 ) 1,241,836 227,504  -  - 
      

 ( 25,656,088) 52 ( 171,107) ( 2,039,879) ( 23,445,154) صافي الحركات غير المرحلية 
  ---------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  -------------------------- 

 216,643,594 7,986 1,188,949 4,694,926 210,751,733 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
  ============  ============  ============  ============  ============ 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع(  انتحليل جودة االئتم
 

 فيما يلي الحركة في إجمالي التعرض: 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

المشتراة أو الناشئة  
التي تعرضت  

 اإلجمالي  النخفاض ائتماني
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي 

      

 421,730,328 4,735,753 11,768,567 19,642,585 385,583,423 2020يناير  1الرصيد كما في 

      
      التحويالت: 

 - - - 6,517,957 ( 6,517,957) 2إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 

 - - 2,179,515 - ( 2,179,515) 3إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 

 - - - ( 1,847,825) 1,847,825 1إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 

 - - 2,763,611 ( 2,763,611) - 3إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 

 - - ( 459,887) 459,887 - 2إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 

 - - ( 55,338) - 55,338 1إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 
  --------------------------------  -------------------------------  ------- ------------------------  --------------------------  ------------------------------- 

 (6,794,309 ) 2,366,408 4,427,901 - - 

 ( 17,122,117) 441,006 151,699 ( 1,714,666) ( 16,000,156) صافي الحركات غير المرحلية 

 ( 1,319,465) ( 109,427) ( 1,181,628) ( 18,417) ( 9,993) صافي المبالغ المشطوبة 
  --------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  --------------------------  ------------------------------- 

 403,288,746 5,067,332 15,166,539 20,275,910 362,778,965 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

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

 
      التعرض غير الممول 

      
 207,364,128 -  1,532,564 5,341,218 200,490,346 2020يناير  1الرصيد كما في 

      
      التحويالت: 

 -  -  -  1,393,006 ( 1,393,006) 2إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  50,211 -  ( 50,211) 3إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  -  ( 916,478) 916,478 1إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 
 -  -  210,722 ( 210,722) -  3إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 

 -  -  ( 6,861) 6,861 -  2إلى المرحلة   3المرحلة المحول من 
 -  -  -  -  -  1إلى المرحلة   3ل من المرحلة المحو 

  --------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  --------------------------  ------------------------------- 
 (526,739 ) 272,667 254,072  -  - 

 33,971,089 -  ( 654,084) ( 234,529) 34,859,702 صافي الحركات غير المرحلية 
  --------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  --------------------------  ------------------------------- 

 241,335,217 -  1,132,552 5,379,356 234,823,309 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
  ============  ============  ============  ============  ============ 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع(  تحليل جودة االئتمان
 

 : لغير أغراض المتاجرةالستثمارات لألوراق المالية ألغراض المتاجرة واالخارجية  اتتصنيف فيما يلي ال
 

 المتاجرة  استثمارات لغير أغراض 
 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
 أو الخسائر 

 2020ديسمبر   31 2021ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

AAA 30,281,925 19,851,021 722,673 565,421 
AA  إلىA 79,096,748 81,811,445 17,189,979 10,291,770 

BBB  إلىB 32,402,191 26,047,880 17,725,908 6,648,558 
CCC  82,479 77,676 142,508 فأقل - 

 3,760,494 9,851,213 3,786,085 3,552,617 غير مصنّفة 
  ----------- --- ----------  ----------- --- ----------  ----------- --- ----------  ----------- --- ---------- 
 145,475,989 131,574,107 45,572,252 21,266,243 

 - - ( 345) (599) ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
  ----------- --- ----------  ----------- --- ----------  ----------- --- ------- ---  ----------- --- ---------- 
 145,475,390 131,573,762 45,572,252 21,266,243 
  ========== = =  ========== = =  ===========  =========== 

 
استثمارات في   المصنفة بصورة أساسية من  ملكية خاصة واستثمارات في أسهم ال  حقوق  تتكون االستثمارات غير 

ا إن  ائتمان.  الخسائر  تنطوي على مخاطر  أو  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة  السداد ولم   غيرالستثمارات  متأخرة 
 القيمة.  في تتعرض النخفاض

 
 االئتمان الحد من مخاطر  المستخدمة في واألدوات األخرى المحتفظ بها الضمانات

 
تمان على مستوى المنشأة إطار للحد من مخاطر االئتمان كوسيلة للحد من التعرض لمخاطر االئقامت المجموعة بوضع  

عن طريق ضمانات صافية من األوراق المالية الملموسة والقابلة للتحقيق بما في ذلك الضمانات المعتمدة من طرف  
لمشتقات االئتمانية واالعتمادات المستندية.  ثالث. وتشمل أنواع الحد من مخاطر االئتمان اتفاقيات التسوية والضمانات وا

أ من  المجموعة  والضمانات  تتأكد  التسوية  عمليات  وتوثيق  المضمونة  المعامالت  في  المستخدمة  الوثائق  جميع  ن 
 ً في جميع المحاكم المختصة. كما تتأكد المجموعة من أنه    والمشتقات االئتمانية ملزمة لجميع األطراف وملزمة قانونيا

 .  هاتنفيذ إمكانية ونية المناسبة للتحقق من يتم مراجعة كافة الوثائق من قبل السلطة المختصة ولديها االستشارات القان
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع(  تحليل جودة االئتمان
 

 )تابع(  االئتمان الحد من مخاطر  تخدمة فيالمس  واألدوات األخرى المحتفظ بها الضمانات
 

من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها. فيما يلي تقدير لنسبة    تستخدم في الحد تحتفظ المجموعة بضمانات وأدوات أخرى  
القروض لصافي  ضمان(  التغطية  حتساب  ال  مستخدمةالفرق بين القيمة السوقية والقيمة ال  خصم )بعد    ضماناتالتغطية  

 التي تعرضت النخفاض ائتماني:  التمويل اإلسالميوالُسلف و
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم درهم ألف  

   نسبة تغطية قيمة الضمان
0 – 50٪ 11,205,953 10.025.681 

51 – 100٪ 3,999,618 4.199.749 
 1.619.624 1,763,711 ٪100أكثر من 

  ----------- --- ----------  ---------- - --- ---------- 
 والُسلف والتمويل  القروض  إجمالي صافي

 15.845.054 16,969,282 النخفاض ائتماني ي تعرض ذالاإلسالمي 

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

تتمثل سياسة المجموعة في مصادرة الضمانات بطريقة منتظمة في الوقت المناسب. ال تستخدم المجموعة بشكل عام  
 ية في عملياتها الخاصة.الضمانات غير النقد 

 
، إال أن حق استرداد هذه الضمانات  2021و  2020رغم أن المجموعة لم تسترد قدر كبير من الضمانات في عامي  

 ي تعرض النخفاض ائتماني. ذ الوالُسلف والتمويل اإلسالمي يساعد المجموعة على إعادة هيكلة وتسوية القروض 
 

 واقتراض األوراق المالية راء العكسي المشتقات، واتفاقيات البيع وإعادة الش 
 

من مخاطر ائتمان المشتقات واتفاقيات البيع وإعادة الشراء العكسي واقراض األوراق المالية   الحد تعمل المجموعة على  
 اتفاقيات تسوية رئيسية واالحتفاظ بضمانات في شكل نقد وأوراق مالية رائجة.  إبراممن خالل 

 
لبورصات مع أطراف مقابلة وسيطة، أو يتم الدخول فيها بموجب اتفاقيات رئيسية  لمشتقة في ايتم التعامل مع المعامالت ا

على سبيل   -ضمن الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. يتم بشكل عام بموجب هذه االتفاقيات، في ظروف معينة  
لقائمة بموجب االتفاق مع  المعامالت ايتم إنهاء جميع    -المثال عندما يكون هناك حدث ائتماني مثل العجز عن السداد  

الطرف المقابل، ويتم تقييم قيمة اإلنهاء وفقاً لقواعد التصفية المعمول بها والمبلغ )المستحق أو مستحق الدفع( قيد التسوية 
ما تُدرج المجموعة ملحق للدعم االئتماني بالتزامن مع اتفاقية الجمعية الدولية للمب ادالت  مع الطرف المقابل، وعادةً 

الطرف المقابل.  ب  المتعلقة  ئتماناالمن مخاطر    للحد تقات، التي تُلزم المجموعة وأطرافها المقابلة إضافة ضمانات  والمش
يتم أيضاً إضافة ضمانات بشكل يومي فيما يتعلق بالمشتقات التي يتم التعامل بها في البورصات ومع أطراف مقابلة  

 وسيطة.
 

  المالية األوراق استعارة وإقراض ومعامالت  الشراء العكسي إعادة و الشراء ادةبإبرام عقود إعالمجموعة  تقوم 
 اتفاقيات رئيسية مع شروط مماثلة لتلك الخاصة باتفاقيات جمعية المقايضات والمشتقات الدولية. بموجب 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  االئتمان ر مخاط )أ(
 

 المقدم للعمالء القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي
 

والُسلف والتمويل  ض  ولجودة االئتمانية للقرا  على  لشركات أفضل مؤشرا  من  عمالءلتعتبر الجدارة االئتمانية العامة ل
  تقديم الشركات المقترضة    من  . إال أن الضمان يوفر حماية إضافية، ولذلك تطلب المجموعة بشكل عامالمقدم  اإلسالمي

على   عائمة ضمان في شكل رهن من الدرجة األولى على العقارات ورهونات  على  المجموعة    تحصل. قد  اتضمان
 . األخرى والضمانات  اتوغيرها من الرهون الشركات كافة موجودات

 

تقييم الرهن العقاري مرة واحدة ة بتقوم المجموع  ،من الشركات  نظراً لتركيز المجموعة على الجدارة االئتمانية للعمالء
 .أكثر تكراراً كل سنتين، في حين يتم إجراء تقييم للموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة بصورة 

 

 البنود خارج الميزانية العمومية 
 

ة  تطبق المجموعة نفس سياسات إدارة المخاطر لمخاطر البنود خارج الميزانية العمومية على غرار ما تفعله بالنسب
لمخاطر بنود الميزانية العمومية. في حال التزامات اإلقراض، يخضع العمالء واألطراف المقابلة لنفس سياسات إدارة 

. قد يتم الحصول على ضمان حسب جدارة الطرف المقابل سالميالقروض والُسلف والتمويل اإلاالئتمان المطبقة على  
 وطبيعة المعاملة.

 

 ئتمان المتوقعةالمبالغ الناشئة عن خسائر اال
 

 المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة واألساليبالمدخالت واالفتراضات 
 

 (. 7)ج() 3راجع السياسة المحاسبية 
 

 في مخاطر االئتمان  الجوهريةالزيادة 
 

منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة   بصورة جوهريةعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر ألداة مالية قد زادت  
المعطيات على  باال المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد. تشتمل هذه  المعطيات  عتبار 

الكمية   والتحليالت  االئتمانية  المعلومات  الجدارة  بشأن  الخبراء  وتقييم  للمجموعة  السابقة  الخبرة  على  بناًء  والنوعية 
 والمعلومات االستشرافية. 

 

 في مخاطر االئتمان من خالل مقارنة:  جوهريةتقييم في تحديد ما إذا كانت هناك زيادة يتمثل الهدف من هذا ال
 

 ستحقاق القرض. عند البدء والمعدلة وفقاً لقترة ا  التعثراحتمالية  •

 في تاريخ التقرير الحالي والمعدلة وفقاً للعمر المتبقي للقرض.  التعثراحتمالية  •
 

لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة   استخدام األداء الحالي والسابق للحساباد، يتم  بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية لألفر
 في مخاطر االئتمان.  جوهرية

 

منذ االعتراف المبدئي استناداً إلى عوامل نوعية مرتبطة    جوهرية  قد زادت بصورةمخاطر االئتمان    يمكن اعتبار أن
ال تظهر بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.    بعمليات إدارة مخاطر االئتمان لدى المجموعة والتي قد 

. وفي هذه الحاالت  وضعها على قائمة المراقبةضمن فئات معينة، مثل    هذه التعرضاتعادةً وضع    تالتقييماتعكس هذه  
 يتم احتساب احتمالية التعثر على مدى العمر اإلنتاجي. 

 

العتراف المبدئي، في هذه الحالة تتم  ا  منذ في مخاطر االئتمان    هريةجوإذا كان هناك دليل على أنه لم تعد هناك زيادة  
شهر. قد تشير    12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  معاودة قياس مخصص خسائر األداة المعنية على أساس نموذج  

خاطر التعثر لما  لزيادة في مخاطر االئتمان، مثل التعثر أو إعادة الجدولة، إلى زيادة ما  على   بعض المؤشرات النوعية
ً سلظهر خاللها األصل المالي  يُ   يجب أنبعد تالشي المؤشر نفسه. في هذه الحاالت، تحدد المجموعة فترة اختبار     وكا

كما تلتزم المجموعة بكافة متطلبات فترة االختبار  بشكل كافي.    المرتبطة به   مخاطر االئتمان  انخفاضدليل على  ك  اً جيد 
 المركزية في الواليات ذات الصلة. المنصوص عليها من قبل البنوك

 

، تقوم المجموعة أيضاً بوضع أحكام ائتمانية موثوقة التعثرباإلضافة إلى االختبار الكمي القائم على التغير في احتمالية  
 في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. رصدهابغرض بيان التأثير المقدر للعوامل التي لم يتم  
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 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 درجات مخاطر االئتمان 
 

 لدرجة من درجات مخاطر االئتمان استناداً  من التعرضات المرتبطة بالشركاتتقوم المجموعة بتخصيص کل تعرض 
موثوقة. يتم تعريف    أحكام ائتمانية  تطبيق  مع   مخاطر التعثر   تعتبر مؤشر علىإلی مجموعة متنوعة من البيانات التي  

درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر التعثر عن السداد. تختلف هذه العوامل بحسب  
 طبيعة التعرض وفئة المقترض. 

 
التعثر بشكل تصاعدي كلما تفاقمت مخاطر  حدوث  درجات مخاطر االئتمان بحيث تزيد مخاطر  تحديد  تعريف ويتم  

 االئتمان. 
 

يتم تخصيص کل تعرض لدرجة من درجات مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي استناداً إلی المعلومات المتاحة  
تعرض ما من درجة إلى درجة   ل انتقا  ة وقد يترتب على ذلكمستمر  حاالت التعرض لمراقبة   تخضععن المقترض.  

 أخرى من درجات مخاطر االئتمان. 
 

 تعريف التعثر
 

 عندما:  السداد تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر 
 

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات، يتم اعتبار أن هناك تعثر في السداد من قبل مدين ما عندما ترى    •
لمجموعة، دون لجوء المجموعة ا  تجاهالتزاماته االئتمانية  كامل  المقترض ب  من غير المحتمل أن يفيالمجموعة أنه  

 خاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛ الت
 

المستندية  واالعتمادات  المصرفية  الضمانات  مثل  العمومية  الميزانية  خارج  التعرضات  بعض  اعتبار  يجب 
د البنك أنه من المرجح طلب سدادها ولم يتمكن  وغيرها على أنها تعرضت النخفاض في القيمة في حال اعتق

عمومية في شكل عقود في السوق العميل من الوفاء بهذه االلتزامات.  في حال كان التعرض خارج الميزانية ال
المستقبلية التعاقدية من الطرف المقابل يجب   النقديةتم استالم كافة التدفقات  يوكان هناك شكل  بأنه س  العالمية

صافي تعرض السوق من الطرف المقابل مع الوضع بعين االعتبار ترتيبات التصفية واجبة تقييم  على البنك  
لمركز )إذا كان مستحق من( الذي تم الوصل إليه على أنه تعرض النخفاض في  النفاذ. سوف يتم اعتبار صافي ا

 القيمة.
 

 متأخر السدادلمجموعة  ا  تجاه  تماني ماديالتسهيل أو أي التزام ائ  يكون   ألفراد،ل  فيما يتعلق بالخدمات المصرفية  •
ً يوم 90  لفترة تزيد عن  . ا

 

المالية متعثرة السداد، كما قد يتغير مدى أهميتها بمرور    اةألد ا  ت تقييم ما إذا كانالمستخدمة في    مدخالتالقد تتغير  
يتوافق   الظروف.  في  التغيرات  لتعكس  م  التعثر  تعريفالوقت  المستخدم  التعريف  مع  كبير  قبل  بشكل   المجموعة ن 

 . )هـ((45 اإليضاح انظررأس المال النظامي ) ألغراض
 
 
 

  



    

111 
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 استخدام المعلومات االستشرافية
 

 بصورة جوهريةقوم المجموعة بإدراج المعلومات االستشرافية في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة ما قد زادت  ت
 منذ االعتراف المبدئي، وكذلك في قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 

حدد احتمال حدوث سيناريوهات اقتصادية: حالة أساسية، وهو السيناريو الوسيط الذي ي  ةثالث  بوضعتقوم المجموعة  
بواقع  40بواقع   احتمال حدوث  منها يحدد  وهبوطاً، حيث كل  احتمالية صعوداً  أقل  تتضمن  30٪، وسيناريوهين   .٪

لهيئات الحكومية والسلطات المالية المعلومات الخارجية التي تتم مراعاتها البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها ا
، والمنظمات العالمية مثل مؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق  نشاطها مجموعةفيها ال تزاولفي البلدان التي 

 النقد الدولي، وبعض خبراء التوقعات في القطاع الخاص واألكاديميين. 
 

ر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من محافظ األدوات  قامت المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاط
وقامت بناًء على تحليل البيانات التاريخية بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان    المالية،

 وخسائر االئتمان.
 

في   كما  المستخدمة  االقتصادية  السيناريوهات  التي    المؤشرات  2021ديسمبر    31تتضمن  للسنوات  التالية  الرئيسية 
 : 2026حتى  2022ديسمبر  31تنتهي في 

 
 2026 2025 2024 2023 2022 السيناريو 2،  1  المتغير الكلي اإلقليم

ش
ال

ــــ
ش

ط و
س

ألو
ق ا

ر
م

ال أفريقيا
 

 سعر النفط 

 ٪ 3.11 ٪ 4.18 ٪ 1.47 ٪ 3.35 ٪ 11.15- أساسي

 ٪ 3.02 ٪ 3.99 ٪ 1.44 ٪ 3.58 ٪ 7.25- تصاعد

 ٪ 4.56 ٪ 8.21 ٪ 6.08 ٪ 33.95 ٪ 36.77- هبوط 

معدل نمو  
إجمالي الناتج  

 اإلماراتلي بالمح

 ٪ 2.66 ٪ 2.75 ٪ 2.67 ٪ 2.59 ٪ 2.01 أساسي

 ٪ 2.28 ٪ 2.45 ٪ 2.02 ٪ 3.13 ٪ 5.63 تصاعد

 ٪ 4.53 ٪ 5.15 ٪ 5.46 ٪ 2.75 ٪ 6.00- هبوط 

مؤشر سعر  
اإلسكان  
 باإلمارات

 ٪ 3.20 ٪ 2.97 ٪ 2.20 ٪ 0.69 ٪ 0.33- أساسي

 ٪ 0.92 ٪ 0.21 ٪ 0.95 ٪ 2.65 ٪ 2.41 تصاعد

 ٪ 7.07 ٪ 7.67 ٪ 5.16 ٪ 3.54- ٪ 9.50- هبوط 

معدل نمو  
إجمالي الناتج  
 المحلي بمصر

 ٪ 4.45 ٪ 4.52 ٪ 4.52 ٪ 5.00 ٪ 6.51 أساسي

 ٪ 4.45 ٪ 4.37 ٪ 4.05 ٪ 4.73 ٪ 8.54 تصاعد

 ٪ 4.88 ٪ 5.31 ٪ 5.51 ٪ 5.50 ٪ 4.68 هبوط 

سهم  األمؤشر 
 بمصر 

 ٪ 4.87 ٪ 5.43 ٪ 5.02 ٪ 4.06 ٪ 3.33 أساسي

 ٪ 4.02 ٪ 2.70 ٪ 4.56 ٪ 2.39 ٪ 6.03 تصاعد

 ٪ 4.55 ٪ 6.92 ٪ 9.23 ٪ 18.24 ٪ 6.21- هبوط 
 

       

حدة
المملكة المت

                  
 

معدل نمو  
إجمالي الناتج  

المحلي بالمملكة  
 المتحدة 

 ٪ 1.31 ٪ 0.99 ٪ 1.34 ٪ 2.84 ٪ 4.05 أساسي

 ٪ 1.10 ٪ 0.97 ٪ 1.23 ٪ 1.93 ٪ 5.43 تصاعد

 ٪ 1.34 ٪ 1.52 ٪ 2.20 ٪ 5.11 ٪ 0.54 هبوط 

سهم  مؤشر األ
 بالمملكة المتحدة 

 ٪ 3.31 ٪ 3.85 ٪ 3.16 ٪ 0.75 ٪ 3.02- أساسي

 ٪ 3.42 ٪ 2.16 ٪ 0.17 ٪ 3.05- ٪ 3.28 تصاعد

 ٪ 3.31 ٪ 5.63 ٪ 8.15 ٪ 8.94 ٪ 8.56- هبوط 
 
 يمثل متوسط الزيادة/ النقص السنوي على مدى الفترة.  1
 . مناطق أخرى ذات صلة بسوقهالهناك عوامل كلية متغيرة اضافية تستخدم  2
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 الموجودات المالية المعدلة
 

الحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال  اوتغير ظروف السوق    منهايجوز تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما لعدة أسباب،  
قرض القائم الذي تم تعديل شروطه، الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إيقاف االعتراف بال  ي االئتمان  بالتراجعتتعلق  

 (. 4)ج()3بحيث يتم االعتراف بالقرض المعدل کقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية الواردة في اإليضاح  
 

م تعديل شروط األصل المالي، وال يسفر التعديل عن إيقاف االعتراف، فإن تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان  عندما يت
 تتضح من خالل مقارنة:  بصورة جوهريةل قد زادت من األص

 

 العمر المتبقي كما في تاريخ التقرير بناًء على الشروط المعدلة؛ مع ىاحتمالية التعثر على مد  •

االعتراف المبدئي والشروط   وقتمقدرة بناًء على المعطيات المتاحة  الالعمر المتبقي    ىعلى مد احتمالية التعثر   •
 التعاقدية األصلية. 
 

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها بـ "أنشطة 
خاطر التعثر. وفقاً لسياسة إعادة الجدولة لدى المجموعة، تتم إعادة  إعادة الجدولة"( لزيادة فرص التحصيل وتقليل م
يواجه صعوبة في الوفاء بدينه في الوقت الراهن أو إذا كانت مخاطر    جدولة القرض على أساس انتقائي إذا كان المدين

شروط التعاقدية األصلية، ويُتوقع دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفقاً لل  ك التعثر عالية، وكان هنا
 لشروط المعدلة.وفقاً لأن يكون المدين قادر على الوفاء 

 
الفائدة وتعديل شروط   فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفعات  المعدلة مد  ما تتضمن الشروط   الخاصة   تعهداتالعادةً 

تقارير  الاالئتمان لدى المجموعة بمراجعة  خضع قروض األفراد والشركات لسياسة إعادة الجدولة. تقوم لجنة  تالقرض.  ب
 أنشطة إعادة الجدولة.حول 

 
الية التي تم تعديلها كجزء من سياسة إعادة الجدولة لدى المجموعة، فإن تقدير احتمالية التعثر  بالنسبة للموجودات الم

دة والمبلغ األصلي، وكذلك  يعكس ما إذا كان التعديل قد أسفر عن تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل الفائ
جزء من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقييم حالة تجربة المجموعة السابقة بشأن إجراءات إعادة الجدولة المماثلة. ك

 السداد للمقترض وفقاً للشروط التعاقدية المعدلة، كما تراعي مختلف مؤشرات نمط السداد. 
 

نوعي   الجدولة مؤشر  إعادة  تعتبر  الزيادة  بصفة عامة،  إعادة   الجوهريةعلى  توقع  يكون  االئتمان، وقد  في مخاطر 
((. يتعين على العميل إظهار نمط  7)ج()3الجدولة بمثابة دليل على أن التعرض النخفاض ائتماني )راجع اإليضاح  

 ر. سداد جيد على مدى فترة زمنية قبل أن يُستدل على تالشي التعرض لالنخفاض االئتماني/ تالشي حالة التعث
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 )تابع(بيانات المالية الموحدة إيضاحات حول ال
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 قروض بشروط معاد جدولتها
 

تدهور المركز المالي جدولتها بسبب    تتمثل القروض التي تنطوي على شروط معاد جدولتها في القروض التي تم إعادة
جدولة   إعادة  بمجرد  أخرى.  في ظروف  لتقدمها  تكن  لم  هامة  تنازالت  قدمت  قد  المجموعة  تكون  حيث  للمقترض، 
القرض، فإنه يبقى في هذه الفئة لفترة اثني عشر شهراً على األقل لحين التأكد من أن نمط السداد يتوافق مع اتفاقية إعادة  

االثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة. كما في تاريخ التقرير،    المجموعة فترة   الجدولة. تحدد 
 قامت المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التعرضات التالية:

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  

   قروض بشروط معاد جدولتها
   

 11.465.052 11,221,153 إجمالي القيمة الدفترية 
  ===========  =========== 

 2.841.479 3,277,389 مخصص انخفاض القيمة 
  ===========  =========== 

 2.889.749 2,612,235 مخصص انخفاض القيمة  
  ===========  =========== 

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 في قياس خسائر االئتمان المتوقعة هي:  المستخدمة يةإن المدخالت الرئيس

 احتمالية التعثر؛  •

 التعثر؛ و  د المحتملة عن رةالخسا •

 التعرض عند التعثر.  •
 

حاالت  كيفية تطور    ينظر هذا السجل فياالستحقاق.    استناداً إلى سجل   على مدى عمر األداة  يتم تحديد احتمالية التعثر
الفترمحفظة  الفي    التعثر مدى  ل   ةعلى  يعتمد  المتبقية  التاريخية    سجللقروض.  البيانات  على  تمت  االستحقاق  التي 

 . مالحظتها
 

احتمالية التعثر هي تقدير مدى احتمال التعثر على مدار فترة زمنية محددة، ويتم تقديره في وقت زمني معين. يرتكز  
النماذج اإلحصائية إلى    عرضات. تستند المصممة لمختلف فئات األطراف المقابلة والتإحصائية  االحتساب على نماذج  

تقدر احتمالية التعثر .  وبيانات السوق )حيثما تكون متاحة(   البيانات الداخلية متضمنة كل من العوامل الكمية والنوعية
ى الظروف الراهنة والعدلة لمراعاة تقييمات األوضاع لمع مراعاة االستحقاقات التعاقدية للتعرضات يرتكز التقييم ع

 تؤثر على احتمالية التعثر. قبلية التي سالمست
 

بتقدير الهيكل تعثر. تقوم المجموعة    ة حدوثالمحتملة في حال  الخسارةحجم    في التعثر    د المحتملة عن  الخسارة  تتمثل
 نشاطه  الطرف المقابل  وقطاع العمل الذي يزاول فيه علی الضمانات الحالية    التعثر بناءً   د المحتملة عن  للخسارة  الزمني

 قياس تعتبر جزء ال يتجزأ من األصل المالي. تتم إعادة  التي  وتكاليف االسترداد    للمخاطر  المحتمل فيه التعرضبلد  وال
تتضمن تأثير التغير في أسعار النفط ومؤشر األسهم    مختلفة  لسيناريوهات اقتصاديةوفقاً  التعثر    د المحتملة عن  رةالخسا

 وغيرها من العوامل.
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 )تابع(الية الموحدة الم  إيضاحات حول البيانات
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 )تابع(   قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 
ند التعثر من التعرض  تعثر. تحدد المجموعة التعرض عحدوث  التعرض المتوقع في حالة  في  مثل التعرض عند التعثر  تي

بموجب   به  المسموح  الحالي  المبلغ  في  المحتملة  والتغيرات  المقابل  للطرف  التعاقديةالحالي  يتعلق االلتزامات  فيما   .
رض عند  التع  يتمثل،  االئتمان واالعتمادات المستندية  خطاباتغير المسحوبة والتسهيالت غير الممولة مثل  تزامات  لباال

 .  ويرتكز التحويل الممول على العوامل المحددة في بازل مستحق الدفع التسهيلعندما يصبح  مبلغ التعرض في التعثر 
 

بالنسبة لتسهيالت بطاقات االئتمان التي تتضمن قرض وعنصر التزام غير مسحوب، تقوم المجموعة بقياس    هإال أن
يمکن    التعثر باستخدام نموذج داخلي.  ويتم احتساب التعرض عند   اقديةالفترة التعمدى  خسائر االئتمان المتوقعة على  

، إال أن هذا الحق التعاقدي ال يتم تطبيقه خالل األعمال اإلدارية اليومية، ولکن يمكن  اً فور  ء هذه الحدود للمجموعة إلغا
 لمنشأة.  وجود زيادة في مخاطر االئتمان علی مستوى اب  على دراية المجموعة تكونتطبيقه فقط عندما 

 

شر على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر مماثلة، والتي عندما يتم تحديد مؤ
 تشمل:

 

 األداة؛  نوع •

 ؛ السابقالتاريخي  األداء  •

 العمل؛ و قطاع •

 الموقع الجغرافي للمقترض.  •
 

التي توجد في مجموعة محددة متجان التعرضات  تبقى  التجميع لمراجعة منتظمة لضمان أن  سة بشكل  تخضع عملية 
 مناسب.  
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 مخصص الخسائر
 

المالية. تم   األداة فئة مخصص الخسائر حسب الختامي ل الرصيد االفتتاحي مع  الرصيد مطابقات   توضح الجداول التالية
  3 ايضاحانظر  المحاسبية؛ ة المجموعةتحديد أساس تحديد التحويالت بسبب التغييرات في مخاطر االئتمان في سياس

 (. 7))ج( 
 

 3المرحلة  2المرحلة  11المرحلة  

الموجودات  
المشتراة التي  

تعرضت النخفاض  
 اإلجمالي  ئتماني إ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم مألف دره ألف درهم 
      

 13,601,664 695,474 6,308,890 3,446,374 3,150,926 2021يناير  1في  كما الرصيد
      

 467,227 285,747    - 129,844 51,636 الزيادة نتيجة االستحواذ
      

      التحويالت:
 -  -  -  109,271 ( 109,271) 2إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  71,619 -  ( 71,619) 3إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -     - (   141,390) 141,390 1المرحلة  إلى  2المحول من المرحلة 
 -  -  445,836 ( 445,836) -  3إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 
 -  -  ( 185,139) 185,139    - 2إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 

 -  -  ( 13,647)    - 13,647 1إلى المرحلة   3ل من المرحلة المحو 
  ---------------------------  -----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------- 
 (25,853 ) (292,816 ) 318,669  -  - 

 2,694,382 17,967 3,246,413 553,062 ( 1,123,060) صص  تأثير التغير في المخ 
 ( 2,271,072) ( 146,645) ( 2,097,582) ( 24,952) ( 1,893) مشطوبات وتعديالت أخرى 

  ---------------------------  -----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ------------- ---------------- 
 14,492,201 852,543 7,776,390 3,811,512 2,051,756 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

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

خسائر االئتمان المتوقعة    الموجودات األخرى، يتم احتسابفيما يتعلق ببعض الموجودات المدرجة على أنها جزء من    1 
 .1وفقاً لمنهجية مبسطة ويتم إدراجها على أنها جزء من المرحلة 
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 )تابع( المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 )تابع(  مخصص الخسائر
 

 3المرحلة  2المرحلة  11المرحلة  

الموجودات  
المشتراة التي  

تعرضت النخفاض 
 اإلجمالي  ائتماني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 12.057.368 1.478.975 4.885.931 3.488.863 2.203.599 2020يناير  1الرصيد كما في 
      

      التحويالت: 
      

 -  -  -  75.265 ( 75.265) 2إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  60.949 -  ( 60.949) 3إلى المرحلة   1المحول من المرحلة 
 -  -  -  ( 152.032) 152.032 1إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 
 -  -  507.951 ( 507.951) -  3إلى المرحلة   2المحول من المرحلة 
 -  -  ( 243.199) 243.199 -  2إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 
 -  -  ( 18.233) -  18.233 1إلى المرحلة   3المحول من المرحلة 

  ---------------------------  -----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------- 
 34.051 (341.519 ) 307.468  -  - 

 2.763.030 ( 679.344) 2.225.884 302.739 913.751 تأثير التغير في المخصص  
 ( 1.218.734) ( 104.157) ( 1.110.393) ( 3.709) ( 475) مشطوبات وتعديالت أخرى 

  ---------------------------  -----------------------------  ----------------------------  ------ ----------------------  ----------------------------- 
 13.601.664 695.474 6.308.890 3.446.374 3.150.926 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

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

 
دات المدرجة كجزء من موجودات أخرى، على أساس منهج  يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على بعض الموجو 1

 .1كجزء من المرحلة  تسجيلهامبسط، ويتم  
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 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 لتخفيف مخاطر االئتمانتعرض لمخاطر االئتمان بدون مراعاة أي ضمانات أو أدوات أخرى  أقصى 
 

بالبنود داخل الميزانية العمومية، بما فيها المشتقات. تم    المتعلقة يوضح الجدول أدناه أقصى تعرض لمخاطر االئتمان  
 بيان إجمالي أقصى تعرض، قبل بيان أثر التخفيف من خالل استخدام ترتيبات التسوية والضمانات الرئيسية: 

 

  
 إجمالي أقصى 

 تعرض للمخاطر 
جمالي أقصى إ

 تعرض للمخاطر 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31  
 ألف درهم  درهم ألف  إيضاح 
    

 226,075,792 257,031,822 4 أرصدة لدى البنوك المركزية 
 19,393,786 36,650,351 5 خسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال 

 27,430,792 19,383,306 6 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 
 44,088,756 46,288,005 7 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 403,288,746 428,783,318 8 وتمويل إسالمي  قروض وُسلف
 130,962,392 144,472,660 9 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

ً  موجودات أخرى   15,793,737 18,125,859  باستثناء المصروفات المدفوعة مقدما
   ---------------------------------  ------ --------------------------- 

 867,034,001 950,735,321  اإلجمالي 
   ==============  ============== 

 29,814,440 22,305,976 38 مشتقات محتفظ بها للمتاجرة 
 2,744,441 1,967,790 38 مشتقات محتفظ بها للتحوط 

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

 32,558,881 24,273,766  اإلجمالي 
   ==============  ============== 

 166,752,876 165,236,122 37 االلتزامات الطارئة
 74,582,341 51,407,472 37 االرتباطات 

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

 241,335,217 216,643,594  اإلجمالي 
   ------------------------- --------  --------------------------------- 

 1,140,928,099 1,191,652,681  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
   == = ============  ============== 

 
ن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان، ولكنها تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإحيثما يتم  

ال تمثل أقصى تعرض للمخاطر التي قد تنشأ مستقبالً نتيجة للتغير في القيم. 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 التقرير: في تاريخ عة تركيزات مخاطر االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والطرف المقابل والمنطقة الجغرافية. فيما يلي تحليل تركزات مخاطر االئتمان  تراقب المجمو
 

 التركزات بحسب القطاع االقتصادي
 ت قروض غير مسحوبة التزاما    اتفاقيات إعادة شراء عكسي االستثمارات  القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي  

 

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31

ديسمبر  31
2021 

 2020ديسمبر  31
ديسمبر  31

2021 
 2020ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 -  63 -  -  -  -  727,782 1,533,714 الزراعة 
 15,084,441 17,905,281 -  -  13,252,053 7,696,822 39,706,125 37,916,788 الطاقة 

 4,126,708 3,216,565 -  -  1,281,092 1,066,722 21,952,423 23,584,325 التصنيع 
 952,842 1,415,292 -  -  463,657 376,120 11,151,070 11,992,473 اإلنشاءات 
 8,386,588 7,224,316 -  -  1,610,072 1,576,742 88,477,802 93,387,686 العقارات 
 1,919,410 1,229,184 -  -  132,731 120,681 22,435,927 25,374,643 التجارة 

 1,853,348 4,706,375 -  -  5,606,050 4,514,107 37,845,095 37,330,136 النقل واالتصاالت 
 91,825 -  36,569,950 37,678,291 36,633,986 32,524,247 8,924,677 11,700,842 البنوك

 8,391,313 8,396,129 4,625,639 2,970,536 11,343,128 11,418,091 39,335,644 40,076,241 المؤسسات المالية األخرى 
 3,755,836 2,856,405 -  -  35,660 6,264,309 20,187,687 26,628,229 الخدمات 

 30,000,000 4,391,362 2,893,167 5,639,178 82,481,921 125,490,400 38,889,069 41,254,574 القطاع الحكومي 
 6,878 66,500 -  -  -  -  51,419,609 52,740,445 ائتمان قروض وبطاقات  -شخصية 
 13,152 -  -  -  -  -  22,235,836 25,263,222 رهن تجاري  –شخصية 

  -------------------------------  ------------------------------  - ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------------- 
 428,783,318 403,288,746 191,048,241 152,840,350 46,288,005 44,088,756 51,407,472 74,582,341 
  ====== = ======  ====== = ======  ============  ============  ============  ============  ============  ============ 
 

  ، إن وجدت.المعلقةيتم عرض المبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلها بناء على المخصصات أو الفوائد 
 من االستثمارات حيث أن مخاطر االئتمان ال تنطبق عليها. يتم إدراج أدوات حقوق الملكية ض
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 التركيز بحسب المنطقة الجغرافية:
 

اإلمارات العربية  
 اإلجمالي  أخرى آسيا  األمريكتان  الدول العربية  أوروبا  المتحدة 

 
 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        2021ديسمبر  31كما في 
 258,934,979 -  86,465 117,307,999 23,080,192 76,500,164 41,960,159 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

 45,572,252 713,134 6,120,215 2,467,166 16,220,924 3,061,200 16,989,613 الخسائر أو  األرباحالل استثمارات بالقيمة العادلة من خ 
 19,383,306 178,115 724,995 550,678 1,973,668 15,595,686 360,164 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 

 46,288,005 3,197,220 6,906,115 48,350 21,792,403 11,772,481 2,571,436 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 
 24,273,766 171,151 932,912 159,507 1,764,170 17,806,558 3,439,468 أدوات مالية مشتقة 

 428,783,318 3,390,907 18,238,829 20,208,219 47,101,250 40,962,981 298,881,132 وتمويل إسالمي  قروض وُسلف
 145,475,989 2,030,924 28,060,049 18,045,215 30,590,091 24,043,688 42,706,022 استثمارات لغير أغراض المتاجرة 

        
 406,907,994 189,742,758 142,522,698 158,787,134 61,069,580 9,681,451 968,711,615 
  ============  ============  ============  ===========  ============  ============  ========== == 

        2020ديسمبر  31كما في 
 228.009.148 8.892 105.685 65.645.017 12.912.882 98.253.359 51.083.313 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

 21.266.243 878.674 6.499.642 1.889.944 5.612.563 4.339.068 2.046.352 الخسائر أو  األرباحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 27.430.792 148.816 235.993 789.798 1.356.056 24.726.420 173.709 مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية مبالغ 

 44.088.756 202.014 3.854.139 960.494 22.893.875 13.822.582 2.355.652 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 32.558.881 452.520 2.515.722 311.997 3.669.924 19.678.895 5.929.823 أدوات مالية مشتقة 

 403.288.746 4.878.923 18.874.483 19.982.880 38.039.690 45,163,517 276,349,253 وتمويل إسالمي  قروض وُسلف

 131.574.107 2.567.004 20.669.329 14.742.175 26.039.327 26,566,919 40,989,353 استثمارات لغير أغراض المتاجرة 

  -------------- -------------  ---------------------------  ---------------------------  -------------------------  ---------------------------  ---------------------------  --------------------------- 
 378,927,455 232,550,760 110,524,317 104.322.305 52.754.993 9.136.843 888.216.673 

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

لمقترض. يتم عرض  للبنود األخرى بناًء على موطن ايتم قياس التركز حسب المنطقة لالستثمارات وفقاً لموقع الجهة المصدرة لألوراق المالية، في حين يقاس التركز بحسب المنطقة الجغرافية  
من    37  . يتم بيان التركز من حيث المنطقة الجغرافية لاللتزامات غير المسحوبة في اإليضاح رقم، إن وجدتالمعلقةالمبالغ أعاله على أساس اإلجمالي ولم يتم تعديلها بالمخصصات أو الفوائد  

  . هذه البيانات المالية الموحدة
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 )تابع(دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  )أ(
 

 وفقاً لألطراف المقابلة: االستثماراتتصنيف 
 

 
 استثمارات لغير أغراض 

 المتاجرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر   31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 11.538.832 28,835,932 68.001.252 93,954,390 الحكومي القطاع 
 2.062.063 2,065,942 879.774 634,136 المؤسسات الدولية

 524,140 737,753 24,330,758 15,337,453 القطاع العام 
 5,012,599 4,461,755 31,621,387 28,062,492 القطاع المصرفي 

 2,128,609 9,470,870 6,740,936 7,487,518 قطاع الشركات / القطاع الخاص 
  ------------ ---- -----------  ------------ ---- -----------  ------------ ---- -----------  ------------------------- 
 145,475,989 131.574.107 45,572,252 21.266.243 

انخفاض القيمة ناقصاً: مخصص  
)خسائر االئتمان المتوقعة( من األوراق  

 - - ( 345) (599) المالية بالتكلفة المطفأة 
  ------------ ---- -----------  -------- --- ----------------  ------------ ---- -----------  ------------------------- 
 145,475,390 131.573.762 45,572,252 21.266.243 
  == == ========  ==========  ===========  =========== 
 

 مخاطر التسوية
 

علىقد   التجارية.    المجموعةأنشطة    يترتب  والعمليات  المعامالت  تسوية  وقت  مخاطر  التسوية ظهور  مخاطر  تتعلق 
مبالغ نقدية أو ضمانات أو غيرها من  من خالل تقديم  بالخسائر الناجمة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته  

 لحدوث ويخضع للمراقبة.أي تأخير في التسوية يعد نادر اإن الموجودات بحسب شروط التعاقد المتفق عليها.  
 

 تقاتمخاطر االئتمان المتعلقة بالمش
 

بالتزاماته التعاقدية،  في الوفاء    تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمال إخالل الطرف المقابل
ى القيمة السوقية اإليجابيـة  القيمة السوقية اإليجابية لألدوات التي تكون في صالح المجموعة. يشار إلتقتصر على  وهي  

دال" باعتبارها تقديراً لتكلفة استبدال المعامالت بأسعار السوق السائدة في حالة إخفاق الطرف أيضاً باسم "تكلفة االستب
 المقابل. تبرم المجموعة معظم عقود المشتقات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى. 

 

 مخاطر السيولة )ب( 
 

عند استحقاقها أو  المالية  التزاماتها  تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء ب
 بهذه االلتزامات ولكن بتكلفة مرتفعة.يمكنها الوفاء 

 
  المشتقة وااللتزامات  تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الموجودات والمطلوبات، بما في ذلك األدوات

. يعمل البنك على ضمان ق من حيث العملة والحجم والفترةغير المدرجة في الميزانية العمومية، والتي ال تتواف األخرى
 دون تكبد تكاليف أعلى. الوفاء بكافة االلتزامات عند استحقاقها في ظل الظروف االعتيادية والحرجة لألعمال 
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 )تابع(لمالية الموحدة إيضاحات حول البيانات ا
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 بع( )تا  مخاطر السيولة )ب( 
 

 إدارة مخاطر السيولة
 

حددت المجموعة قابلية تحّمل مخاطر السيولة عند مستوى معين وذلك للتأكد من أن المجموعة لديها القدرة على التحكم  
للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل كافة الظروف المستقبلية دون تكبد  الكافي  في مخاطر السيولة وتوفر النقد أو ما يعادله  

ر متعاقبة. يتم دعم سياسة تحّمل المخاطر من خالل إطار إدارة المخاطر الشامل افية كبيرة لفترة ثالثة أشهإض  تكاليف
الذي يتضمن الحدود المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بشأن المقاييس الرئيسية للتمويل والسيولة، 

 ارئ.  واختبار الضغط المالي، وخطة التمويل في حالة الطو
 

المستمر  يتم كذلك تحديد مدى   السيولة عند مستوى معين لضمان االلتزام  الحالية بلوائح  قابلية تحّمل مخاطر  السيولة 
 والمقترحة من الجهات التنظيمية المحلية والدولية، وهي موضوعة لدعم أهداف التصنيف االئتماني الخارجي للمجموعة.

 
السيولة   الوسائل  تعد نسبة تغطية  لقياس مدى  أحد  بنك الهامة  الحالية. وقد اعتاد  العالمية  النظم  السيولة بموجب  كفاية 

إعداد تقارير  وقام ب  3الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإطار بازل    حااللتزام باللوائ  أبوظبي األول
ضخ استثمارات كبيرة  ب   البنك  . وبالتالي قام يلةلفترة زمنية طو  3داخلية حول أرقام نسبة تغطية السيولة وفقاً إلطار بازل  

لتطبيق إطار عمل يتضمن أنظمة وضوابط تضمن االمتثال لكافة الجوانب النوعية والكمية لمتطلبات السيولة وفقاً إلطار  
  . عالوة على ذلك تضمن المجموعة التزامها في جميع األحيان بلوائح السيولة الصادرة من قبل مصرف اإلمارات 3بازل  

 المؤهلة.الموجودات السائلة  نسبةالمركزي بشأن  العربية المتحدة 
 

تم تحديد حدود السيولة على مستوى المجموعة وتعميمها على جميع وحدات المؤسسة بما يضمن التزام المجموعة بدرجة  
ية  نظيمية محلية إضافتحّمل مخاطر السيولة المحددة. وبالمثل، يتم وضع الحدود الدولية لضمان االلتزام بأي متطلبات ت

 عند إدارة السيولة.
 

 تخضع كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسيولة لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة.
 

 التعّرض لمخاطر السيولة 
 

تقرير   يلي  األمفصل  فيما  دون  والمطلوبات  للموجودات  التعاقدية  االستحقاقات  بين  التوافق  عدم  باالعتبار  حول  خذ 
 . حتجزات السابقة لدى المجموعةالم
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(   مخاطر السيولة )ب( 
 

 : 2021ديسمبر  31استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  فتراتفيما يلي 
 

  
 اإلجمالي 

 حتى
 أشهر  3

 أشهر  3
 إلى سنة واحدة 

 3إلى  1
 سنوات 

 5إلى  3
 سنوات 

 أكثر من  
 سنوات  5

 فترة استحقاق  
  غير محددة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        الموجودات 

 - - - - 3,222,432 255,556,017 258,778,449 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
 8,921,901 855,298 569,670 708,418 16,644,493 17,872,472 45,572,252 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 - - - - - 19,325,594 19,325,594 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 
 - - - 7,101,380 12,391,846 26,767,419 46,260,645 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 - 10,364,105 4,311,473 4,636,977 2,189,976 2,771,235 24,273,766 1أدوات مالية مشتقة 
 - 90,783,207 69,208,966 98,885,465 68,757,723 82,519,253 410,154,614 قروض وُسلف وتمويل إسالمي

 1,003,329 45,515,744 27,405,793 32,004,532 14,398,777 25,147,215 145,475,390 استثمارات لغير أغراض المتاجرة
 6,962,576 - - - - - 6,962,576 استثمارات عقارية 
 5,748,574 - - - - - 5,748,574 ممتلكات ومعدات 

 19,440,403 - - - - - 19,440,403 الموجودات غير الملموسة 
 - - - - 4,587,775 13,763,339 18,351,114 موجودات أخرى

  ----------- -------------------------  ------------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  ----------------------------------- 
 1,000,343,377 443,722,544 122,193,022 143,336,772 101,495,902 147,518,354 42,076,783 
  =============  =============  ============  ============  ===========  ============  ============= 

        المطلوبات وحقوق الملكية
 - - - 6,391 4,772,923 52,205,866 56,985,180 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

 - - - 8,471,868 284,728 46,317,898 55,074,494 اتفاقيات إعادة الشراء 
 - - - - 18,185,226 21,479,026 39,664,252 أوراق تجارية 

 - 15,125,913 5,171,017 4,696,275 1,710,320 1,691,560 28,395,085 1أدوات مالية مشتقة 
 - 437,160 909,736 8,472,464 73,129,309 531,510,596 614,459,265 أخرىحسابات العمالء وودائع 

 - 8,677,784 24,131,059 25,201,416 5,713,929 7,919,628 71,643,816 قروض ألجل 
 - 448,908 - - - - 448,908 سندات ثانوية

 - - - - 5,210,701 15,632,103 20,842,804 مطلوبات أخرى 
 112,829,573 - - - - - 112,829,573 حقوق الملكية

  ------------------------------------  ------------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  ------ ----------------------------- 
 1,000,343,377 676,756,677 109,007,136 46,848,414 30,211,812 24,689,765 112,829,573 
  =============  =============  ============  ============  ===========  ============  ============= 

 - 133,218 59,415 2,101,434 38,176,095 10,937,310 51,407,472 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
 - 16,247,482 16,586,906 17,935,163 33,185,536 81,281,035 165,236,122 التزامات طارئة تجارية

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

 .في أي وقت األدوات المشتقة   تسيلوعة خيار لدى المجم 1
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(   مخاطر السيولة )ب( 
 

 : 2020ديسمبر  31استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  فتراتفيما يلي 
 

  
 اإلجمالي 

 حتى
 أشهر  3

 أشهر  3
 إلى سنة واحدة 

 3إلى  1
 سنوات 

 5إلى  3
 سنوات 

 أكثر من  
 سنوات  5

 فترة استحقاق  
 غير محددة 

 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        الموجودات 

 - - - - 3.966.679 223.905.913 227.872.592 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
 1.872.457 776.067 297.517 3.239.471 4.867.090 10.213.641 21.266.243 لعادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة ا

 - - - 2.011 - 27.355.628 27.357.639 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 
 - - - - 17.360.278 26.708.963 44.069.241 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 - 14.884.805 6.086.367 6.583.610 2.650.672 2.353.427 32.558.881 1تقة أدوات مالية مش
 - 84.293.187 65.678.038 94.851.592 57.178.448 84.642.731 386.643.996 وتمويل إسالمي  قروض وُسلف

 611.715 35.64954.8 30.533.782 19.747.489 13.267.198 12.577.929 131.573.762 استثمارات لغير أغراض المتاجرة
 7.603.230 - - - - - 7.603.230 استثمارات عقارية 
 4.867.126 - - - - - 4.867.126 ممتلكات ومعدات 

 19.296.864 - - - - - 19.296.864 الموجودات غير الملموسة 
 - - - - 3.987.740 11.963.218 15.950.958 موجودات أخرى

  --------------- ------------- -----  - -------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- ----- 
 919.060.532 399.721.450 103.278.105 124.424.173 102.595.704 154.789.708 34.251.392 
  ===== == ======  ====== = ===== =  =========== =  = ========== =  ========== =  = ========== =  ====== = ===== = 

        المطلوبات وحقوق الملكية
 - - - - 5.609.451 52.023.025 57.632.476 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

 - - - 5.564.714 8.731.590 41.709.010 56.005.314 اتفاقيات إعادة الشراء 
 - - - - 11.000.488 20.173.640 31.174.128 أوراق تجارية 

 - 20.759.761 6.386.747 6.854.523 2.328.898 2.502.075 38.832.004 1أدوات مالية مشتقة 
 - 995.450 321.792 .944.78132 108.900.672 397.719.777 540.882.472 حسابات العمالء وودائع أخرى

 - 6.955.145 23.980.192 25.200.889 5.104.696 1.196.181 62.437.103 قروض ألجل 
 - 470.805 - - - - 470.805 سندات ثانوية

 - - - - 5.646.810 16.940.428 22.587.238 مطلوبات أخرى 
 109.038.992 - - - - - 109.038.992 حقوق الملكية

  ---------- ----- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- -----  --------------- ------------- ----- 
 919.060.532 532.264.136 147.322.605 70.564.907 30.688.731 29.181.161 109.038.992 
  ===== == ======  ====== = ===== =  =========== =  = ========== =  ========== =  = ========== =  ====== = ===== = 

 - 93.416 1.637.894 2.329.407 34.905.831 35.615.793 74.582.341 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
 - 27.173.659 10.687.371 27.543.244 26.546.608 74.801.994 166.752.876 تجاريةلتزامات طارئة ا
  ===== == ======  ====== = ===== =  =========== =  = ========== =  ========== =  = ========== =  ====== = ===== = 
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 )تابع(يانات المالية الموحدة إيضاحات حول الب
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(   مخاطر السيولة )ب( 
 

 لمجموعة بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. لدى ا استحقاق المطلوبات المالية ملخصاً لفتراتالجدول أدناه  يتضمن
 

  المطلوبات 
إجمالي القيمة  

 5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى االسمية 
 سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة  أشهر 3 للتدفقات النقدية  اإلجمالي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        2021ديسمبر  31كما في 
 -  -  6,574 4,781,266 52,214,756 57,002,596 56,985,180 مالية مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات 

 -  -  8,577,816 287,733 46,349,403 55,214,952 55,074,494 اتفاقيات إعادة الشراء 
 -  -  -  18,135,644 21,682,683 39,818,327 39,664,252 أوراق تجارية 

 515,576 964,402 5,474,224 71,718,355 539,657,098 618,329,655 614,459,265 حسابات العمالء وودائع أخرى 
 21,881,873 25,862,568 27,685,532 6,403,681 9,007,797 90,841,451 71,643,816 1قروض ألجل
 461,713 41,879 41,822 21,054 -  566,468 448,908 سندات ثانوية 

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

 838,275,915 861,773,449 668,911,737 101,347,733 41,785,968 26,868,849 22,859,162 
  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ====== 

 133,218 59,415 2,101,434 38,176,095 10,937,310 51,407,472 51,407,472 2 منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 
 16,247,482 16,586,906 17,935,163 33,185,536 81,281,035 165,236,122 165,236,122 التزامات طارئة تجارية 

  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ====== 
        2020ديسمبر  31كما في 

 - - - 5.622.599 52.079.562 57.702.161 57.632.476 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

 - - 5.625.379 8.741.442 41.745.847 56.112.668 56.005.314 اتفاقيات إعادة الشراء 

 - - - 11.015.698 20.176.417 31.192.115 31.174.128 أوراق تجارية 

 1.107.132 376.834 34.327.755 109.374.427 400.535.450 545.721.598 540.882.472 حسابات العمالء وودائع أخرى 

 16.846.354 25.119.209 28.314.872 6.380.000 1.543.887 78.204.322 62.437.103 1قروض ألجل

 499.808 43.368 43.427 21.684 - 608.287 470.805 سندات ثانوية 

  -----------------------------------  -------------------------------------  ------------------------- ----------  -----------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------  ----------------------------------- 
 748.602.298 769.541.151 516.081.163 141.155.850 68.311.433 25.539.411 18.453.294 

  ======= = ======  = ====== = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ======  ======= = ====== 
 93.416 1.637.894 2.329.407 34.905.831 35.615.793 74.582.341 74.582.341 2 منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 

 27.173.659 10.687.371 27.543.244 26.546.608 74.801.994 166.752.876 166.752.876 التزامات طارئة تجارية 

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

 . االستدعاء على أجل االستحقاق التعاقدي النهائي أعاله دون النظر في خيار بناءً لها تضمن قروض بسمات قابلة لالستدعاء والتي يتم عرض التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة ت 1
. الستحقاق التعاقدياحتسابها حسب فترات ايتم 2
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 السوق مخاطر  )ج(
 

في قيمة األدوات   اتعلى إثر التغير  المجموعة  رادات أو رأسمالإيحدوث تقلبات في  مخاطر    فيمخاطر السوق    تتمثل
في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار    اتالمالية بسبب التغير

 السوقية لألسهم والسلع. 
 

 إدارة مخاطر السوق 
 

إلى م السوق  لمخاطر  تعرضها  بتصنيف  المجموعة  قسم  تقوم  يحتفظ  تجارية.  استثمارية وتجارية ومحافظ غير  حافظ 
 بالمحافظ االستثمارية والتجارية وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة. األسواق العالمية 

 

تكون لجنة إدارة االستثمارات مسؤولة عن مراقبة وتوجيه األنشطة االستثمارية والتجارية في األسواق العالمية. كما  
مخاطر السوق وفقاً للمبادئ المحددة في سياسة إدارة مخاطر السوق. كما تمثل هذه مان اإلدارة الفعالة لتعمل على ض

إدارة  لجنة  ال لجنة  عن  والمطلفرعية  إلدارة   وباتالموجودات  الكاملة  والمسؤولية  الصالحية  لها  المكفول  بالمجموعة 
 مخاطر السوق. 

 

ة عن وضع وتنفيذ السياسات والطرق التفصيلية الخاصة بإدارة المخاطر  بالمجموعة مسؤول   السوق  إن لجنة إدارة مخاطر
جنة إدارة االستثمارات وتقديمها  ومدى قابلية مخاطر السوق بما في ذلك إطار الرقابة الذي يخضع للمراجعة من قبل ل

 ال بمجلس اإلدارة.بالمجموعة ولجنة إدارة المخاطر واالمتث الموجودات والمطلوباتالعتمادها من قبل لجنة إدارة 
 

 المحافظ التجارية –التعرض لمخاطر السوق 
 

ة التعرض لمخاطر السوق داخل تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقب
ال أو  األرباح  من خالل  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  تشمل  والتي  المجموعة  لدى  التجارية  والمشتقات  المحافظ  خسائر 

التجارية. تتمثل القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية في الخسائر المقدرة التي سوف تتعرض لها المحفظة على 
السوق السلبية وباحتمالية محددة )مستوى الثقة(. يستخدم نموذج  لتغيرات)فترة االحتفاظ( نتيجة  ددةمح مدى فترة زمنية 

٪ بافتراض أن فترة االحتفاظ هي يوم واحد. 99لمحاكاة التاريخية على أساس مستوى ثقة  القيمة المعرضة للمخاطر ا
ت الملحوظة بين األسعار واألسواق المختلفة، يستخرج  ومن خالل استخدام بيانات السوق من السنتين السابقتين، والعالقا

 السوق. أسعارفي  للتغيراتالنموذج عدًدا من السيناريوهات المستقبلية المقبولة 
 

الفائدة وهوامش  القيمة المعرضة للمخاطر لكل من صرف العمالت األجنبية وأسعار  تقوم المجموعة باستخدام حدود 
العام لحدود القيمة المعرضة للمخاطر الخاص بالمحافظ التجارية لمراجعة وموافقة لجنة . يخضع الهيكل  واألسهم  االئتمان

 بالمجموعة. ويتم تقليص هذه الحدود بعد ذلك للمحافظ التجارية.    ات والمطلوباتالموجودإدارة االستثمارات ولجنة إدارة  
 

ن ثم فهي ال تمثل تقديراً للحد األقصى من الخسائر تستند القيمة المعرضة للمخاطر على المالحظات التاريخية الفعلية، وم
يتم دعم القيمة المعرضة للمخاطر بهياكل  التي قد تتعرض لها المجموعة في ظروف السوق الحرجة. ونتيجة لهذه القيود،  

لك، حدود المراكز والحساسية، بما في ذلك حدود معالجة مخاطر التركز المحتملة في كل محفظة تجارية. وعالوة على ذ 
يخضع النشاط التجاري بالمجموعة وعلى المستوى التنفيذي لمحددات عمل اإلدارة التي تمثل الحد األقصى للخسائر التي  

 اتخاذ إجراءات من جانب اإلدارة. وفيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر: تستدعي
 

 2021ديسمبر  31
ديسمبر   31

2020  
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  -------------------  ---------------------  ---------------------  -------------------  ------------------- 
 كما في  أدنى أقصى متوسط فيكما  

      المحفظة التجارية   –القيمة المعرضة للمخاطر 
 67.417   50,797   102,425   67,540   71,793 الكل

 40.300   39,666   93,610   60,682   66,738 الفائدةمعدل 

 27.531   21,455   100,567   37,759   49,273 االئتمان

 14.045   11,357   27,530   19,517   25,429 صرف العمالت األجنبية 

 1.606  268  5,699  1,589  558 حقوق الملكية 

 204  13  7,405  1,010  13 السلع 

 ( 16.269) ( 21,962) ( 132,386) ( 53,017) ( 70,218) التنويعامتيازات 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(   السوق مخاطر  ()ج
 

 المحافظ البنكية –التعرض لمخاطر السوق 
 

تتألف من استثمارات غير تجارية، واتفاقيات إعادة شراء عكسي  إن التعرض لمخاطر السوق في المحافظ البنكية التي  
تثمارية وفجوات وبعض األدوات المشتقة التي تم تحديدها على أنها أدوات تحوط، ينشأ بصورة رئيسية من المحافظ االس

 معدالت الفائدة في المحفظة البنكية والمراكز العامة للعمالت األجنبية لدى المجموعة.
 

تعد القيمة المعرضة للمخاطر هي األداة التحليلية الرئيسية المستخدمة في قياس ومراقبة التعرض لمخاطر االستثمار لدى  
النموذج المستخدم للمحافظ التجارية. تستخدم المجموعة حدود المجموعة. إن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر هو نفس  

االس مخاطر  لمراقبة  للمخاطر  المعرضة  الفائدة القيمة  ومعدل  األجنبية  العمالت  ذلك صرف  في  بما  عام  بشكل  تثمار 
وافقة الخاص بالمحافظ البنكية لمراجعة ومللمخاطر  وهوامش االئتمان. ويخضع الهيكل العام لحدود القيمة المعرضة  

إدارة االستثمارات ولجنة إدارة   بع  الموجودات والمطلوباتلجنة  تقليص هذه الحدود  للمحافظ  بالمجموعة. ويتم  د ذلك 
 الستثمار:  ل. وفيما يلي القيمة المعرضة لمخاطر المختلفة االستثمارية

 
 2021ديسمبر  31

ديسمبر   31
2020  

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -------------- 
 كما في أدنى أقصى  متوسط كما في 
       المصرفيةالمحفظة  –القيمة المعرضة للمخاطر 

 483.064 430,650 607,180 517,181 521,783 الكل
 31.676 26,325 130,899 74,282 123,169 معدل الفائدة

 451.288 429,835 549,289 485,521 543,064 االئتمان
 16.675 7,326 16,675 8,921 7,944 صرف العمالت األجنبية 

 15.472 15,472 20,704 17,923 20,331 حقوق الملكية 
 ( 32.047) (48,308) (110,387) (69,466) (172,725) امتيازات التنويع

 

 ت األجنبية مخاطر صرف العمال
 

تقلب أسعار األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ  تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر  
قام مجلس اإل الدرهم اإلماراتي.  المعتمدة لدى المجموعة هي  التشغيلية  العملة  بالعمالت األجنبية. إن  المالية  دارة من األدوات 

ضمن   المراكزاستخدام استراتيجيات التحوط إلبقاء هذه  عن كثب مع  المراكز  وتتم مراقبة    مراكز حسب العملة.للبوضع حدود  
 ديسمبر:   31الحدود الموضوعة. فيما يلي صافي التعرضات الهامة بالعمالت األجنبية للمجموعة في 

 

صافي المركز   
 الفوري

 
 المركز اآلجل 

 اإلجمالي اإلجمالي
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 )قصير( / طويل )قصير( / طويل  طويل )قصير( /  )قصير( / طويل  
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     العملة
 53.089.049 36,035,792 44,131,826 (8,096,034) الدوالر األمريكي

 (219.015) ( 173,308) 2,763,058 (2,936,366) اإلسترلينيالجنيه 
 529.888 1,177,262 (28,504,576) 29,681,838 و اليور

 139.706 ( 184,458) 738,262 ( 922,720) الدينار الكويتي 
 (1.154.645) 1,605,785 (6,216,212) 7,821,997 اللاير السعودي 

 (55.698) 176,871 (4,979,452) 5,156,323 الين الياباني
 (4.474) (23,322) 5,755,665 (5,778,987) الفرنك السويسري

 34.942 2,949,793 (2,709,651) 5,659,444 البحرينيالدينار 
 172.010 ( 270,771) (11,534,347) 11,263,576 الجنيه المصري
 1.036.059 1,764,709 ( 340,838) 2,105,547 الروبية الهندية 

 225.434 146,099 - 146,099 دينار ليبي 
 (272.903) 436,224 1,157,682 ( 721,458) عمالت أخرى 

  ============  ==========  ==========  ========== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(  مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

الدوالر األمريكي، وبذلك تكون سعر صرف  مثبتة أمام    البحريني والدينار    أسعار صرف الدرهم اإلماراتي واللاير السعوديإن  
باقي العمالت تتعرض المجموعة لمخاطر غير جوهرية من  تعرضات المجموعة لمخاطر هذه العمالت محدودة إلى هذا المدى.  

 األجنبية. 
 

ديسمبر    31كما في    أجنبية جوهريةاطر عمالت  تتعرض المجموعة من خاللها لمخ  يشير الجدول أدناه إلى العمالت األجنبية التي
والمحتملة التحليل تأثير الحركة المعقولة    يقدر.  صافي المركز اآلجل للمشتقات النقدية و  اومطلوباته  اموجوداته  من  2020و  2021

 الموحد.المتغيرات األخرى ثابتة في بيان الدخل بقاء كافة ، مع األخرى العمالت األجنبية للدرهم اإلماراتي مقابل 
 
 الروبية الهندية  ين ياباني  جنيه استرليني  يورو  لعملة األجنبية ا
     

 ٪ 1 ٪ 1 ٪ 1 ٪ 1   الصرفالتغير المفترض في معدالت 
     

     معدالت الصرف: يرادات من اإلالتأثير على صافي 
     

 17,649±  1,769± 1,733±  11,773± )ألف درهم( 2021ديسمبر  31
 10.361± 557± 2.190± 5.299± ( )ألف درهم 2020ديسمبر   31

 

المساهمين    على حقوق  العمالت  صرف، كان تأثير التغييرات المفترضة في معدالت  2020و  2021ديسمبر    31كما في  

 غير جوهري. 

 

 مخاطر أسعار األسهم
 

ي منشأة أخرى أو استثمارات األسهم سواء من خالل االحتفاظ بأسهم ف األسهم من إن بنك أبوظبي األول معرض لمخاطر أسعار 
هذه األدوات  القيمة العادلة لالمقايضة. سوف تتعرض    عقود   مثل العقود اآلجلة أو عقود الخيارات أواألسهم  من خالل مشتقات  

. تُدير المجموعة هذه المخاطر من خالل وضع حدود دلتا ألدوات الملكية ذات الصلةلتقلبات نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية  ل
 والتركزات الخاصة بالقطاع.  يالجغراف التوزيع ما لألسهم، كما تقوم المجموعة بتنويع االستثمارات من حيث وفيجا وجا

 
المجموعة. إن حساسية بيان   دخلالتغير المحتمل في أسواق األسهم على بيان  تجاه  اسية  يعرض الجدول التالي تقديرات الحس

على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من لمرجعية لألسهم  المقارنة اتتمثل بتأثير التغير المفترض في    الدخل
 .الدخلخالل بيان 

 

 
مستوى التغير  

 المفترض 
 التأثير على 

 الدخل  صافي
 التأثير على 

 الدخل صافي 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 ٪ 
 ألف درهم  ألف درهم   

 األرباح الل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خ
   أو الخسائر   

 

    المقارنات المرجعية لألسهم: 

 1.045 340,222 ٪5 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 2.221 2,053 ٪5 المالي مؤشر سوق دبي 

 88.279 108,893 ٪5 واألسهم الخاصة صافي القيمة العادلة للصناديق الُمدارة

 2.078 1,219 ٪5 أخرى أسهم أسواق 

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

  452,387 93.623 

   =========  ========= 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(  مخاطر أسعار األسهم

 
،  2020و  2021ديسمبر    31الناتج عن التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المحتفظ بها للبيع في    فيما يلي التأثير على األسهم

 نظراً للتغيير المعقول المحتمل في مؤشرات األسهم، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى: 
 

 
مستوى التغير  

 المفترض 
 التأثير على 

 اإليرادات صافي 
التأثير على صافي 

 اإليرادات 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 ٪ 
 ألف درهم  ألف درهم   

)باستثناء االستثمار في  لغير أغراض المتاجرةاالستثمارات 
    الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة(

 

    المقارنات المرجعية لألسهم: 

 8.780 14,787 ٪5 المالية مؤشر سوق أبوظبي لألوراق 
 1.411 - ٪5 مؤشر سوق دبي المالي 

 16.552 21,335 ٪5 أخرى  أسهمأسواق 
 1.133 10,258 ٪5 غير متداولة 

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

  46,380 27.876 

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

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 

احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الفائدة   لفائدة، وتعكسبا  حّملةمُ ال تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية  
على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة  

أسعار الفائدة لمخاطر    ةكز الكلياال إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات. تتم إدارة المرفجوات أسعار الفائدة ومطابقة آج 
لدى المجموعة. إن   الُمحّملة بفائدةباستخدام األدوات المشتقة من أجل إدارة المركز العام الذي ينشأ من األدوات المالية  

 . 38رقم  استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح
 
 

ير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض  يتم كذلك تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغ
تستخدم نماذج  و  (نقطة أساس  50  :2020ديسمبر    31)نقطة أساس    50المجموعة تقلباً في أسعار الفائدة استناداً إلى  

 حقوق الملكية بذلك التاريخ: وعلى صافي أرباح السنة التأثير التالي  ييم لتقرؤية اإلدارة   /داخلية خاصة بها 
 

 حقوق الملكية صافي أرباح السنة 
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31

2021 
ديسمبر   31

2020 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 1,456,459± 1,091,348± 519,145± 578,325± التقلب في العائد 
  =========  ========  = == =======  ========= 
 

  31)  مليون درهم  776.343بقيمة  لفائدة  تخضع  لفائدة الموضحة أعاله مبينة على أساس موجودات  إن حساسية أسعار ا
 : 2020ديسمبر    31)مليون درهم    570.703  بقيمة فائدة  ب   حّملة مُ   ومطلوباتمليون درهم(    723.379  : 2020ديسمبر  

التأثير على    يرتكزلى صافي األرباح.  مع إعادة تسعير للفائدة ألقل من سنة، لتقييم التأثير عمليون درهم(    575.855
ال تتضمن الحساسية   فائدة.ب  حّملة مُ الكما هو مبين في الجدول التالي على حساسية الموجودات والمطلوبات  حقوق الملكية  

أي إجراءات يمكن أن تتخذها اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.
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 ع()تابإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   مخاطر أسعار الفائدة
 

 :2021ديسمبر  31التعاقدي كما في  النقديالتدفق فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات 
 

 غير محّملة  5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى   

 بالفائدة  سنوات  سنوات  سنوات  إلى سنة واحدة  أشهر 3 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  
        الموجودات 

 26,475,097 - - - 51,935 232,251,417 258,778,449 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

 2,170,005 855,298 569,670 637,619 15,872,160 25,467,500 45,572,252 عادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات بالقيمة ال

 - - - - - 19,325,594 19,325,594 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

 - - - 7,101,380 12,388,106 26,771,159 46,260,645 اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 - - - - - 24,273,766 24,273,766 مشتقة أدوات مالية 

 - 4,939,809 16,642,502 23,587,659 59,568,350 305,416,294 410,154,614 وتمويل إسالمي قروض وُسلف

 391,332 44,022,340 27,227,146 30,531,426 14,194,777 29,108,369 145,475,390 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

 6,962,576 - - - - - 6,962,576  استثمارات عقارية

 5,748,574 - - - - - 5,748,574 ممتلكات ومعدات 

 19,440,403 - - - - - 19,440,403 موجودات غير ملموسة 

 6,556,437 24,325 47,266 69,707 3,397,637 8,255,742 18,351,114 موجودات أخرى 

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

 1,000,343,377 670,869,841 65105,472,9 61,927,791 44,486,584 49,841,772 67,744,424 

  ==============  ==============  ============  ============  ============  ============  ============= 
        المطلوبات وحقوق الملكية

 - - - 6,391 4,772,924 52,205,865 56,985,180 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 - - - 8,471,868 284,728 46,317,898 55,074,494 اتفاقيات إعادة الشراء

 - - - - 18,185,226 21,479,026 39,664,252 أوراق تجارية

 - - - - - 28,395,085 28,395,085 أدوات مالية مشتقة 

 - 318,764 238,102,643 7,472,014 71,110,043 297,455,801 614,459,265 حسابات العمالء وودائع أخرى

 - 9,334,251 20,916,204 18,980,943 1,600,825 20,811,593 71,643,816 قروض ألجل

 - 448,908 - - - - 448,908 سندات ثانوية 

 11,899,786 305,181 249,662 304,548 2,286,369 5,797,258 20,842,804 مطلوبات أخرى 

 112,829,573 - - - - - 112,829,573 حقوق الملكية 

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

 1,000,343,377 472,462,526 98,240,115 35,235,764 259,268,509 10,407,104 124,729,359 

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

 ( 56,984,935) 39,434,668 (214,781,925) 26,692,027 7,232,850 198,407,315  فرق البنود المدرجة في بيان المركز المالي

 - ( 13,273,120) ( 14,763,453) (1,205,064) (2,603,095) 31,844,732  المالي فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز 

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

 ( 56,984,935) 26,161,548 (229,545,378) 25,486,963 4,629,755 230,252,047  إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة 

   ---------- ---------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------  ------------------------------------- 
 - 56,984,935 30,823,387 260,368,765 234,881,802 230,252,047  المتراكمة حساسية أسعار الفائدة 

   =============  ==============  ==============  ==============  ==============  ============ 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   أسعار الفائدة مخاطر 
 

 :2020ديسمبر  31التعاقدي كما في  النقديالتدفق فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وفقاً لترتيبات 
 غير محّملة 5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  
 ائدةبالف سنوات  سنوات  سنوات  واحدة إلى سنة  أشهر 3 اإلجمالي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        الموجودات 
 15.774.837 - - - 3.966.679 208.131.076 227.872.592 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 

 1.665.658 2.521.220 297.517 1.902.859 4.044.281 10.834.708 21.266.243 الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 3.235.823 - - 2.011 - 24.119.805 27.357.639 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 

 - - - - 17.360.278 26.708.963 44.069.241 اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 - - - - - 32.558.881 32.558.881 أدوات مالية مشتقة 

 - 15.294.725 7.155.974 10.813.336 63.617.202 289.762.759 386.643.996 إسالميوتمويل  قروض وُسلف

 424.335 53.599.815 29.003.412 17.627.238 12.732.103 18.186.859 131.573.762 استثمارات لغير أغراض المتاجرة 

 7.603.230 - - - - - 7.603.230 استثمارات عقارية 

 19.296.864 - - - - - 6.86419.29 موجودات غير ملموسة

 4.867.126 - - - - - 4.867.126 ممتلكات ومعدات

 821.150 3.629.168 51.474 93.032 4.184.785 7.171.349 15.950.958 موجودات أخرى

  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------- -----------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
 919.060.532 617.474.400 105.905.328 30.438.476 36.508.377 75.044.928 53.689.023 

  ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ==== === = ===  ======= = ===  ======= = === 
        المطلوبات وحقوق الملكية

 3.501.525 - - - 5.277.182 48.853.769 57.632.476 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

 - - - 7.770.633 8.731.590 39.503.091 56.005.314 اتفاقيات إعادة الشراء

 - - - - 11.000.488 20.173.640 31.174.128 أوراق تجارية 

 - - - - - 38.832.004 38.832.004 أدوات مالية مشتقة 

 - 1.375.329 128.752.664 32.415.109 109.585.308 268.754.062 540.882.472 حسابات العمالء وودائع أخرى 

 - 23.608.692 14.075.719 8.741.667 798.691 15.212.334 62.437.103 قروض ألجل

 - 470.805 - - - - 470.805 سندات ثانوية 

 12.574.093 - 344.156 536.231 3.313.808 5.818.950 22.587.238 مطلوبات أخرى

 109.038.992 - - - - - 109.038.992 حقوق الملكية 

  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ----------- --------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
 919.060.532 437.147.850 138.707.067 49.463.640 143.172.539 25.454.826 125.114.610 

  ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ===== == = ===  ======= = ===  ===== = == = === 
 ( 71.425.587) 49.590.102 ( 106.664.162) ( 19.025.164) ( 32.801.739) 180.326.550  المدرجة في بيان المركز المالي فرق البنود 

 - ( 13.273.120) ( 14.763.453) ( 1.205.064) ( 2.603.095) 31.844.732  فرق البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي 

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

 ( 71.425.587) 36.316.982 ( 121.427.615) ( 20.230.228) ( 35.404.834) 212.171.282   إجمالي فرق حساسية أسعار الفائدة 

   -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------- ------------------  -------- -- ----------------------- 
 - 71.425.587 35.108.605 156.536.220 176.766.448 212.171.282  حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

   ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ======= = ===  ======= = === 
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 )تابع(موحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   مخاطر أسعار الفائدة
 

 تعديل معيار سعر الفائدة 
 

بعض معدالت الفائدة    محل  ليحل   ،معيار سعر الفائدة الرئيسييتم حالياً على المستوى العالمي إجراء تعديل أساسي على  
ر" ومعدالت مرجعية بديلة. لدى المجموعة تعرضات جوهرية لبعض معدالت الفائدة السائدة  السائدة بين البنوك "إيبو

 بين البنوك على األدوات المالية التي تخضع للتعديل كجزء من المبادرات على مستوى السوق. 
 

ً دورتعلب معدالت الفائدة السائدة بين البنوك مثل معدل الفائدة السائدة بين بنوك لندن )"ليبور"(    المالية  األسواق   في  اً مهما
 األدوات  تقييم  في   وكمعايير  ،الُسلف والتمويل اإلسالميو  والقروض  للمشتقات  مرجعية  كمعدالت   تعمل  حيث  العالمية،

 .المالية
 

فقدان تواريخ التمثيل في المستقبل لجميع معايير ليبور    أو  توقف   عن  المالي  السلوك  هيئة  أعلنت  ،2021  مارس  5  في
  األمريكي  الدوالر  بغير كافة معدالت الفائدة السائدة بين بنوك لندن    أن  لىإ  المالي  السلوك  هيئة  خلصت.  التالعملكافة  

 لمدة)  األمريكي   الدوالرب  ليبور  من  المحددة  والعقود (  واليورو  السويسري،  والفرنك  الياباني،  والين  اإلسترليني،  الجنيه)
  األمريكي   الدوالرفترات الليبور ب  ستستمربينما    2021  ديسمبر  31  بعد   ممثلة   غير   تصبح  أو  ستنتهي (  وشهرين  أسبوع

تاريخالمتبقية     المرتبطة   الجديدة  المنتجات  إصدار  بوقف  البنوك  العالميون  المنظمون  أوصى .  2023يونيو    30  حتى 
 .2021 ديسمبر  31 بعد ( األمريكي  الدوالرب ليبورا ذلك في   بما) بالليبور

 

  أسعار   نشرمواصلة    الصرف الدولي  معيار  إدارة  من  ستطلب  أنها  2021  نوفمبر  16  في  المالي  السلوك  هيئة  أعلنت
  يناير   1  من  بدًءا  شهًرا  12  لفترة  اصطناعي  أساس  على  الياباني  والين  اإلسترليني   للجنيه  أشهر  6  و  3  و  1  لمدة  ليبور

  يمكن.  إلنجاز عملية التحول  السوق  في  للمشاركين  الوقت  من   مزيد   وإتاحة  القديمة  العقود   توقف  لتجنب  ، وذلك2022
  األسعار   تكون  لن.  للمقاصةالتي خضعت    المشتقات   باستثناء  القديمة،  العقود   جميع   في  ليبور االصطناعية  معدالت  استخدام

 االصطناعية  الين  معدالت  نشر  أن  إلى   المالي  السلوك  هيئة  أشارت.  جديدة  عقود   أي  في  لالستخدام  متاحة  االصطناعية
 . ذلك بعد  اإلسترليني  الجنيه أسعار  نشر إمكانية  تستبعد  لم لكنها 2022 نهاية في سيتوقف

 

لليلة واحدة، ويقوم بذلك مسؤولي المعدالت على المستوى      المخاطر  من  الخالية  بالمعدالت  أساسي  بشكل  ليبور  استبدال  يتم
معدالت    تتوفرالت ليبور لليورو،  اإليداع لليلة واحدة لمعدالت ليبور للفرنك السويسي ومعد   معدالت   باستثناءالمحلي.  

 . األخرى لليلة واحدة المخاطر من الخالية المعدالتآلجل لكافة 
 

ايبور  يةعمل  إن من  ايبور  القديمة  العقود   تحول  ذلك  في   بما  ،التحول  بـ  تنفيذ    لمخاطر  المجموعة  تعرض  ،المرتبطة 
 هذه   تشمل.  كثب   عن  ويراقبها   المشروع  فريق  يديرها  التي   المالية  وغير  المالية  المخاطر  بعض  من   وتزيد   جوهرية،
 : يلي  ما الحصر ال المثال سبيل على المخاطر

 

  على   الالزمة  التعديالت   بسبب  السوق  في  المقابلة  واألطراف  العمالء  مع   المناقشات  عن  الناشئة  السلوك  مخاطر •
 البنوك؛ بين السائدة  الفائدة أسعار تعديل لتفعيل الحالية العقود 

 الفائدة   أسعار  تعديل   أعقاب  في  األسواق  تعطل  بسبب  اوعمالئهتتعرض لها المجموعة    التي  ة المالي  المخاطر •
  توقف   عن  الناتجة  المالية  المخاطر  فإن  ذلك،  على  عالوة  .مالية  خسائر   عن  يسفر  نحو  على  البنوك  بين  دةالسائ

اً  أيض  ستؤثرية من المخاطر  لمعدالت الخالل  بالنسبة  السوق  سيولة  اتوتطور  أسعار الفائدة السائدة بين البنوك
السائدة بين البنوك والمعدالت الخالية من    الفائدة  أسعار   في  االختالفاتإن  .  التحول  فترة  طوال  المجموعة  على

  مخاطر   تنشأ  قد .  المناسب  المالي  التحوط  خالل  من  فعال  بشكل  ستدار  أسعار الفائدة  مخاطر  ستخلق المخاطر  
للمعدالت الخاصة   المتماثل  غيرنتيجة التطبيق    المصرفية  األعمال  محفظة  يوف  التداول  محفظة  في  أسعار الفائدة

 يحد  قد   ذلك،  إلى  باإلضافة.  والمنتجات  العمالتمن المخاطر على مستوى الموجودات والمطلوبات والعمالت  
 .التحوط فعالية على القدرة من هذا

ال انخفاض سيولة أسعار الفائدة السائدة  في ح  السوق  معلوماتالناتجة عن النقص المحتمل في    التسعير  مخاطر •
 .للرصد  قابلة وغير سائلة غيرتصبح المعدالت الخالية من المخاطر  حيث بين البنوك 

 مخاطر  وكذلك  ،المجموعة  لدى  المعلومات  تكنولوجيا  وعمليات  أنظمة  في  التغييرات  عن  الناتجة  التشغيل  مخاطر •
 و البنوك؛ بين السائدة ائدةالف أسعار  توفر عدم  حال في المدفوعات تعطل

التغيرات التي تطرأ على  المجموعة، إن وجدت، ومن  لدى  المخاطر المحاسبية في حالة فشل عالقات التحوط   •
 معدالت مرجعية خالية من المخاطر. األدوات المالية إلى اإليرادات عند تحول بياننحو ال يمثل 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   مخاطر أسعار الفائدة
 

 )تابع( تعديل معيار سعر الفائدة 
 

  المتوقعة   الزيادة  إلى  ذلك  ويرجع .  مخاطر مرونة األعمال  تزداد   ،الفائدة السائدة بين البنوك  دخول مشروع تحول أسعار   مع
 الجوهرية  واألنظمةوتحول عقود ايبور القديمة    طرحها،  يتم  التي  الجديدةمن المخاطر  منتجات المعدالت الخالية    عدد   في

 والمخاطر   التنظيمي   االمتثال  مخاطر  تزداد   قد .  والتحول  الجديدة  المنتجات   من  كل  لتسهيل  المطلوبة  العمليات  وتغييرات
 .محدودة لفترة نوك والمعدالت المرجعية البديلةبالبين أسعار الفائدة بين  ر التزامنتوف  نتيجة  أيًضا يةوالسلوك القانونية

 

 المرجعية البديلةأسعار الفائدة التحول إلى منهجية بنك أبوظبي األول نحو 
 

 القروض والسندات والتعرضات األخرى في الميزانية العمومية 
 

رف على المشروع المدير . ويش2019في    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكالتحول إلى  بدأ بنك أبوظبي األول مشروع  
المالي للمجموعة ويخضع لإلدارة من قبل ممثلين رئيسيين من أقسام على مستوى المجموعة بما في ذلك الفرق التي 

عمليات والتكنولوجيا. حافظت المجموعة على زخمها في تتبع تعرضها  تتعامل مع العمالء، والشؤون القانونية والمالية وال
الفائ دة السائدة بين البنوك، وإعداد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها الستيعاب المعدالت  لمخاطر من معدالت 

من الجهات المنظمة القادمة الخالية من المخاطر، وتعديل أو إعداد نماذج تعاقدية واإلعالن عن مدى إنجازها مع كل  
شروع. نجحت المجموعة في االستعداد لتحويل وعمالئها. يوفر المشروع تحديثات االنجاز الشهرية للجهات الراعية للم

جزء كبير من تعرضها لمعدالت الفائدة السائدة بين البنوك إلى المعدالت الخالية من المخاطر ووضعت الخطط التفصيلية  
ة  ي المرجع  المعاييرصيلية لدعم عملية تحول تعرض معدل الفائدة السائدة بين البنوك قبل توقف  والعمليات واإلجراءات التف

معدل ليبور وفي طريقه إلتمام عمليه التحول  إلى  مرجعية  ذات  . كما نجح البنك في تحويل جزء من القروض  ذات الصلة
القروض   ليبور وبعمالإلى  مرجعية  ذات  لمعظم  للتعديل في عام    ت معدل  تاريخ  الدوالر األمريكي بحول أول  خالف 

 ليبور بالدوالر األمريكي قبل تاريخ توقف المعيار المرجعي. معدل  إلى  مرجعية  ذات  . بينما سيتم تحويل القروض  2022
 

لفائدة السائدة بين اوالتي تستحق بعد التوقف المتوقع لمعدل    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكبالنسبة للعقود المرتبطة ب
بنود احتياطية واستبدال    ، قامت المجموعة بوضع سياسات لتعديل الشروط التعاقدية. تتضمن هذه التعديالت إضافةالبنوك
 بمعدل مرجعي بديل. الفائدة السائدة بين البنوكمعدل 

 

، بصورة ةالعقاري العقود ظة قامت المجموعة بتطبيق سياسة تقتضي تعديل منتجات الخدمات المصرفية لألفراد مثل محف
ً يتم تعديل  موحدة و المعدة خصيصا الالمنتجات  للشركات عن طريق  القروض والسلف  مفاوضات مع األطراف ، مثل 
 المقابلة.

 

جديدة من إلى أسعار مرجعية    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتقوم المجموعة بمراقبة التقدم المحرز في التحول من  
العقود التي لم تخضع بعد للتحول إلى األسعار المرجعية البديل وقيمة تلك العقود التي تتضن    عدد إجمالي    مراجعةخالل  

الفائدة بموجب العقد طالما أن    ةبديلالمرجعي  السعر  الإلى    قود لم تتحولالمجموعة أن الع  تعتبر  .ةمالئم  ةاطيبنود احتي
تضمن العقد بند احتياطي يتناول  ، حتى لو  عار الفائدة السائدة بين البنوكأسلتعديالت    ال يزال خاضع  مقومة بسعر مرجعي

 "(. غير ُمعدل"عقد  ـ)يُشار إليه ب الحالية بين البنوكأسعار الفائدة السائدة إيقاف التعامل الحالي ب
 
 

 العملة 
 ___________ 

 المعيار قبل التعديل 
 ______________ 

 المعيار بعد التعديل 
 ___________________ 

 2021ديسمبر  31
 ____________ 

 2020ديسمبر  31
____________ 

     

لليلة   االسترلينيدل مؤشر الجنيه مع ليبور بالجنيه اإلسترليني  الجنية اإلسترليني 
 واحدة

 قيد التحويل  تم التحويل 

ألجل  سعر فائدة التمويل المضمون   ليبور بالدوالر األمريكي  الدوالر األمريكي 
 لليلة واحدة 

قيد التحويل )انظر 
 أدناه( 

 قيد التحويل 

 قيد التحويل  لتحويل تم ا باليورو  األجلسعر الفائدة قصير  لليلة واحدة متوسط مؤشر اليورو اليورو 
وسعر الفائدة المعروض بين  اليورو 

 "يوريبور"  البنوك في أوروبا
 تم التحويل  التحويل تم  المعدل  يوريبور
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 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   مخاطر أسعار الفائدة
 

 )تابع( معيار سعر الفائدة تعديل 
 

 )تابع(  البنوكأسعار الفائدة السائدة بين التحول إلى منهجية بنك أبوظبي األول نحو 
 

أسعار الفائدة السائدة التنظيمية، سيواصل بنك أبوظبي األول عملية تحول المنتجات المقومة ب  اتتماشياً مع توجيهات الجه
 اصطناعية. وإن لم يتحقق ذلك، ستستخدم هذه المنتجات معدالت ليبور  كن حيث أمإلى معدالت مناسبة  بين بنوك لندن  

 حيثما ينطبق إلى أن يتم تحويلها. 
 

المقومة بأسعار الفائدة الشروط التعاقدية للموجودات المالية    فيالتغيرات  تم االنتهاء من  ،  2021ديسمبر    31كما في  
. تم تطوير جميع أعمالنا  إلدراج أسعار فائدة مرجعية جديدة  ألمريكي والدوالر االسائدة لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني  

معدالت األساس أو المعدالت الرئيسة ومنتجات  ، مثل  بفعالية للمعدالت البديلةتنفيذ أنظمة وقدرات تشغيلية  و  العالمية
بمنتجات المعدالت الخالية   الت الخاصةكما تم تنفيذ العديد من المعام.  2021المعدالت الخالية من المخاطر خالل السنة  

الخدمات  وللشركات  مجموعة الخدمات المصرفية  الخدمات المصرفية لالستثمار وقطاعات  الرئيسية ضمن    من المخاطر
 والخدمات المصرفية الخاصة. فراد لألالمصرفية 

 

يقع  حيث    ين البنوكالفائدة السائدة بأسعار  والقروض والسندات المقومة بتعرضات للمشتقات  ال يزال لدى المجموعة  
منتجات جديدة إال أنها ستتوقف عن إصدار  المبينة أعاله  أو تواريخ غير التمثيلية  قها بعد تواريخ التوقف  استحقا   تاريخ

 .2021ديسمبر   31بعد  مربوطة بأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن
 

بالنسبة إلصدارات سندات .  معهمالتواصل  الء والعم  مخاطبةتتضمن  استراتيجيات تجارية ألعمالنا العالمية  تم تطبيق  
السابقة بالمجموعة  الدين  بالو  الخاصة  البنوكمقومة  بين  السائدة  الفائدة  قد    أسعار  تقوم  يوالتي  تواجدها، سوف  توقف 

سيتوقف نجاح خطط التحويل  التوقف أو عدم التمثيل المرجعي.  تاريخ  أو قبل  في  المجموعة بتحويل تلك اإلصدارات  
قوم المجموعة بدور . أما بالنسبة لتلك السندات التي تاهمة ومشاركة األطراف الخارجية المشاركة في السوقمسعلى  

الديون المصدرة في السوق في عملية تحول    متوقفاً على مشاركة األطراف الخارجية المشاركةيظل األمر  ،  وكيل الدفعات
 الخاصة بها.

 

 ما يلي: قامت المجموعة ب،  2021ديسمبر  31كما في 
 

المرجعية الجديدة للعقود المربوطة   المعاييرلتتضمن    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل العقود الحالية المربوطة ب •
 ؛ وبأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني والدوالر األمريكيفي األصل 

 . معدالت ليبوربمربوطة جميع التعرضات المتبقية الاحتياطية إلى  بنود إضافة  •
 

، والتي يجب تعديلها.  المرجعية حسب بنود الميزانية العموميةلتعديل معدالت الفائدة يستعرض الجدول أدناه التعرضات 
 للمراكز ذات فترات استحقاق تعاقدية مقومة بـ:التعرض المفصح عنه 

 

 ؛ و 2021ديسمبر  31بعد  شهرين 2ر لمدة دوالبالليبور أسبوع،  1دوالر لمدة ليبور بال، ليبور بخالف الدوالر •

 .2023يونيو  30بعد  (شهرين 2بالدوالر لمدة ليبور أسبوع،  1ليبور بالدوالر لمدة )خالف ليبور بالدوالر،  •
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 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   فائدةمخاطر أسعار ال
 

 )تابع( تعديل معيار سعر الفائدة 
 

 )تابع(  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكالتحول إلى منهجية بنك أبوظبي األول نحو 
 

ها الدفترية وال تتضمن أي خسائر ائتمان متوقعة والتي يتم اإلفصاح عنها بإجمالي قيمت بالتكلفة المطفأة  األرصدة المبينة  
ب يتم االحتفاظ  الميزانية  .  مقابلهاها  قد  تاريخ  العادلة في  بقيمتها  يتم اإلفصاح عنها  العادلة  بالقيمة  المبينة  أما األرصدة 

 العمومية.
 

 
ليبور بالدوالر  

 األمريكي 
ليبور بالجنيه  

 اإلسترليني  

ليبور  
بالفرانك  

 السويسري  
ليبور بالين  

 اإلجمالي  أخرى  الياباني 
 ألف درهم  ألف درهم  رهم دألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       الموجودات المالية غير المشتقة 
 117,059 - - - - 117,059 النقد وألرصدة لدى المصارف المركزية 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 3,230,307 - - - - 3,230,307 األرباح أو الخسائر

 2,014,938 722 - 2,071 1,743 2,010,402 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
 26,119,831 - - - - 26,119,831 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 

 165,529,926 980 631,867 - 23,421,135 141,475,944 القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي 
 8,027,116 3,837,547 - - - 4,189,569 استثمارات لغير غرض المتاجرة

  -------------------------- -----  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 
 205,039,177 3,839,249 631,867 2,071 23,422,878 177,143,112 الموجودات المالية غير المشتقة 

  ----------------------------- --  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 
       المطلوبات المالية غير المشتقة 

 34,221,327 21,772 24,050 30 1,035,131 33,140,344 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 52,805,507 - - - - 52,805,507 ات إعادة الشراء العكسي اتفاقي

 17,645,838 - - - - 17,645,838 أوراق تجارية 
 250,232,082 102,774 5,896 68,940 231,447 249,823,025 حسابات العمالء وودائع أخرى

 19,929,874 - - - 99,854 19,830,020 قروض ألجل 
  ------------------------------ -  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 

 374,834,628 124,546 29,946 68,970 1,366,432 373,244,734 المطلوبات المالية غير المشتقة 
  -------------------------------  ---- -----------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 
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 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 ع( )تاب  مخاطر أسعار الفائدة
 

 )تابع( تعديل معيار سعر الفائدة 
 

 )تابع(  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكالتحول إلى منهجية بنك أبوظبي األول نحو 
 

إلى    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكالتي لم يتم تحولها من    2021ديسمبر    31التعرضات كما في    الجدول أدناهيوضح  
.  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكينشأ عنها مخاطر تعديل  وال تزال    2022يناير    1المعدالت الخالية من المخاطر في  

يونيو   30  مباشرة بعد   في موعد أقصاه  أشهر(  3للدوالر األمريكي )سوف يتم تحويل األدوات المقومة بمعدالت ليبور  
2023. 

 

 
ليبور بالدوالر  

 األمريكي 
ليبور بالجنيه  

 اإلسترليني  

ليبور  
بالفرانك  

 سويسري  ال
ليبور بالين  

 اإلجمالي  أخرى  الياباني 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       المالية غير المشتقة الموجودات  
 117,059 - - - - 117,059 النقد وألرصدة لدى المصارف المركزية 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 األرباح أو الخسائر

3,230,307 - - - - 3,230,307 

 2,013,195 722 - 2,071 - 2,010,402 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
 26,119,831 - - - - 26,119,831 إعادة الشراء العكسي اتفاقيات 

 141,476,924 980 - - - 141,475,944 القروض والُسلف والتمويل اإلسالمي 
 8,027,116 3,837,547 - - - 4,189,569 استثمارات لغير غرض المتاجرة

  -------------------------------  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 
 180,984,432 3,839,249 - 2,071 - 177,143,112 الموجودات المالية غير المشتقة 

  -------------------------------  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 
       المطلوبات المالية غير المشتقة 

 33,162,146 21,772 - 30 - 33,140,344 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 52,805,507 - - - - 52,805,507 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 

 17,645,838 - - - - 17,645,838 أوراق تجارية 
 249,994,739 102,774 - 68,940 - 249,823,025 حسابات العمالء وودائع أخرى

 19,830,020 - - - - 19,830,020 قروض ألجل 
  --------------- ----------------  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 

 373,438,250 124,546 - 68,970 - 373,244,734 المطلوبات المالية غير المشتقة 
  -------------------------------  -- -------------------------  ----------------------  ---------------------  -----------------------  ------------------------------- 

 
 ومحاسبة التحوط األدوات المشتقة

 
إدارة تحتفظ المجموعة بالمشتقات ألغراض المتاجرة وإدارة المخاطر. يتم تخصيص المشتقات المحتفظ بها ألغراض  

المخاطر في عالقات التحوط. إن لعقود مقايضة أسعار الفائدة والعمالت دفعات أو مقبوضات متغيرة مقومة بمختلف  
 .  أسعار الفائدة السائدة بين البنوك
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 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   عار الفائدةمخاطر أس

 
 )تابع( األدوات المشتقة ومحاسبة التحوط 

 
أسعار الفائدة السائدة بين تعديل  قامت الرابطة الدولية ألدوات المبادلة واألدوات المشتقة بمراجعة تعريفاتها في ضوء  

، على نحو يوضح 2020  أكتوبر  23، وقامت بإصدار ملحق بنود احتياطية ألسعار الفائدة السائدة لدى البنوك في  البنوك
الفائدة السائد للجنيه االسترليني لليوم  كيفية تنفيذ التعديالت على األسعار المرج البديلة الجديدة )مثل متوسط سعر  عية 

الواحد أو سعر التمويل المضمون لليوم الواحد( في تعريفات الرابطة الدولية ألدوات المبادلة واألدوات المشتقة لسنة  
ر المرجعية المتغيرة التي ستطبق ثير الملحق في وضع بنود احتياطية في عقود المشتقات تصف األسعا. يتمثل تأ 2006

السائدة لدى البنوك بشكل دائم أو عند إعالن الرابطة الدولية ألدوات الرئيسية  عند إيقاف التعامل ببعض أسعار الفائدة  
ة  فائدة السائدة لدى البنوك. التزمت المجموعة بالبنود االحتياطي المبادلة واألدوات المشتقة عن تمييز غير تمثيلي ألسعار ال

المشتقة أيضاً   المقابل في عقد األداة  التزم الطرف  التي تم إبرامها قبل تاريخ تفعيل الملحق. إذا  على عقود المشتقات 
ي عقود المشتقات الحالية عند بتطبيق البنود االحتياطية المصدرة، فسيتم تطبيق البنود االحتياطية الجديدة بشكل تلقائي ف

في   الملحق  كافة عقود  .  2021يناير    25تفعيل  االحتياطية ضمن  البنود  إدراج  أيضاً  التاريخ، سيتم  ذلك  من  اعتباراً 
المشتقات الجديدة المرتبطة بتعريفات الرابطة الدولية ألدوات المبادلة واألدوات المشتقة. ولذلك، تعمل المجموعة على 

المصدرة، وتخطط المجموعة للتفاوض مع  كان األطراف المقابلة ملتزمة أيضاً بتطبيق البنود االحتياطية  تحديد ما إذا  
 األطراف المقابلة التي ال تعتزم االلتزام بتطبيق البنود االحتياطية المصدرة بشكل ثنائي إلدراج البنود االحتياطية الجديدة.

 
الدولية للمبادالت والمشتقات  جموعة بتطبيق بروتوكول  ، التزمت المبالنسبة لتعرضات األدوات المشتقة بند  كالجمعية 

من قبل غرف المقاصة لخصم المشتقات  موفقة  يرات  ي، وتم إجراء تغ2021دخل حيز النفاذ في يناير  احتياطي، والذي  
ليل مخاطر التحول لتقمؤشر الجنيه اإلسترليني لليلة واحدة    باستخدام متوسط سعر الفائدة قصير األجل باليورو ومتوسط

 بشكل مضطرب في سوق األدوات المشتقة. 
 

التعرض المفصح    .حولهاتقة لتعديل معدالت الفائدة المرجعية، التي يلزم  يوضح الجدول أدناه تعرضات األدوات المشت
استخدام القيمة  . يتم بيان األدوات المشتقة بتقع بعد تواريخ توقف معدالت ليبورعنه للمراكز ذات فترات استحقاق تعاقدية  

ل عقود مقايضة المعدل المرجعي مثتعديل  شروط دفع وقبض مع تعرضها لوعندما تتضمن األدوات المشتقة    االسمية للعقد 
 لشرطي الدفع والقبض.بيان القيمة االسمية للعقود العمالت، ويتم 

 
ليبور بالدوالر  

 األمريكي 
ليبور بالجنيه  

 اإلسترليني  
ليبور بالفرانك  

 السويسري  
ليبور بالين  

 اإلجمالي  أخرى  الياباني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       عقود المقايضة وعقود خيارات 
 835,618,519 - - - - 835,618,519 البورصةالفائدة المتداولة في أسعار 

 1,148,724,114 28,553,163 - 855,610 16,633,197 1,102,682,144 يضة أسعار الفائدة خارج البورصةعقود مقا
عقود المقايضة وعقود خيارات أسعار الفائدة 

 2,846,575 - - - - 2,846,575 المتداولة خارج البورصة
 13,315,853 - - - - 13,315,853 عقود مشتقات أخرى خارج البورصة

  ------- -------- ------------------------  --------------------- ------  ----------------------  ---------------------  ---------------------------  --------------------------------------- 
 2,000,505,061 28,553,163 - 855,610 16,633,197 1,954,463,091 إجمالي القيمة االسمية للعقود

  ---------------------------------------  ---- -----------------------  ----------------------  ---------------------  ---------------------------  --------------------------------------- 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( السوق  مخاطر  )ج(
 

 )تابع(   الفائدةمخاطر أسعار 

 
 )تابع( األدوات المشتقة ومحاسبة التحوط 

 
إلى    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكالتي لم يتم تحولها من    2021ديسمبر    31يوضح الجدول أدناه التعرضات كما في  

.  ئدة بين البنوكأسعار الفائدة الساوال تزال ينشأ عنها مخاطر تعديل    2022يناير    1المعدالت الخالية من المخاطر في  
يونيو   30  مباشرة بعد   أشهر( في موعد أقصاه  3يبور للدوالر األمريكي )سوف يتم تحويل األدوات المقومة بمعدالت ل

2023. 
 

 
ليبور بالدوالر  

 األمريكي 
ليبور بالجنيه  

 اإلسترليني  
ليبور بالفرانك  

 السويسري  
ليبور بالين  

 اإلجمالي  أخرى  الياباني 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم مألف دره ألف درهم 

       عقود المقايضة وعقود خيارات 
 835,618,519 - - - - 835,618,519 أسعار الفائدة المتداولة في البورصة

 1,136,580,710 28,553,163 - 845,942 4,499,461 1,102,682,144 عقود مقايضة أسعار الفائدة خارج البورصة
عقود خيارات أسعار الفائدة عقود المقايضة و

 2,846,575 - - - - 2,846,575 المتداولة خارج البورصة
 13,315,853 - - - - 13,315,853 عقود مشتقات أخرى خارج البورصة

  ---------------------------------------  ---------------------------  ----------------------  ---------------------  --- ------------------------  --------------------------------------- 
 1,988,361,657 28,553,163 - 845,942 4,499,461 1,954,463,091 إجمالي القيمة االسمية للعقود

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

 
عالوة على ذلك، قامت المجموعة بتقييم المدى الذي تنطوي فيه عالقات التحوط المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية  

في تاريخ التقرير. يستمر إدراج بنود التحوط وأدوات كما    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل  على عدم يقين من  
التحوط لدى المجموعة وفقاً لألسعار المرجعية للفائدة السائدة لدى البنوك، والتي تتمثل أساساً في أسعار الفائدة السائدة 

لدى هذه البنوك على ائدة  لدى بنوك لندن للجنيه االسترليني والدوالر األمريكي. يتم عرض األسعار المرجعية للفائدة الس
 أساس يومي ويتم تبادل التدفقات النقدية ألسعار الفائدة السائدة لدى البنوك مع األطراف المقابلة كالمعتاد. 

 
تمتد عالقات التحوط الخاصة بالتدفقات النقدية لدى المجموعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن 

الر األمريكي إلى ما بعد التواريخ المتوقعة إليقاف التعامل بأسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  والدوللجنيه االسترليني  
للجنيه   لندن  بنوك  لدى  السائدة  الفائدة  أسعار  استبدال  يتم  أن  المجموعة  تتوقع  األمريكي.  والدوالر  االسترليني  للجنيه 

ئد للجنيه االسترليني لليوم الواحد وسعر التمويل المضمون لليوم  السا  االسترليني والدوالر األمريكي بمتوسط سعر الفائدة
معدل االستبدال. قد يؤثر عدم اليقين هذا  ل الواحد، على التوالي، ولكن هناك عدم يقين بشأن توقيت وحجم التدفقات النقدية  

التحوط   المرجحة.    -على عالقة  تقييم فعاليتها وتقييم االحتماالت  المثال  التقييمات، تفترض  ألغراعلى سبيل  ض هذه 
المجموعة عدم تغيير سعر الفائدة المرجعي المتحوط بشأنه والتدفقات النقدية من البند المتحوط بشأنه و/ أو أداة التحوط  

 .أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل في أعقاب 
 

فعالة بشكل مرتفع خالل فترة   لسائدة بين البنوكئدة اأسعار الفاتعديل إذا لم تكن عالقة التحوط المتأثرة بعدم اليقين بشأن 
التقرير المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة بشكل مرتفع في المستقبل وما 

عايير محاسبة  افة مإذا كان يمكن قياس فعالية عالقة التحوط بشكل موثوق. لن يتم إيقاف عالقة التحوط طالما أنها تفي بك
 التحوط، باستثناء شرط فعالية التحوط بشكل مرتفع. 

 
قد تكون غير فعالة في ضوء    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل  إن عالقات التحوط التي تتأثر بعدم اليقين بشأن  

ائدة لدى البنوك إلى ة الستوقعات المشاركين في السوق بشأن وقت حدوث التحول من األسعار المرجعية الحالية للفائد 
أسعار الفائدة المرجعية البديلة. قد يحدث هذا التحول في أوقات مختلفة للبند المتحوط بشأنه وأداة التحوط، مما قد يسفر  

 عن عدم فعالية عالقة التحوط.
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع( ق  السومخاطر  )ج(
 

 )تابع(   مخاطر أسعار الفائدة
 

 )تابع( األدوات المشتقة ومحاسبة التحوط 
 

محاسبة التحوط والتي تمثل مدى التعرض  في عالقات    المحددة االسمية لمشتقات أسعار الفائدة  القيم  أدناه  يوضح الجدول  
 بين البنوط على مستوى السوق.   السائدةائدة  بتعديل أسعار الفللمخاطر المدارة بواسطة المجموعة والمتوقع تأثرها مباشرة  

 

 حوط أداة الت  
غير متأثرة   أسعار الفائدة السائدة بين البنوك متأثرة بتعديل   

أسعار بتعديل  
السائدة الفائدة 

 القمة االسمية  بين البنوك 

أدارة التحوط المتأثرة بتعديل  
أسعار الفائدة السائدة بين  

 البنوك 

ليبور  
جنيه  بال
 سترليني اإل

دوالر  بالليبور 
 مريكي األ

  يبورل
 اإلجمالي  أخرى  يورو بال

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 158,522,703 35,196,746 123,325,957 885,392 - 122,004,778 435,787 تحوطات القيمة العادلة
 5,558,575 1,959,035 3,599,540 - - 3,599,540 - تحوطات التدفقات النقدية 

  -----------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  ------------------  ------------------  ---------- -------------- ---------- 
 164,081,278 37,155,781 126,925,497 885,392 - 125,604,318 435,787 2021ديسمبر  31في 

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

أسعار الفائدة بشكل عام لدى بنك أبوظبي األول، تهدف غالبية هذه التحوطات، وبما يتوافق مع استراتيجية إدارة مخاطر  
ثابت، وكذلك   ر فائدةذات سعإلى الحد من تقلبات القيمة العادلة للسندات المشتراة من قبل بنك أبوظبي األول أو إصداراته  

الدوالر   مقومة بعملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي أوتلك  ألجنبية في حال كانت  الحد من تقلبات مخاطر صرف العمالت ا
 األمريكي. 

 

، ستتوقف المجموعة عن العمل على  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل  عندما تنتهي حالة عدم اليقين الناتجة عن  
أساس افتراض عدم تغير أسعار الفائدة المرجعية المتحوط بشأنها والتدفقات النقدية من البند المتحوط بشأنه و/ أو أداة 

البنوكعديل  تالتحوط في أعقاب   بين  السائدة  الفائدة  التحوط أسعار  . عالوة على ذلك، ستقوم المجموعة بتعديل وثائق 
بنهاية فترة التقرير    أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل  لعالقة التحوط المعنية لتعكس التغييرات الالزمة بسبب  الرسمية  

حتياطي مدرج في أداة التحوط، ستقوم المجموعة أيضاً بتعديل وصف التي تحدث خاللها التغييرات. عندما يتم تفعيل بند ا
حلول تاريخ التقرير. ليس من شأن هذه التغييرات في وثائق التحوط الرسمية  أداة التحوط في وثائق التحوط الرسمية ب

ة المتحوط بشأنها وأداة  إيقاف عالقة التحوط. ستقوم المجموعة أيضاً بإعادة قياس التغيرات المتراكمة في التدفقات النقدي
د للجنيه االسترليني لليوم الواحد أو سعر  التحوط بناًء على األسعار المرجعية البديلة الجديدة )متوسط سعر الفائدة السائ
الناشئة عن   اليقين  تتالشى حالة عدم  الواحد( عندما  لليوم  المضمون  البنوك تعديل  التمويل  بين  السائدة  الفائدة  . أسعار 

إعاد  عقود لغرض  بتعديل شروط  المجموعة  ستقوم  بشأنها،  المتحوط  النقدية  التدفقات  في  المتراكمة  التغيرات  قياس  ة 
 في البند المتحوط بشأنه. أسعار الفائدة السائدة بين البنوكتعديل شتقات المفترضة لتعكس التغييرات الالزمة قبل الم

 

 التشغيليةمخاطر ال )د( 
 

مخاطر الخسائر الناتجة عن قصور أو إخفاق العمليات أو الموظفين أو األنظمة أو من األحداث   تُعرف المخاطر التشغيلية بأنها
 الخارجية.   

 

المخاطر   هذه  ضمان إدارة ومراقبةلقطاعات أعمال المجموعة. تقع المسؤولية الرئيسية  كافة  تنشأ المخاطر التشغيلية على مستوى  
قطا  عاتق  يدععلى  المجموعة.  لدى  األعمال  إدارة عات  وقسم  الداخلية  المخاطر  موارد  ذلك  في  المجموعة  أعمال  قطاعات  م 

 المخاطر التشغيلية للمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثاني" لضمان وجود إدارة فعالة للمخاطر.  
 

ة إدارة المخاطر  الذي لديه خط اتصال مستقل مع لجن  دارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة برفع تقارير لرئيس إدارة المخاطرإ  م تقو
. تقدم إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خالل تقارير دوريةطالعها على  احيث يتم    المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ل ونماذج  وتدريبات  أدوات  وتقييجميع  بالمجموعة  التشغيلية  المخاطر  تحديد  أجل  من  األعمال  ومراقبتها  وظائف  وإدارتها  مها 
 يها. التحكم فو
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 45
 

 )تابع(  المخاطر التشغيلية )د( 
 

مناقشة نتائج  عالوة على ذلك، تتم إجراء مراجعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة باعتباره "خط الدفاع الثالث". وتتم  
 .  المنبثقة عن مجلس اإلدارة إدارة األقسام المعنية، كما يتم تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق عمليات التدقيق الداخلي مع

 
ا ومراقبتها وإعداد تقارير  هوتقييمالمخاطر    تحديد لقامت المجموعة بوضع إطار للمخاطر التشغيلية يتألف من سياسات وإجراءات  

كما يتضمن اإلطار الخاص بالمخاطر التشغيلية الترابط ها وتصحيحها.  اإلبالغ عن الحوادث وتحديد باإلضافة إلى  عنها وإدارتها،  
 المخاطر عن طريق التأمين، حيثما كان ذلك مناسباً.  الحد منمع فئات المخاطر األخرى. يتم 

 

 التشغيلية لديه والمتمثلة في الفئات التالية: لتصنيف المخاطر فئات األحداث بموجب قواعد بازل  طبق البنك
 

 الداخلي: مخاطر ارتكاب الموظفين أنشطة غير مصرح بها أو أعمال احتيالية.  االحتيال •

 أمن النظام من قبل طرف خارجي.  مخالفةاالحتيال الخارجي: مخاطر االحتيال أو  •

والتنوع والتمييز، والمخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة   ممارسات الموظفين وسالمة بيئة العمل: سوء العالقة بين الموظفين، •
 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   •
 لمالئمة، والمنتجات المعيبة، واألنشطة االستشارية. العمل غير ا

 الكوارث.  في حالل العمل وإخفاقات األنظمة: مخاطر عدم تخطيط واختبار استمرارية األعمال وتعافي األنظمة تعطي •

المعامالت،   • تنفيذ  في  اإلخفاق  مخاطر  العمليات:  وإدارة  والتسليم  طلباتالتنفيذ  وإدارةوتوثيقها  العمالء   وتلقي  ومراقبة    ، 
 الموردين ورفع تقارير بشأنهم. 

 

المسؤوليات    اإلشراف على  دارة مسؤولية يتولى مجلس اإل تفويض هذه  يتم  المجموعة.  التشغيلية على مستوى  المخاطر  إدارة 
المخاطر لجنة  من خالل  المخاطر    التشغيلية  وممارستها  على  اإلشراف  عن  المسؤولة  العليا  اإلدارة  ملتقى  وهي  بالمجموعة، 

 . وإدارتها التشغيلية
 

 فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية في ضمان ما يلي:  لدى المجموعة لمخاطر التشغيليةتكمن المسؤوليات الرئيسية للجنة ا
 

 اعتماد اطار ادارة المخاطر التشغيلية للمجموعة واالشراف على تطبيقه.  •

 .بنك أبوظبي األول التشغيلية على مستوى مجموعةاعتماد االستراتيجية والتوجيهات المعنية بالمخاطر  •

 .بنك أبوظبي األول  مجموعةعلى مستوى وضع هيكل حوكمة فعال  •
 

 إدارة رأس المال )هـ( 
 

المركزي متطلبات رأس المال التنظيمي للمجموعة، عالوة على ذلك قد تخضع اإلمارات العربية المتحدة  تحدد لوائح مصرف  
ها. إن عملية إدارة رأس المال والشركات التابعة لإلشراف المباشر من قبل الجهات التنظيمية المحلية التي تتبعالفروع الخارجية  

لدى المجموعة ترتبط باستراتيجية األعمال بشكل عام بما يضمن كفاية رأس المال إلى مستوى المخاطر الكامنة في األعمال وفي  
. تقوم المجموعة بتخطيط رأس المال بالتزامن مع إجراءات وضع الموازنة لمالرأس ا  إطار قابلية المجموعة لتحّمل مخاطر

 لية. الما
 

يحدد كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التوجه االستراتيجي طويل األجل للمجموعة، ويوفر ذلك إطاراً لوضع خطة شاملة 
الشاملة أحد المدخالت في عملية وضع الموازنة السنوية استناداً إلى التوقعات من كل وحدة من وحدات األعمال. وتمثل الخطة  

وحدة العمل والدولة. يتم دمج خطط الوحدات للحصول على خطة القسم ومن ثّم خطة المجموعة ككل.  ويتم تطبيقها على مستوى  
  ألخذ باالعتبار المعاييرللسنة المالية التالية، بعد ا  وبيان الدخل وتقوم وحدات األعمال بكل قسم بوضع ميزانية عمومية متوقعة  

 التالية: الرئيسية
 

 ة(وياألهداف قصيرة األجل )السن •

 الستراتيجية وقابلية تحّمل المخاطر ا •

 النمو المستهدفة تمعدال •

 العائدات المستهدفة  •
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 )تابع(  التشغيليةالمخاطر  )د( 
 

ف لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطتها وتخصيص  تهدف سياسات إدارة رأس المال لدى المجموعة إلى ضمان امتالكها رأسمال كا
رأس المال على مستوى المجموعة. يتم بصورة سنوية تقييم مختلف المخاطر وتأثيرها المحتمل على مستوى المجموعة جنباً إلى  

تقي  المخاجنب مع عملية  إدارة  قسم  يقوم  المال،  كفاية رأس  مدى  تقييم  المال. وكجزء من عملية  كفاية رأس  مدى  لدى  يم  طر 
المجموعة بتحديد مختلف المخاطر التي تتعرض لها المجموعة كجزء من عملياتها اليومية، ثم تقوم المجموعة بتقييم هذه المخاطر  

ل والمنهجيات وخطط الطوارئ وإجراءات أخرى لقياس تأثير تلك المخاطر بناء على السياسات واإلجراءات الحالية وأُطر العم
 .  الماديةلمخاطر ل لتعرضاتل. وأخيراً تقوم المجموعة بتحديد المتطلبات الرأسمالية رها من تأثيوإدارتها والحد  

 

 فيما يلي األهداف 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   •
 لمتحدة المركزي. ا

 لمجموعة وفقاً للخطة االستراتيجية طويلة األجل.لة  االحتفاظ برأسمال كاف يدعم قابلية تحّمل المخاطر واألهداف االستراتيجي •

الضغط بما في ذلك المتطلبات المتزايدة لرأس المال المحددة من خالل عملية   سيناريوهاتاالحتفاظ برأسمال كاف لمواجهة   •
 ة رأس المال.تقييم مدى كفاي

 دعم التصنيف االئتماني للمجموعة. •
 

لتقييم مدى قدرة المجموعة على مواجهة تطورات السوق السلبية في    بصورة دوريةتقوم المجموعة بإجراء اختبارات ضغط  
ديد ، كما يتم تحفي ضوء السيناريوهات ذات الصلةالموضوعة  . تتأثر عوامل المخاطر باالفتراضات  طالضغ  ضوء سيناريوهات

بغرض توقع احتياجات  التميزية  اختبارات الضغط لالقتصاد الكلي  مختلف  التأثير المقابل على كفاية رأس المال. تستخدم المجموعة  
أداة مهمة في التخطيط الداخلي  الضغط  . تعتبر اختبارات  المتعددة  طالضغ  سيناريوهاترأس المال ومستويات رأس المال في ظل  

 امتالك المجموعة لرأسمال كاف حتى في حال وقوع أحداث سلبية. 2021اختبار الضغط خالل  لرأس المال. أظهرت نتائج
 

 رأس المال الصادرة عنلمعايير كفاية  حول مدى كفاية رأس المال وفقاً    3متطلبات توجيهات بازل  طبق البنك  ،  السنةخالل  
المركزي المتحدة  العربية  االمارات  أصدر مصرف  .  CBUAE/BSD/N/2020/4980رقم    التعميمبموجب    مصرف  كما 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات إضافية بشأن نسبة الرافعة المالية التي يتعين على البنوك ذات األهمية النظامية 
اإلبقاء عليها وهي   التعليمات بخصوص  ٪ بحد أدنى.  كما أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة مجموعة من  3  .5محلياً 

إلى    2021من يونيو    اً اعتبار  مراحل  على  تم تطبيق هذه المعاييري.  3ووتيرة اصدار التقارير المتعلقة ببازل  فصاحات المعدلة  اإل
 . مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، حسب تعليمات 2022

 
ذلك،   العبء في ضكجزء من خطة  وعالوة على  لتخفيف  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  كورونا، مصرف  فيروس  وء 

٪ من احتياطي الحفاظ على رأس المال 60باستخدام    ٪ 1 .50البالغ    D- SIBاستطاع البنك من االستفادة بشكل كامل من حاجز  
 .2021ديسمبر  31دون وجود تبعات إشرافية حتى 

 

المتوقعة    توزيعات األرباحخصم    فيما يتعلق بتعريف رأس المال، سيتم  عربية المتحدة المركزيمصرف اإلمارات الوفقًا لمعايير  
فإن نسبة كفاية رأس المال على النحو المبين أدناه تأخذ في االعتبار  الشق األول لحقوق األسهم العادية. وعليه،  المقترحة من    /

 تأثير توزيعات األرباح المقترحة.
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 )تابع( إدارة رأس المال  )هـ( 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم 

   الشق األول من رأس المال 
 10.920.000 10,920,000 رأس المال العادي 

 -  2,293,200 1أسهم في شكل  مقترحة أرباح  توزيعات
 53.538.584 53,557,581 عالوة أسهم 

 18.980.989 22,638,219 أرباح محتجزة 
 10.920.000 10,920,000 االحتياطي القانوني والخاص

 478.081 478,081 االحتياطي العام وبرنامج الدفعات المرتكزة على األسهم 
 525.775 614,796 احتياطي القيمة العادلة 

 290.996 15,428 الحصص غير المسيطرة 
 ( .851377) ( 535,023) تحويل العمالت األجنبية احتياطي 

 ترتيب التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: إضافة جزئية لخسائر  
 907.796 163,320 االئتمان المتوقعة  

 ( 8.080.800) ( 7,644,000) 1توزيعات األرباح المقترحةناقصا: 
  -------------------------------  ------------------------------- 

 88.103.570 93,421,602 من رأس المال المؤهل )أ( الشق األول 

   
   اقتطاعات:

 ( 8.980) ( 6,430) أسهم خزينة 
 ( 101.437) ( 99,056) موجودات الضريبة المؤجلة 

 ( 20.765.636) ( 21,120,888) التجارية والموجودات غير الملموسة الشهرة  
 ( 219.197) ( 199,911) اقتطاعات أخرى 

  ----------------- -----------------  ------------------------------- 
 ( 21.095.250) ( 21,426,285) قتطاعات إجمالي اال 

  ----------------------------------  ------------------------------- 
 71,995,317 67.008.320 
  ----------------------------------  ------------------------------ - 

   الشق األول اإلضافي
 10.754.750 10,754,750 سندات رأسمال الشق األول 

  ----------------------------------  ------------------------------- 
 82,750,067 77.763.070 
  ----------------------------------  ------------------------------- 

   ال الشق الثاني من رأس الم
 282.483 269,345 مطلوبات ثانوية مؤهلة 

 5.514.812 5,963,217 القيمة مخصص االنخفاض الجماعي في 
  ----------------------------------  ------------------------------- 

 6,232,562 5.797.295 
  ----------------------------------  ------------------------------- 

 83.560.365 88,982,629 إجمالي قاعدة رأس المال التنظيمي 
  ============  ============= 

   الموجودات المرّجحة بالمخاطر: 
 441.184.990 477,057,405 مخاطر االئتمان 
 28.419.038 69,423,094 مخاطر السوق 

 35.735.719 32,514,765 المخاطر التشغيلية 
  ---------------------- ------------  ------------------------------- 

 505.339.747 578,995,264 الموجودات المرّجحة بالمخاطر 
  =============  ============= 

   معدالت تأثير التحول:
 ٪ 13 .3 ٪ 12 .4 الشق األول من حقوق األسهم العاديةمعدل 

 ٪ 15 .4 ٪ 14 .3 معدل الشق األول من رأس المال 
 ٪ 16 .5 ٪ 15 .4 المال كفاية رأس معدل 

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

  بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جهات خارجية لجميع الفترات الموضحة. بااللتزام المجموعة وفروعها الخارجية وشركاتها التابعةقامت 
  العتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.  عات المقترحةالتوزيتم احتساب معدالت كفاية رأس المال أعاله وفقاً لتوجيهات بازل وتخضع 1
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 الدولة المتعلقة ب مخاطرال )و( 
 

 استعداد سية في دولة أجنبية بشكل سلبي على  األحداث االقتصادية واالجتماعية والسيافي أن تؤثر  لدولة  لمتعلقة باخاطر اتتمثل الم
 . عند استحقاقها على دفع ديونهم  الدولةأو إمكانية العمالء في القطاع الخاص/ أو العام في تلك 

 
قرارات األعمال. تشمل هذه  الدولة كجزء من عملية اتخاذ المتعلقة ب مخاطرالتقوم المجموعة بإجراء تحليل نوعي مفصل يتعلق ب

النقدية ومعايير  العوامل اال العمالت األجنبية   مراقبةستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي في كل دولة والسياسة  تحويل 
األمور   والقوانين والتشريعات البنكية واألنظمة القانونية والمعايير المحاسبية، من بيني والمالي  هيكل السوقالوشفافية المعلومات و

الدولة باستخدام حدود الدولة التي تم وضعها من قبل المجموعة؛ إن هذه الحدود المتعلقة ب  خاطرمالمراقبة وإدارة    تتماألخرى.  
متوافقة مع استراتيجية األعمال العامة وكفاية رأس المال ومخصصات المخاطر المحتملة وتصنيف مخاطر كل دولة ومستوى  

 . عمال في كل دولةالمخاطر المقبولة وفرص األ
 

 راتيجية االست مخاطرال )ز( 
 

  أو المكانة   تشير المخاطر االستراتيجية إلى مخاطر التأثير الحالي أو المستقبلي على إيرادات المجموعة أو رأس المال أو السمعة
والتطبيق الغير مناسب للقرارات    السلبيةومن القرارات االستراتيجية    المجموعةعمل فيها  تالناتجة من التغييرات في البيئة التي  

لمجموعة، األهداف االستراتيجية للتحقيق التوافق بين  ار إلى االستجابة للتغييرات الصناعية أو االقتصادية أو التكنولوجية.  أو االفتق
 جودة التطبيق.األهداف باإلضافة إلى  تلكقيق الموارد لتحتوزيع كما يتم األهداف  تلكاالستراتيجيات لتحقيق يتم وضع 

 
لتحد  عدة عوامل  المجموعة  سياسات تستخدم  تكامل  ذلك مستوى  ويشمل  االستراتيجية على سجالتها  المخاطر  تأثير  وتقييم  يد 

تيجيات  التخطيط االستراتيجي وصعوبة األهداف االستراتيجية وتوافقها مع استراوذلك خالل عملية  وممارسات إدارة المخاطر  
اإليرادات وفعالية التواصل واالتساق   تقلبالحذر من  بهدف  والدعم الرأسمالي لهذه المبادرات االستراتيجية  الموضوعة  األعمال  

 المجموعة.على مستوى والسلوك التنظيمية االستراتيجية والثقافة  والغايات في تطبيق األهداف
 

في    مدى التقدمعملية التخطيط االستراتيجية حيث تقوم المجموعة بمراجعة    تتم مراقبة وإدارة المخاطر االستراتيجية كجزء من
واعتبار ما إذا كان التقدم متوافق مع الخطة وبيئة العمل الخارجية. يتم    الخطة الموضوعةالمبادرات االستراتيجية مقابل  تحقيق  

عتماد والتي تعتبر كذلك جزء من عملية التخطيط  المراجعة الخطة االستراتيجية بشكل دوري ويتم تحديثها بناًء على إجراءات ا
 االستراتيجي. 

 
 امااللتز مخاطر  )ح(

 
أو عن مخالفة  التي تنشأ  واإليرادات أو رأس المال أو السمعة أو استمرارية األعمال  المتعلقة بمخاطر  التشير مخاطر االلتزام إلى  

 أو األحكام أو الممارسات المفصلة أو المعايير األخالقية.   اللوائح أو  بالقوانينعدم االلتزام 
 

المخاطر الكامنة في كافة المنتجات واألنشطة والعمليات والنظم "الجوهرية"   تلكم  ، بتحديد وتقييبصورة مستمرةتقوم المجموعة،  
أو المعايير    الموضوعةوالممارسات    اللوائحو  الحالية والجديدة. إن التقييم يشمل تقييم مخاطر عدم االلتزام بالقوانين أو األنظمة أ

الداخلية    السياساتعلى مستوى المجموعة والمسؤولة عن وضع  يتضمن قسم االلتزام لدى المجموعة وحدة االلتزام  األخالقية.  
 .ةيالقانون وقسم الشؤونالتدقيق الداخلي  ادارة المخاطر وقسم من قبل فريقفي ذلك إلدارة هذه المخاطر ويتم دعمها  

 
ومراجعة السياسات   بةالعناية الواج، قامت المجموعة بتطبيق إجراءات  ومخاطر الجرائم المالية  وبهدف متابعة مخاطر االلتزام

بإبراء الذمة ومراقبة   على مستوى واإلجراءات   المجموعة وتطبيق نظم االلتزام المتكامل ومكافحة غسيل األموال والتي تقوم 
 . وغيرهالمدفوعات والتقييمات من خالل قوائم فحص االلتزام المعامالت وأنشطة مراقبة ا

 
 العناية الواجبةشاملة وإجراءات  السياسات واإلجراءات المحددة وقائمة تحقق   لبشكل كبير من خال  االلتزاممن مخاطر    الحد يتم  

 اعتيادية. تدريبية ودورات وتقييمات المخاطر السنوية، والمراقبة وااللتزام واالتصاالت  الفورية
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 لسمعة مخاطر ا )ط( 
 

عن أحداث ، وقد تنتج  الرأي العام السلبي  في المخاطر التي تتعرض لها اإليرادات أو رأس المال وتنتج عن  مخاطر السمعة  تتمثل
 خارجية أو داخلية.

 

من خالل   السمعة  مخاطر  وتقييم  بتحديد  المجموعة  أل  تحديد التقوم  يجب  الدقيق  التي  المخاطر  باالعتبار،  نواع  وتحديد أخذها 
طبيعة  في ضوء  ووصف المخاطر المحددة    الفرديةها بناًء على الظروف  تتعرض لعة التي قد  صادر الرئيسية لمخاطر السمالم

تحديد المخاطر. ألغراض    خرى ذات صلةأكذلك إلى معلومات    المجموعة   تستند .  قد تلحق بسمعتهاالمحتملة التي    واآلثارالمخاطر  
، تقارير التدقيق الداخلي وتقارير  أصحاب المصلحةاإلعالم، تقارير تحليل    وسائل  اريرقد يتم الحصول على هذه المعلومات من تق 

 االلتزام وتقارير اإلدارة لالستثناءات أو مؤشرات اإلنذار المبكرة األخرى. 
 

ة للسمعة،  مخاطر محتمليترتب عليها  الدورية لألحداث الخارجية والداخلية التي قد    المراقبة بالنسبة لمخاطر السمعة، وبخالف  
لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا اتخاذ    اإلجراءات. تتيح هذه  االتي قد تؤثر على سمعتهلدى المجموعة إجراءات لمتابعة المخاطر  

 ي أحداث يتوقع أن تؤثر على السمعة.المبكرة أللمعالجة إلى ا إجراءات تصحيحية فورية تهدف
 

مخاطر السمعة  المتعلقة ب  حداثاألتحديد  ضمن وضع خطط عمل لتت   يق آليةبتطب  المجموعة  ت وبهدف إدارة مخاطر السمعة، قام
بشكل كامل، تتطلب  يصعب أو تتطلب تكلفة عالية للقضاء عليها  لمخاطر التي  فيما يتعلق با  لما تم انجازه.وتسهيل المتابعة الالحقة  

 . فورية  خطط طارئة كإجراءات استجابة وضعاآللية 
 

 ماليةالموجودات والمطلوبات ال 46
 

 إطار التقييم )أ(
 

الرقابة وحدة  أقسام رقابية لدعم هذا اإلطار )مثل    عدة  قياس القيم العادلة. كما يوجد لدى المجموعةل لدى المجموعة إطار رقابة  
لتي تكون وا(  ضمن قسم المالية ووحدة تحليالت مخاطر السوق ضمن قسم ادارة المخاطر   على المنتجاتعلى التقييم والرقابة  

 التنفيذية. وتشتمل الضوابط الرقابية المحددة على ما يلي:  اإلدارةقلة عن مست
 

 ؛ ماديةالتقييم عند مالحظة انحرافات على تعديالت إجراء التحقق المستقل من بيانات السوق المستخدمة في عملية التقييم و •

 ؛3المستوى  ضمن ألدواتللة في قياس القيمة العاد  الهامةوالتغيرات غير الملحوظة  مراجعة المدخالت الهامة •

 (؛ "سعر العرض)" اإلنهاءقياس تقييم  •

 التغييرات؛للنماذج الحالية أو عند إجراء  المنتظمةالنماذج الجديدة والمراجعة واعتماد التحقق من  •

 الملحوظة؛معامالت السوق  في ضوء للنماذج  الختبار الرجعي المقارنة الربع سنوية وا •

عندما   • النموذج  مبسطة  تكونتعديالت  يكون    كبير بشكل    المدخالت  استمداد أو  من حيث  محدود  العادلة   النموذج  القيمة 
 للمركز؛

 حركات التقييم اليومية الهامة.  منتحليل والتحقيق ال •
 

تقوم وحدة الرقابة على   أسعار الوسيط أو خدمات التسعير لقياس القيمة العادلة، أطراف أخرى، مثلعند استخدام معلومات 
لدعم االستنتاج بأن التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية  األخرىتوثيق األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف و التقييم

 : يتضمن ذلك ما يليو. إلعداد التقارير المالية
 

 لوسيط أو خدمة التسعير الستخدامها في تسعير نوع األداة المالية ذي الصلة؛ لالمجموعة  اعتماد التحقق من  •

في سوق نشط مدرج    م كيفية الوصول إلى القيمة العادلة، ومدى تمثيلها لمعامالت السوق الفعلية وما إذا كانت تمثل سعرفه •
 ؛طابقةألداة م

تعديل هذه األسعار لتعكس خصائص األداة الخاضعة   يةعار األدوات المماثلة لقياس القيمة العادلة، فهم كيفعند استخدام أس  •
 للقياس؛ و

عروض األسعار  تحديد القيمة العادلة باستخدام    ية كيف  فهمول على عدد من عروض األسعار لنفس األداة المالية،  إذا تم الحص •
 .تلك

 

 لمجموعة.تدقيق لدى الجان التقييم واليتم رفع تقارير بشأن قضايا التقييم الهامة إلى 
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 التقييم  نماذج ( )ب

 
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في  

 تحديد القياسات. 
 

 ألداة مطابقة.   ةق نشطاسوأ: السعر السوقي المدرج )غير المعدل( في 1المستوى  •
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار(    1المستوى  : المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن  2المستوى   •
أو بصورة غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق  

ي أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛  ة المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة ف المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقي
 أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

 

التي تشتمل أسال3المستوى   • الفئة على كافة األدوات  التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه  المدخالت  تقييمها على  :  يب 
بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على مدخالت ال ترتكز على  

الهامة غير  االفتراضات  أو  التعديالت  تكون  مماثلة حيث  المدرجة ألدوات  بناًء على األسعار  تقييمها  يتم  التي  األدوات 
 االختالفات بين األدوات.  الملحوظة مطلوبة إلظهار

 
تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية 

التقييمملحوظة نماذج  من  وغيرها  الخيارات  لتسعير  الحدود  كثيرة  ونماذج  سكولز  بالك  بـ  الخاصة  التسعير  نماذج  تشتمل ،   .
ة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر وفروق االئتمان فتراضات والمدخالت المستخدماال

وعوامل أخرى تُستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار ومؤشرات  
 األسعار والربط بينها.  أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في 

 
الهدف من أساليب التقييم هو تحديد قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه لتحويل  إن

 االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. 
 

عقود مثل    والبسيطة،لألدوات المالية الشائعة    واسع لتحديد القيمة العادلةتستخدم المجموعة نماذج تقييم معترف بها على نطاق  
القليل من قيام اإلدارة بوضع   وتتطلبالملحوظة    العمالت، التي تستخدم فقط بيانات السوق  وعقود مقايضةالفائدة    ة أسعارضمقاي

وأسهم الملكية، ون المدرجة  متاحة في السوق للدي  لنموذجأو مدخالت االقابلة للمالحظة  عادةً ما تكون األسعار    األحكام والتقديرات.
سعار الفائدة. إن توفر أسعار  عقود مقابضة أ  خارج البورصة مثلالمتاجرة  والمشتقات المتداولة في البورصة والمشتقات البسيطة  

ط يقلل من عدم اليقين المرتب  وكذلكقيام اإلدارة بوضع تقديرات وأحكام    النموذج يقلل من الحاجة إلى  الملحوظة ومدخالتالسوق  
كما أنه عرضة للتغييرات   واألسواق،المنتجات  الملحوظة استناداً إلى  بتحديد القيم العادلة. يختلف توافر أسعار السوق والمدخالت  
 بناًء على أحداث معينة وظروف عامة في األسواق المالية. 

 

نماذج التقييم المعترف بها. قد ال يمكن    تقييم يتم تطويرها عادة من  بالنسبة لألدوات األكثر تعقيداً، تستخدم المجموعة أساليب
 يتم تقديرها السوق أو  أو معدالت  من أسعار  تكون مشتقة  في هذه النماذج في السوق، وقد    الهامة  مالحظة بعض أو كل المدخالت

 المتاجرة   لةبعض المشتقات المهيكمالحظة  غير قابلة للبناًء على االفتراضات. تتضمن أمثلة األدوات التي تتضمن مدخالت كبيرة  
واألوراق المالية التي ال يوجد لها سوق نشط. تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت    ،وبعض القروض  البورصة،خارج  

ة ما تكون  تحديد القيمة العادلة. عاد   التقديرات واألحكام الموضوعة من قبل اإلدارة عند درجة أعلى من  غير قابلة للمالحظة    هامة
حاجة اإلدارة  لتقدير  هناك  وأحكام  المستقبلية ات  النقدية  التدفقات  وتحديد  استخدامه،  المطلوب  المناسب  التقييم  نموذج  الختيار 

، أو أداء تسديد الدفعات بشكل مسبقعن السداد    تعثر الطرف المقابلوتحديد احتمال    ،األداة المالية التي يتم تقييمها  منالمتوقعة  
غير ملحوظة،  المدخالت  فيها  تعتبر  في الحاالت التي    الخصم المناسبة.واختيار معدالت  ات  لتقلبات المتوقعة واالرتباطوتحديد ا 
 مخصص إضافي لمواءمة ارتفاع عدم اليقين في التقييم. قد يلزم  

 

االئتمان   لمراعاة مخاطر  تعديالت  لألداة وتتضمن  االئتمان  العادلة مخاطر  القيم  تتعرض  تعكس  المجموعةالتي  والطرف    لها 
على   ،أو العكس  موجودات إلى مطلوباتتغير التصنيف من  يعني هذا  قد    األدوات المشتقةلقياس  المقابل، حيثما يكون مناسبا.  

كل من تعديل تقييم االئتمان وتعديل قيمة الخصم عندما  ، حيث تراعي القيمة العادلة  أسعار الفائدة  ة مقايضعقود  في  سبيل المثال  
  . دوات المشتقةلمشاركون في السوق ذلك في االعتبار عند تسعير األيأخذ ا
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 )تابع(  التقييم نماذج ( )ب

 
النموذج إلى األسعار   لهاو   في السوق  الملحوظةتستند مدخالت ومعايير  بما  إجراء معايرة  في ذلك أسعار الوسطاء وأسعار ، 

السوق، قد تكون ملحوظة في  أسعار    في حال عدم وجود وإجماع السوق، حيثما كان ذلك متاًحا.  حديثة  المعامالت الحالية أو ال
وعة مجم  ينتج عنهاويمكن أن  بطبيعتها  ذاتية    تكونلنموذج، والتي  لمعايرة  إجراء  البيانات و/أو األحكام العملية مطلوبة في عملية  

 أنسب نقطة في النطاق. أحكاماً رشيدة الختيار من المدخالت والتقديرات الممكنة للقيمة العادلة. تستخدم اإلدارة 
 

 كلة المتاجرة خارج البورصةالمشتقات الُمهي
 

أنشطتها   من  البورصة  عقود  المجموعة    تبرم  التجارية، كجزء  مهيكلة خارج  من    –مشتقات  رئيسي  بشكل  الخيارات وتتكون 
مع العمالء والبنوك األخرى. يتم    -فروق االئتمان وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة  المرتبطة ب

تقلبات متوقعة طويلة األجل هامة غير ملحوظة تتكون بشكل رئيسي من  ذه األدوات باستخدام نماذج ذات مدخالت  تقييم بعض ه
 والربط بينهما. 

 
 صافي التعرضات للمخاطر  القياس على أساس 

 
فإنها    السوق،المالية على أساس صافي التعرضات لمخاطر    والمطلوباتالمالية    الموجوداتمحافظ    بقياسالمجموعة  في حال قيام  

من    مشتقة التعديالت    إن هذه.  هوامش الشراء والبيعفي تحديد التعديالت المناسبة على مستوى المحفظة مثل  تقوم بتطبيق األحكام  
  بقياس   المجموعة  قيامعندما    ل،وبالمث الملحوظة ألدوات مماثلة وتعديلها حسب العوامل الخاصة بالمحفظة.  امش الشراء والبيع  هو

فإنها تأخذ في االعتبار   ف مقابل محدد،لتعرض لمخاطر االئتمان لطرصافي امحافظ الموجودات والمطلوبات المالية على أساس  
 الرئيسية مع الطرف المقابل. المقاسة اتفاقياتعلى سبيل المثال  - لمخاطر االئتمان  من التعرض تحد أي ترتيبات حالية 

 

 تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين 

 
األدوات المشتقة لبيان التأثير على القيمة العادلة لمخاطر عمليات تقييم  يتم إدراج تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين في  

 المضمونة التعديالت لألدوات المشتقة غير    هذه. يتم احتساب  للطرف المقابل والجودة االئتمانية للمجموعة على التواليتمان  االئ
لمختلف فئات الموجودات. يتم احتساب تعديالت تقييم االئتمان وتعديالت تقييم الدين باستخدام تقديرات التعرض    المضمونةأو  

المتوقع على والسلبي  االسترداد  التوالي،    اإليجابي  التعثر ومعدالت  األطراف  الطرعلى مستوى  احتمالية  تتضمن  المقابل.  ف 
  والمؤسسات متعددة الجنسيات والهيئات  السيادية والصناديق  المالية والشركات المقابلة )على سبيل المثال ال الحصر( المؤسسات

 أساليب محاكاة مونت كارلو. لعوامل المخاطر ذات الصلة من خالل  من خالل المحاكاة  تقدير التعرض المتوقع  . يتم عادة  السيادية
 

. في العجز االئتمانييتم بصورة عامة الحصول على المعلومات المتعلقة باحتمالية التعثر ومعدل االسترداد من أسواق مقايضة  
إلى التصنيفات الداخلية حالة عدم توفر هذه المعلومات، أو كانت معلومات غير موثوق بها، يتم اتباع منهجيات بديل ة استناداً 

مليون   84المنطقة وقطاع العمل. ظل صافي تعديل تقييم االئتمان وتعديل تقييم الدين ثابت عند معدل    ىلألطراف المقابلة بناء عل
 خالل السنة. مليون درهم(  136 :2020ديسمبر  31)درهم 

 
 التعديالت المتعلقة بالنماذج 

 
د ي تحد لأو أن يكون للنموذج قيود  بشكل كبير  الصلة بالنماذج عندما تكون مدخالت النموذج مبسطة    تطبيق التعديالت ذات  يتم

العيوب التي تم إبرازها خالل مراجعة   أو  ما. يلزم إجراء هذه التعديالت لتصحيح أوجه القصور الحالية  لمركزالقيمة العادلة  
 النموذج. 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية (ج)
 

 : 2021ديسمبر  31يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في 
 

 

 

مصنفة بالقيمة  
 العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر 

يمة العادلة من  الق
خالل األرباح أو  

 الخسائر

بالقيمة العادلة من  
خالل اإليرادات الشاملة  

مع إعادة  –األخرى 
األرباح أو  تحويلها إلى 

 الخسائر

بالقيمة العادلة من  
خالل اإليرادات الشاملة  

دون إعادة   –األخرى 
األرباح أو  تحويلها إلى 

 القيمة الدفترية  التكلفة المطفأة  الخسائر

 
 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
       الموجودات المالية 

 258,778,449 49258,778,4 -  -  -  -  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 
 45,572,252 -  -  -  45,572,252 -  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 19,325,594 19,325,594 -  -  -  -  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 
 46,260,645 46,260,645 -  -  -  -  عكسي  اتفاقيات إعادة شراء
 24,273,766 -  -  -  22,305,976 1,967,790 أدوات مالية مشتقة 

 410,154,614 410,154,614 -  -  -  -  وتمويل إسالمي  قروض وُسلف
 145,399,645 4,492,104 927,584 139,979,957 -  -  استثمارات لغير أغراض المتاجرة 

 18,036,457 18,036,457 -  -  -   - موجودات أخرى 
  -------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------  ---- ---------- - ---------------  ------------------------------ 
 1,967,790 67,878,228 139,979,957 927,584 7,047,86375 ,801,422967 
  ==========  ==== == =======  ===========  ===========  =============  ============= 

       المطلوبات المالية 
 56,985,180 56,985,180 -  -  -  -  مالية  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات

 55,074,494 55,074,494 -  -  -  -  عادة الشراء اتفاقيات إ
 39,664,252 39,664,252 -  -  -  -  تجارية  أوراق

 28,395,085 -   -  -  21,716,538 6,678,547 أدوات مالية مشتقة 
 614,459,265 614,459,265 -  -  -  -  حسابات العمالء وودائع أخرى 

 71,643,816 71,023,959 -  -  -  619,857 قروض ألجل 
 19,269,162 18,856,544 -  -  412,618 -  1مطلوبات أخرى

 448,908 448,908 -  -  -  -  سندات ثانوية 
  -------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ------------------ ---  ---- ---------- - ---------------  ------------------------------ 
 7,298,404 22,129,156  -  - 856,512,602 885,940,162 
  ==========  ==== == =======  ===========  ===========  =============  ============= 

 

 يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 1
 . 2021ديسمبر  31للمجموعة ال تختلف بصورة مادية عن قيمها العادلة للسنة المنتهية في المالية والمطلوبات ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات 
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 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية (ج)
 

 : 2020ديسمبر  31ة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئ
 

 

مصنفة بالقيمة  
 العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر 

القيمة العادلة من  
خالل األرباح أو 

 الخسائر 

بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة  

مع إعادة  –األخرى 
األرباح أو تحويلها إلى 

 خسائر ال

بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة  

دون إعادة   –األخرى 
األرباح أو تحويلها إلى 

 القيمة الدفترية  التكلفة المطفأة  الخسائر 

 
 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
       الموجودات المالية 

 227.872.592 227.872.592 -  -  -  -  ك المركزية نقد وأرصدة لدى البنو
 21.266.243 -  -  -  21.266.243 -  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 27.357.639 27.357.639 -  -  -  -  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 
 44.069.241 44.069.241 -  -  -  -  اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 32.558.881 -  -  -  29.814.440 2.744.441 مالية مشتقة أدوات 
 386.643.996 386.643.996 -  -  -  -  وتمويل إسالمي  قروض وُسلف

 131.519.555 3.352.977 557.508 127.609.070 -  -  استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
 15.763.630 15.763.630 -  -  -  -  موجودات أخرى 

  -------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------  ---- ---------- - ---------------  ------------------------------ 
 2.744.441 51.080.683 127.609.070 557.508 705.060.075 887.051.777 
  ==========  ============  ============  ======= ==  == == =========  ============= 

       المطلوبات المالية 
 57.632.476 57.632.476 -  -  -  -  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

 56.005.314 56.005.314 -  -  -  -  اتفاقيات إعادة الشراء 
 31.174.128 31.174.128 -  -  -  -  أوراق تجارية 

 38.832.004 -  -  -  29.718.724 9.113.280 أدوات مالية مشتقة 
 540.882.472 540.882.472 -  -  -  -  حسابات العمالء وودائع أخرى 

 62.437.103 61.970.222 -  -  -  466.881 قروض ألجل 
 20.966.849 20.630.429 -  -  336.420 -  1مطلوبات أخرى

 470.805 470.805 -  -  -  -  سندات ثانوية 
  --------------------------  ------------- - --- --------------  ---------------------------  ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------- 
 9.580.161 30.055.144  -  - 768.765.846 808.401.151 
  ==========  ==== == =======  ===========  ===========  =============  == =========== 
 

 يتم تصنف المطلوبات األخرى المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 1
. 2021ديسمبر  31ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بصورة مادية عن قيمها العادلة للسنة المنتهية في 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 
 )تابع(   الموجودات والمطلوبات المالية 46

 
 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية (ج)

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة   –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

 

المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة  ، حسب  بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقريريبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة  
 العادلة: الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة 

 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2021ديسمبر    31كما في  

 45,572,252 8,628,111 27,921,612 9,022,529 دلة من خالل األرباح أو الخسائر  استثمار بالقيمة العا 

   القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 األرباح أو الخسائر  إعادة تحويلها إلى    مع   – األخرى      

107,011,926 30,680,916 2,287,714 139,980,556 

    – خالل اإليرادات الشاملة األخرى  القيمة العادلة من  
 األرباح أو الخسائر   دون إعادة تحويلها إلى      

722,426 - 205,158 927,584 

 24,273,766 376 24,200,104 73,286 أدوات مالية مشتقة )موجودات( 

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

 116,830,167 82,802,632 11,121,359 754,158210, 

  == = ===== = = = =  == == = ===== = ==  == = ===== = ==  == = ===== = == = 
 619,857 - 619,857 - قروض ألجل 

 28,395,085 24,465 28,267,427 103,193 أدوات مالية مشتقة )مطلوبات( 

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

 103,193 28,887,284 24,465 29,014,942 

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

     2020ديسمبر    31كما في  

 21.266.243 6.052.558 5.292.365 9.921.320 استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
 127.609.415 3.143.446 612.709.05 111.756.913 األرباح أو الخسائر  إعادة تحويلها إلى    مع   – األخرى      

    – خالل اإليرادات الشاملة األخرى  القيمة العادلة من  
 557.508 22.662 - 534.846 األرباح أو الخسائر   دون إعادة تحويلها إلى      

 32.558.881 - 32.511.261 47.620 أدوات مالية مشتقة )موجودات( 

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

 122.260.699 50.512.682 9.218.666 181.992.047 

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

 466.881 - 466.881 - قروض ألجل 

 38.832.004 3.045 38.720.806 108.153 أدوات مالية مشتقة )مطلوبات( 

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

 108.153 39.187.687 3.045 39.298.885 

  == = ===== = ==  == = ===== = ==  == = ===== = ==  == = ===== = == = 
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 )تابع(وحدة إيضاحات حول البيانات المالية الم

 
 )تابع(   الموجودات والمطلوبات المالية 46

 
 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية (ج)

 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة:  ما بين مستوياتفي التحويالتيبين الجدول أدناه 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   

     2021ديسمبر    31ي  كما ف 
     استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 90,262 -  90,262 -  2إلى المستوى    1  ى االنتقال من المستو 
 17,795 -  -  17,795 2توى  إلى المس   1  ى االنتقال من المستو 
 4,736 -  -  4,736 1ستوى  إلى الم   3  ى االنتقال من المستو 
 534 -  534 -  2إلى المستوى    3  ى االنتقال من المستو 

     
     ثمارات لغير أغراض المتاجرةاالست

 4,907,176 -  4,907,176 -  2إلى المستوى    1  ى االنتقال من المستو 
 774,414 -  -  774,414 1إلى المستوى    2  ى االنتقال من المستو 

 37,820 -  -  37,820 1إلى المستوى    3  ى لمستو االنتقال من ا 
 707,758 -  707,758 -  2إلى المستوى    3  ى االنتقال من المستو 

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

 834,765 5,705,730  - 6,540,495 
  == = ==== = = ==  == = = = ==== = ==  == = ===== = ==  == = ===== = == = 

 
     2020ديسمبر    31كما في  

     استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 152,045 -  152,045 -  2إلى المستوى    1  ى االنتقال من المستو 
 282,570 282,570 -  -  3إلى المستوى    1  ى االنتقال من المستو 

 12,074 12,074 -  -  3إلى المستوى    2  ى لمستو االنتقال من ا 
     

     أغراض المتاجرةاالستثمارات لغير 
 5,161,377 -  5,161,377 -  2إلى المستوى    1  ى االنتقال من المستو 
 3,538,569 -  -  3,538,569 1إلى المستوى    2  ى االنتقال من المستو 
 113,088 113,088 -  -  3إلى المستوى    2  ى االنتقال من المستو 

  - ---- --------------------  - ---- - ---- -------------------  - ---- --------------------  - ---- ----- -- --------------- 
 3,538,569 5,313,422 407,732 9,259,723 
  == = ===== = ==  == = = = ==== = ==  == = ===== = ==  == = ===== = == = 

 

 : 3والمصنفة ضمن المستوى )الموجودات( لقيمة العادلة لألدوات المقاسة با تسويةيوضح الجدول التالي 
 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 2.506.843 9,218,666 بداية السنة الرصيد كما في  
 6.922.464 4,315,518   تحويالت /إضافات

 (210.641) (2,412,825) تسويات وتعديالت أخرى 
  -----------------------  ----------------------- 

 9.218.666 11,121,359 نهاية السنةالرصيد كما في  
  == = =======  ========= 

 

صافي    أخر تقرير  تستند تقييماتهم على، والخاصة  صناديق الملكية  في  استثمارات  3المستوى    ضمناألدوات المالية    نتتضم
الصندوق أثر  موجودات  تغطية  يتم  الصندوق.  مدير  قبل  نشره من  أسعار األسهم   تم  تقييمها كجزء من مخاطر  في  التغيرات 
سعار  األلمتبقية بشكل أساسي أدوات الدين التي يتم تسعيرها باستخدام أحدث  اتتضمن األدوات المالية    . )ج(43المدرجة في إيضاح  

 متاحة في السوق.ال
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 دمج األعمال  47
 

٪ من رأس مال بنك عوده ش.م.م )جمهورية مصر العربية(، فرع بنك عوده 100على  2021أبريل  28استحوذ البنك في 
تم تنفيذ هذا االستحواذ  صر. تم هذا االستحواذ من خالل تحويل النقد من الشركة المستحوذة إلى الشركة المستحوذ عليها.مفي 

لدفع عجلة األعمال التوسعية لمجموعة بنك أبوظبي األول في السوق المرتقب. من شأن هذا االستحواذ زيادة حجم ونطاق  
مما يضيف عمق وحضور أكبر للوصول إلى العمالء على المستوى المحلي   ،وخبرة بنك أبوظبي األول مصر بشكل جوهري

 .والعالمي
 

 ثمن الشراء  أ.
 

مليون   2.203مليون دوالر أمريكي )ما يعادل    600٪ من األسهم  100بلغ ثمن الشراء المدفوع مقابل االستحواذ على  
 . درهم(

 

 تكاليف الدمج ذات الصلة ب.
 

رسوم االستشارات  متضمنة    2021ديسمبر    31بتاريخ  مليون درهم    117صلة بقيمة    تكبدت المجموعة تكاليف دمج ذات
القانونية الخارجية وتكاليف العناية الواجبة. تم إدراج هذه التكاليف ضمن "المصروفات اإلدارية ومصروفات    والرسوم

 التشغيل األخرى" في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد. 
 

 ت المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة الموجودا ج.
 

 ة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة في تاريخ االستحواذ. يلخص الجدول التالي القيم
 

 2021أبريل    28 
 ألف درهم  

  الموجودات 
 5.596.549 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 3.251.214 ومؤسسات مالية مبالغ مستحقة من بنوك 
 7.398 الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 490.843 إعادة شراء عكسي  ةاتفاقي
 30 أدوات مالية مشتقة

 7.000.479 وتمويل إسالمي  قروض وُسلف
 6.706.384 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

 318.408 موجودات أخرى
 374.241 ممتلكات ومعدات

  --------------------- 
 23.745.546 إجمالي الموجودات 

  ========== 
  المطلوبات 

 79.567 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
 3 أدوات مالية مشتقة

 3.355 إعادة الشراء ةاتفاقي
 21.165.336 حسابات العمالء وودائع أخرى

 635.883 مطلوبات أخرى
  ------------------- --- 
 21.884.144 
  ========== 
  

 1.861.402 تاريخ االستحواذ المنسوبة إلى حاملي األسهم المشتركة صافي الموجودات كما في  
  ========= 
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 )تابع(  دمج األعمال 47
 

 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة د.
 

  28الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية كما في  خصص الشهرة التجارية، يرى البنك أن القيمة  لغرض احتساب م
 لم تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة. 2021أبريل 

 
 ألف درهم  
  

 2.203.800 إجمالي الثمن
 1.861.402 )مصر(   بنك عودة ش.م.مصافي قيمة موجودات 

  ------------------- 
 342.398 المؤقتة   رة التجارية الشه 

  ======== 
 

شهراً من تاريخ االستحواذ وسوف يركز    12نجازه خالل  اإن البنك بصدد تنفيذ تخصيص ثمن شراء شامل والمتوقع  
 على ما يلي على سبيل المثار وليس الحصر: 

 
 تقييم الموجودات غير الملموسة؛ -
 تقييم الممتلكات والمعدات؛ -
 ر المالية األخرى المعترف بها؛ وموجودات والمطلوبات المالية وغيتعديالت على تقييم ال -
في الوقت  والتي سيتم االنتهاء منها    والتمويل اإلسالمي  إجراء تعديالت مبدئية على القيمة العادلة للقروض والسلفيات -

 المناسب.
 

األسواق ذات عمليات االستحواذ في  إن الشهرة التجارية منسوبة بصورة رئيسية إلى عمليات الدمج المتوقع إنجازها من  
 اإلمكانيات العالية.

 

 التأثير على نتائج المجموعة  هـ.
 

  تشغيلية بمبلغ وقدره  وأرباح)مصر( بإيرادات  بنك عودة ش.م.م، ساهم 2021 ديسمبر 31منذ تاريخ االستحواذ وحتى 
بمبلغ  597 وأرباح  درهم  ح  189    مليون  في  المجموعة.  نتائج  في  درهم  في مليون  االستحواذ  عملية  تمت   ال 

مليون  244  و مليون درهم 910 إيرادات التشغيل واألرباح الموحدة للفترة مبلغ وقدرة   مساهمة ، لبلغت2021يناير  1
لتقدير اإلدارة. عند تحديد هذه المبالغ،   أن تعديالت القيمة العادلة التي تم    افترضت المجموعةدرهم على التوالي وفقاً 

 .2021يناير  1اً، في تاريخ االستحواذ سوف تكون نفسها في حال تمت عملية االستحواذ في تحديها مؤقت
 

 أرقام المقارنة  48
 

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما اقتضت الضرورة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في هذه البيانات  
 ة الموحدة. المالي
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 ش.م.ع   بنك أبوظبي األول تقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـال

  

الم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.  الة والسَّ ِّ العاملين، والصَّ
  الحمد هلل رب 

 

 

 

  2022 يناير 19صدر في: 

   

)"املؤسسة"(  ش.م.ع   بنك أبوظبي األول إلى السادة املساهمين في    

  

الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وبعد:    السَّ

ذات   القوانين واألنظمة واملعايير  في  عليها  املنصوص  للمتطلبات  )"اللجنة"( ووفقا  للمؤسسة  الداخلية  الشرعية  الرقابة  إن لجنة 

( الرقابية"العالقة  تقريرها"املتطلبات  تقدم  ب  (،  اإلسالمية  املؤسسة  وأنشطة  أعمالاملتعلق  الشريعة  مع  املالية   املتوافقة  للسنة 

 )"السنة املالية"(. 2021ديسمبر من عام  31املنتهية في 

 

   

 مسؤولية اللجنة   .1

 

 

الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة،  والئحتها التنظيمية تتحدد في    وفقا للمتطلبات الرقابيةإن مسؤولية اللجنة   

والسياسات،   املؤسسة،  عمل  ومواثيق  ومستندات،  وعقـــود،  وخدمــــات،  والعمليات   ومنتجات،  املحاسبية،  واملعايير 

األرباح وتحميل الخسائر  واألنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام األساس ي، والقوائم املالية للمؤسسة، وتوزيع  

االستثمار حسابات  وأصحاب  املساهمين  بين  واملصروفات  شرعية   والنفقات  قرارات  وإصدار  املؤسسة"(  )"أعمال 

بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية الالزمة ألعمال املؤسسة والتزامها بالشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد واملبادئ  

   ."(، لضـــمان توافقها مع أحكــــام الشـــــريعة اإلســــالميةالهيئةهيئة العليا الشرعية )"ضـــعها ال تواملعايير التي 

 

قرارات اللجنة  و   لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة،  وتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام املؤسسة بالشــــريعة اإلسالمية وفقا 

ذلك،   في إطار القواعد واملبادئ واملعايير التي تضعها الهيئة )"االلتزام بالشريعة اإلسالمية"( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن

 ويتحمــل مجلس اإلدارة املســؤولية النهائية في هـــذا الشـــأن.  

 

   

 املعايير الشرعية  .2

 

 

    اعتمدت  
ُ
املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )"أيوفي"( معايير  على  اللجنة

في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توص ي به فيما يتعلق بأعمال  والتزمت بها   للمتطلبات الشرعية  للحد األدنى

  .18/3/2018وفقا لقرار الهيئة رقم دون استثناء املؤسسة خالل السنة املالية املنتهية 
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 األعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة املالية      .3

 

 

أو    لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال املؤسسة، من خالل مراجعة أعمال املؤسسة ومراقبتها من خالل إدارة 

في    رقابيةومسؤولياتها واملتطلبات ال وفقا لصالحيات اللجنة    والتدقيق الشرعي الداخلي،  قسم الرقابة الشرعية الداخلية

   . ومن األعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:هذا الشأن

 .اجتماعات خالل السنة املالية 6عقد  . أ

 .فيما يتعلق بأعمال املؤسسة التي عرضت على اللجنةوإبداء اآلراء إصدار الفتاوى والقرارات  . ب

اإلجرائية،  امراجعة   .ج واللوائح  ومواثيق  لسياسات،  واملستندات،  والعقود،  املنتجات،  وهياكل  املحاسبية،  واملعايير 

 . األخرى املقدمة من قبل املؤسسة للجنة لالعتماد/املوافقة وثائق العمل، وال 

توافق   .د مدى  من  واملساهمين التأكد  االستثمار  أصحاب حسابات  بين  واملصروفات  النفقات  وتحميل  األرباح    توزيع 

 . اللجنة مع الضوابط الشرعية املعتمدة من قبل ماروأصحاب حسابات االستث 

بما في  أعمال املؤسسة  على  أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي،    إدارة   من خاللالرقابة   .ه

، ومراجعة التقارير  وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات املنفذة ، اإلجراءات املتبعةذلك املعامالت املنفذة و 

 املقدمة في هذا الخصوص.

التقارير   .و في  التي وردت  في املؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من املالحظات  إلى الجهات املعنية  تقديم توجيهات 

قبل  من  قسم  إدارة  املقدمة  الش  أو  والتدقيق  الداخلية،  الشرعية  و الرقابة  الداخلي،  قرارات  رعي  بتجنيب  إصدار 

 في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.    مخالفاتالتي وقعت عوائد املعامالت 

 التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق باألخطاء التي تم الكشف عنها ملنع حدوثها مرة أخرى. اعتماد  . ز

 . بيان مقدار الزكاة الواجبة  عىل السهم الواحد من  أسهم  المؤسسة .ح

التواصل مع مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة العليا للمؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام املؤسسة  .ط

 بالشريعة اإلسالمية. 

 

    

وقد سعت اللجنة للحصول على جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام املؤسسة بالشريعة   

 اإلسالمية. 

 

   

 استقاللية اللجنة  .4

 

 

بأنها    اللجنة  تامـــــة، وقــد حصلت على  ب   أدت مسؤولياتها وقامتتؤكد  باستقاللية  أعمالها  الالزمــــة من  جمــــيع  التســـهيالت 

   املؤسســـة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها لالطالع على جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت واملتطلبات الشرعية.

 

   

  رأي اللجنة بخصوص التزام املؤسسة بالشريعة اإلسالمية  .5
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التأكد من التزام املؤسسة بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت    من أجل   معلومات وإيضاحاتما حصلنا عليه من    بناء على 

افقة مع الشريعة اإلسالمية  إلى أن أعمال املؤسسة خالل السنة املالية  االطمئنانمقبولة من    بدرجةاللجنة   إال ما    متو

 ت املناسبة في هذا الخصوص.  تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ اإلجراءا  لوحظ من مخالفات

 

    

  .
ً
  ورأي اللجنة، املذكور أعاله، مبني على املعلومات التي اطلعت عليها خالل السنة املالية حصرا

 

 نسأل هللا العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 

 توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة  

 
 

 

 د. محمد داود بكار 

 

                                         رئيس اللجنة

            

 

 د. محمد أكرم اللدين 

 

 عضو اللجنة
            

 

 

 د. سالم آل علي 

 

 عضو اللجنة

                  

 اللجنةعضو  رفاعي الد. أحمد 
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 ش.م.خ تمويل اإلسالميلل أبوظبي األول  شركةتقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـال

  

الم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.  الة والسَّ ِّ العاملين، والصَّ
  الحمد هلل رب 

 

 

 

  2022 يناير 19صدر في: 

   

)"املؤسسة"(  ش.م.خ  تمويل اإلسالميلل أبوظبي األول   شركةإلى السادة املساهمين في     

  

الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وبعد:    السَّ

العالقة  إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة )"اللجنة"( ووفقا للمتطلبات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة واملعايير ذات  

  31للسنة املالية املنتهية في   املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية   املؤسسة  وأنشطة  أعمال املتعلق ب  (، تقدم تقريرها"املتطلبات الرقابية")

 )"السنة املالية"(.  2021ديسمبر من عام 

 

   

 مسؤولية اللجنة   .1

 

 

اللجنة    مسؤولية  الرقابيةإن  للمتطلبات  في    وفقا  تتحدد  التنظيمية  وأنشطة،  والئحتها  أعمال،  جميع  على  الشرعية  الرقابة 

واملعايير املحاسبية، والعمليات واألنشطة   ومنتجات، وخدمــــات، وعقـــود، ومستندات، ومواثيق عمل املؤسسة، والسياسات،  

وتوزيع   للمؤسسة،  املالية  والقوائم  األساس ي،  والنظام  التأسيس،  وعقد  عام،  والنفقات بشكل  الخسائر  وتحميل  األرباح 

االستثمار حسابات  وأصحاب  املساهمين  بين  ووضع   واملصروفات  بخصوصها،  شرعية  قرارات  وإصدار  املؤسسة"(  )"أعمال 

الهيئة  ضـــعها ت الضوابط الشرعية الالزمة ألعمال املؤسسة والتزامها بالشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد واملبادئ واملعايير التي 

   ."(، لضـــمان توافقها مع أحكــــام الشـــــريعة اإلســــالميةالهيئةالعليا الشرعية )"

 

بالشــــريعة اإلسالمية وفقا  التــــزام املؤسسة  العليا مسؤولية  الهيئة،   وتتحـــمل اإلدارة  في  و   لقرارات، فتاوى، وآراء  قرارات اللجنة 

لتي تضعها الهيئة )"االلتزام بالشريعة اإلسالمية"( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن ذلك، ويتحمــل  إطار القواعد واملبادئ واملعايير ا

 مجلس اإلدارة املســؤولية النهائية في هـــذا الشـــأن.  

 

   

 املعايير الشرعية  .2

 

 

    اعتمدت  
ُ
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )"أيوفي"( معايير للحد  املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة  على  اللجنة

في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توص ي به فيما يتعلق بأعمال املؤسسة خالل  والتزمت بها   للمتطلبات الشرعية  األدنى 

 .  18/3/2018السنة املالية املنتهية دون استثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 
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قسم أو    لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال املؤسسة، من خالل مراجعة أعمال املؤسسة ومراقبتها من خالل إدارة 

.  في هذا الشأن  رقابية ومسؤولياتها واملتطلبات ال وفقا لصالحيات اللجنة    والتدقيق الشرعي الداخلي،  الرقابة الشرعية الداخلية 

   ومن األعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:

 .اجتماعات خالل السنة املالية 6عقد  . أ

 .فيما يتعلق بأعمال املؤسسة التي عرضت على اللجنةوإبداء اآلراء إصدار الفتاوى والقرارات  . ب

العمل،  لسياسات، واللوائح اإلجرائية،  امراجعة   .ج واملستندات، ومواثيق  املنتجات، والعقود،  واملعايير املحاسبية، وهياكل 

 .األخرى املقدمة من قبل املؤسسة للجنة لالعتماد/املوافقة وثائقوال 

وأصحاب   توزيع األرباح وتحميل النفقات واملصروفات بين أصحاب حسابات االستثمار واملساهمينالتأكد من مدى توافق  .د

 .  اللجنة مع الضوابط الشرعية املعتمدة من قبل  مار حسابات االستث 

بما في ذلك  أعمال املؤسسة  على  أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي،    إدارة  من خاللالرقابة   .ه

رير املقدمة في  ، ومراجعة التقاوذلك على أساس اختيار عينات من العمليات املنفذة   ، اإلجراءات املتبعةاملعامالت املنفذة و 

 هذا الخصوص. 

تقديم توجيهات إلى الجهات املعنية في املؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من املالحظات التي وردت في التقارير املقدمة   .و

عوائد املعامالت  بتجنيب  إصدار قرارات  الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، و   أو قسم  إدارة  من قبل

 في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.    الفاتمخالتي وقعت 

 التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق باألخطاء التي تم الكشف عنها ملنع حدوثها مرة أخرى. اعتماد  . ز

 . بيان مقدار الزكاة الواجبة  عىل السهم الواحد من  أسهم  المؤسسة .ح

واإلدارة   .ط له  التابعة  واللجان  اإلدارة  مجلس  مع  املؤسسة  التواصل  التزام  بخصوص  الحاجة،  حسب  للمؤسسة،  العليا 

 بالشريعة اإلسالمية. 

 

    

بالشريعة    املؤسسة  التزام  من  للتأكد  ضرورية  اعتبرتها  التي  والتفسيرات  املعلومات  جميع  على  للحصول  اللجنة  سعت  وقد 

 اإلسالمية. 

 

   

 استقاللية اللجنة  .4

 

 

التســـهيالت الالزمــــة من املؤسســـة  جمــــيع أعمالها باستقاللية تامـــــة، وقــد حصلت على ب  أدت مسؤولياتها وقامتتؤكد اللجنة بأنها  

   وإدارتها العليا ومجلس إدارتها لالطالع على جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت واملتطلبات الشرعية.
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التأكد من التزام املؤسسة بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت اللجنة   من أجل  معلومات وإيضاحاتما حصلنا عليه من  بناء على  

افقة مع الشريعة اإلسالمية  إلى أن أعمال املؤسسة خالل السنة املالية  االطمئنانمقبولة من    بدرجة إال ما لوحظ من    متو

 ت املناسبة في هذا الخصوص.  تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ اإلجراءا مخالفات 

 

    

  .
ً
  ورأي اللجنة، املذكور أعاله، مبني على املعلومات التي اطلعت عليها خالل السنة املالية حصرا

 

 نسأل هللا العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

  

 

 

 توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة  

 
 

 

 د. محمد داود بكار 

 

 رئيس اللجنة

            

 

 د. محمد أكرم اللدين 

 

 عضو اللجنة
            

 

 

 د. سالم آل علي 

 

 عضو اللجنة

                  

 عضو اللجنة د. أحمد الرفاعي 
            

 

   
 

 


