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رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ فيصل بن
سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين األفاضل،
ف ــي الوق ــت ال ــذي تمض ــي في ــه دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة
بخطـــى ثابتـــة نحـــو تحقيـــق “رؤيـــة  ،”2021وتُواصـــل مســـيرتها
ُ
بطمــوح وعــزم نحــو “مئويــة اإلمــارات  ”2071لتكــون أفضــل دولــة
ف ــي العال ــم ،مس ــتندة إل ــى  4مح ــاور م ــن بينه ــا الوص ــول إل ــى
“أفض ــل اقتص ــاد” إضاف ــة إل ــى “أس ــعد مجتم ــع ف ــي العال ــم”،
المتّحــد” ُيواصــل تقدمــه بيــن المصــارف
هــا هــو “البنــك العربــي ُ
الرائـــدة ُمســـتكم ً
ال شـــق طريقـــه بإصـــرار وتفـــاؤل نحـــو تعزيـــز
مكانتـــه فـــي الســـوق ونمـــوه وازدهـــاره عبـــر االلتـــزام التـــام
المســتدام لقدراتــه المصرفيــة وتعزيــز تجربــة عمالئــه
بالتطويــر ُ
م ــن األف ــراد والمؤسس ــات.
لقــد كان عــام  2018حافـ ً
ـا بالنجاحــات واإلنجــازات ،حيــث اســتطاع
البنــك العربــي المتحــد تســجيل أداء إيجابــي تم ّثــل فــي مواصلــة
تعزيـــز ميزانيـــة البنـــك وترســـيخ دعائمـــه األساســـية وتقليـــص
المخاط ــر وترش ــيد النفق ــات ،وه ــو م ــا بره ــن م ــن جدي ــد عل ــى
مكام ــن الق ــوة الت ــي تتم ــع به ــا أعم ــال البن ــك الرئيس ــية.

و ُتحقّ ــق عائ ــدات مس ــتدامة لمس ــاهمينا ،بم ــا يواك ــب النهض ــة
التنمويــة الشــاملة التــي تشــهدها دولــة اإلمــارات بفضــل الرؤيــة
الحكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة ،و ُيســهم فــي دفــع عجلــة التطــور
االقتص ــادي ف ــي الب ــاد لبن ــاء اقتص ــاد الغ ــد.
وبهـــذه المناســـبة ،يطيـــب لـــي أن أتقـــدم بخالـــص شـــكري
وتقديـــري لمســـاهمي البنـــك العربـــي المتحـــد وعمالئـــه
وشـــركائه االســـتراتيجيين وفـــي مقدمتهـــم “مصـــرف اإلمـــارات
المرك ــزي” لجه ــوده المخلص ــة ف ــي تطوي ــر قط ــاع المص ــارف ف ــي
الدولـــة .كمـــا يســـرني أن أثنـــي علـــى جهـــود أعضـــاء مجلـــس
إدارة البن ــك وإدارت ــه العلي ــا وموظفي ــه لتفانيه ــم ف ــي العم ــل
المخلص ــة الت ــي تثم ــر مزي ــدًا م ــن التق ــدم والنج ــاح
وجهوده ــم ُ
فـــي مســـيرة مؤسســـتنا.

المتّحد ُيواصل تقدمه بين المصارف الرائدة
البنك العربي ُ
ُمستكم ً
ال شق طريقه بإصرار وتفاؤل نحو تعزيز مكانته
في السوق.

سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

وفـــي عـــام  2019نتطلـــع بعـــزم وثقـــة أكبـــر ،نحـــو مواصلـــة
تطبيـــق اســـتراتيجيتنا إلعـــادة الهيكلـــة ،فـــي ســـبيل تقديـــم
المزيـــد مـــن المنافـــع التـــي تُناســـب احتياجـــات متعاملينـــا
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الرئيس التنفيذي باإلنابة

الشيخ محمد بن عبداهلل النعيمي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

السادة المساهمين األفاضل،
تســـرني اإلشـــارة إلـــى أن أداءنـــا المالـــي المتميـــز كان مدعومـــً
بالتق ــدم الملم ــوس ف ــي أنش ــطتنا األساس ــية واالنخف ــاض ف ــي
مخصصــات الخســائر االئتمانيــة ممــا أدى الــى تحقيــق ارتفــاع فــي
صاف ــي األرب ــاح .ه ــذه النتائ ــج اإليجابي ــة تق ــدم دلي ـ ً
ـا واضح ــً عل ــى
فعاليــة نمــوذج أعمالنــا المعــدل للبنــك العربــي المتحــد بالعــودة
إل ــى خط ــوط العم ــل األساس ــية للخدم ــات المصرفي ــة للش ــركات
والمؤسســـات مدعومـــة بقســـم الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد
وقس ــم الخزين ــة وأس ــواق رأس الم ــال.
لق ــد نج ــح البن ــك ف ــي بن ــاء أس ــس متين ــة أثم ــرت ع ــن س ــنوات
عـــدة مـــن النمـــو المســـتدام وإســـتمر بتحســـين أرباحـــه
وميزانيت ــه العمومي ــة عل ــى م ــدار الع ــام الماض ــي ،حي ــث حق ــق
أرباح ــً صافي ــة وصل ــت إل ــى 77ملي ــون دره ــم إمارات ــي ،بارتف ــاع
بلغ ــت نس ــبته  %345مقارن ــة م ــع ع ــام  2017مدعوم ــا بإنخف ــاض
النفق ــات التش ــغيلية بنس ــبة  ،%11وق ــد تطلب ــت ه ــذه االنج ــازات
جه ــودًا مكثف ــة وتالحم ــً قوي ــً بي ــن ادارة البن ــك ومجل ــس االدارة
المتمي ــز ال ــذي يتمت ــع بمس ــتوى ع ــال م ــن
وكذل ــك فري ــق العم ــل ُ
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االحترافيـــة واإلبـــداع واالبتـــكار.
وق ــد ش ــهد البن ــك العرب ــي المتح ــد تحقي ــق أداء متمي ــز ف ــي
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،حيــث حافــظ البنــك عبــر مبــادرات
مبتك ــرة عل ــى عمالئ ــه الرئيس ــيين كم ــا نج ــح ف ــي زي ــادة ع ــدد
عمالئــه بنســبة  %41مقارنــةً بالعــام  ،2017فــي حيــن ســجل نمــوًا
ف ــي كف ــاءة المبيع ــات بلغ ــت  %17رغ ــم التحدي ــات ف ــي س ــوق
العم ــل.
ولـــم تتوقـــف إنجازاتنـــا فـــي العـــام  ،2018حيـــث بـــرز نشـــاط
البن ــك ف ــي مج ــال الخدم ــات المصرفي ــة للمؤسس ــات ،مس ــج ً
ال
تقليص ــً للنفق ــات بل ــغ ،%11ونم ــت محفظ ــة البن ــك االس ــتثمارية
ف ــي إدارة الخزين ــة واألس ــواق العالمي ــة بزي ــادة نس ــبة  %12تبل ــغ
 3.8مليـــار درهـــم مـــن خـــال اســـتثمارات متنوعـــة فـــي األوراق
المالي ــة والصك ــوك واألس ــهم ف ــي دول ــة اإلم ــارات ودول مجل ــس
التعـــاون الخليجـــي.
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ومـــع دخولنـــا عـــام  ،2019يتطلـــع البنـــك العربـــي المتحـــد إلـــى
اســـتكمال تحقيـــق رؤيتـــه الطموحـــة بتعزيـــز شـــراكته مـــع
العمـــاء ،وتوطيـــد مكانتـــه كخيـــار مثالـــي للمتعامليـــن فـــي
دولـــة اإلمـــارات ،بمـــا ُيوفـــر مزيـــدًا مـــن الرخـــاء المالـــي ،ضمـــن
التزام ــه المعه ــود بأعل ــى معايي ــر النزاه ــة والش ــفافية ،انطالق ــً
المتمثلـــة فـــي بنـــاء شـــراكات مســـتدامة
مـــن رســـالة البنـــك ُ
طويلـــة األمـــد مـــع أصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين.

وختامـــً ،أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر إلـــى مجلـــس إدارة
البنــك العربــي المتحــد ،وعلــى رأســه ســعادة الشــيخ فيصــل بــن
أتوج ــه بالش ــكر إل ــى فري ــق
س ــلطان ب ــن س ــالم القاس ــمي .كم ــا
ّ
اإلدارة العليـــا وجميـــع موظفـــي البنـــك تقديـــرًا لمســـاهماتهم
الب ــارزة ف ــي تحقي ــق النجاح ــات واإلنج ــازات الت ــي ترتق ــي بس ــمعة
ومكان ــة البن ــك العرب ــي المتح ــد م ــن ع ــام إل ــى ع ــام.

ـدد البن ــك العرب ــي
وم ــع بداي ــة ه ــذا الع ــام المال ــي الجدي ــدُ ،يج ـ ّ
المتحـــد عهـــده الدائـــم بتقديـــم تجربـــة متميـــزة ورائـــدة
للعم ــاء ،وتوفي ــر قيم ــة مضاف ــة للمس ــاهمين ،وترس ــيخ نهج ــه
المصرفـــي المبتكـــر ،واالرتقـــاء بخدماتـــه المصرفيـــة وتســـريع
تحولـــه نحـــو الرقمنـــة الشـــاملة ،وتفعيـــل االســـتثمار فـــي
ّ
التقني ــات الحديث ــة إل ــى جان ــب المس ــاهمة الفاعل ــة ف ــي مس ــيرة
التنميـــة الشـــاملة لدولـــة اإلمـــارات ،وتعزيـــز دوره والتزامـــه
بمبـــادىء وقيـــم المســـؤولية االجتماعيـــة التـــي تنســـجم مـــع
محاور”عـــام التســـامح”.

الشيخ محمد بن عبداهلل النعيمي

التـقـريــر الـســنـوي ٢٠١٨ -

الرئيس التنفيذي باإلنابة

5151

أعضاء مجلس اإلدارة

في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في  31ديسمبر 2018

سعادة الشيخ فيصل بن سلطان
بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

هــو مؤســس البنــك العربــي المتحــد ،ورئيــس مجلــس إدارتــه منــذ
تاريــخ تأسيســه فــي عــام  .1975يملــك ســعادة الشــيخ فيصــل
بــن ســلطان بــن ســالم القاســمي حصــة واســعة مــن رأســمال
البنــك تصنفــه فــي طليعــة كبــار المســاهمين األفــراد فــي البنــك.
باإلضافــة إلــى منصبــه فــي البنــك العربــي المتحد ،يشــغل ســعادة
الشــيخ فيصــل بــن ســلطان بــن ســالم القاســمي منصــب رئيــس
مجلــس ادارة عــدد مــن الشــركات الخاصــة كمــا أنــه شــغل ســابقًا
منصــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة للتصنيــع.
كمــا تبــوأ مناصــب مختلفــة منهــا وكيــل وزارة الدفــاع ،ورئيــس
أركان قــوات دفــاع أبــو ظبــي ،ورئيــس ديــوان ســمو ولــي العهــد
آنــذاك ،ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،ثــم تقاعــد وهــو
برتبــة لــواء.
قلــد ســعادة الشــيخ فيصــل عــدة أوســمة ،منهــا وســام الكوكــب
األردنــي مــن الدرجــة األولــى مــن جاللــة الملــك حســين رحمــه اهلل،
ووســام االســتحقاق مــن الطبقــة األولــى مــن رئيــس جمهوريــة
مصــر العربيــة ،والوســام العلــوي درجــة ضابــط كبيــر مــن جاللــة
ملــك المملكــة المغربيــة ،ووســام النيليــن مــن الطبقــة األولــى
مــن جمهوريــة الســودان ،ووســام اإلمــارات العســكري مــن الطبقة
األولــى مــن المغفــور لــه بــإذن اهلل ســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان.

السيد عمر الفردان

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  ٣سنوات

عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

يشــغل الســيد عمــر الفــردان منصــب نائــب رئيــس مجلــس االدارة،
ويمثــل فــي عضويتــه البنــك التجــاري (ش.م.ع.ق، ).الشــركة
المالكــة للحصــة االكبــر مــن رأس مــال البنــك العربــي المتحــد.

تــم انتخــاب الشــيخ عبــداهلل بــن علــي بــن جبر آل ثانــي في مجلس
إدارة البنــك العربــي المتحــد فــي فبرايــر  2008وهــو يمثــل فــي
عضويتــه البنــك التجــاري (ش .م .ع .ق) ،الشــركة المالكــة للحصــة
األكبــر مــن رأســمال البنــك العربــي المتحــد .وأعيــد انتخابــه عامــي
 2015 ،2011و  2018خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة.

الســيد الفــردان حائــز علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة
االعمــال وشــهادة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة مــن جامعــة
“ويبســتر” السويســرية.
مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:
رئيس مجلس إدارة بنك ألترناتيف في تركيا
العضو المنتدب  -البنك التجاري (ش.م.ع.ق)
الرئيــس التنفيــذي لـــ “مجموعــة الفــردان” ،والشــركات
األخــرى التابعــة للمجموعــة (الفــردان للفنــادق والمنتجعــات
والفــردان للضيافــة والفــردان العقاريــة وعمليــات الســيارات
والمركبــات)
عضو مجلس اإلدارة في جمعية الهالل األحمر القطري
عضــو مجلــس اإلدارة االستشــاري فــي هيئــة مركــز قطــر
للمــا ل

حصــل الشــيخ عبــداهلل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم
االجتماعيــة مــن جامعــة قطــر.
مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:
باإلضافــة إلــى منصبــه فــي مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد،
يشــغل الشــيخ عبــداهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي المناصــب
التاليــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى:
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م .ع .ق).
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني
مناصب إدارية أخرى:
صاحب شركة فيستا للتجارة  -قطر
شــريك فــي شــركة “إنتيجريتــد إنتليجانــس سيرفيســيز” -
قطــر

سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي

عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

أســس ســعادة الشــيخ محمــد بــن فيصــل القاســمي شــركة
ّ
قابضــة خاصــة وهــي شــركة منافــع ذ.م.م ،وتمــارس الشــركة
أنشــطة مختلفــة فــي مجــال الضيافــة والعقــارات واالســتثمار فــي
الشــركات الخاصــة و االســتثمار فــي األســهم.
تخــرج ســعادة الشــيخ محمدبــن فيصــل القاســمي مــن جامعــة
ويبســتر بشــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمحاســبة.
ويشــغل ســعادة الشــيخ محمــد بــن فيصــل القاســمي مناصــب
إداريــة رفيعــة المســتوى فــي عــدد مــن المنظمــات واالتحــادات
مــن بينهــا غرفــة التجــارة اإليطاليــة فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ،وشــركة فيصــل
القابضــة ذ.م.م.
وهــو عضــو فــي جمعيــة المحاســبين اإلدارييــن القانونييــن
وجمعيــة المحلليــن الفنييــن فــي المملكــة المتحــدة.

تخــرج ســعادة الشــيخ فيصــل بــن ســلطان بــن ســالم القاســمي
مــن الكليــة العســكرية األردنيــة وكليــة “مونــز” الحربيــة فــي
المملكــة المتحــدة.
مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:
مجموعة شركات جيبكا
فيصل القابضة ذ.م.م.
المحالت الكبرى
هوسبيتاليتي القابضة إلدارة الفنادق ذ.م.م.
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السيد أحمد محمد بخيت خلفان

السيد راﺷﺪ دروﯾﺶ اﻟﻜﺘﺒﻲ

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة المخاطرالمنبثقة عن مجلس اإلدارة
تم انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

اﻟﺴﯿﺪ راﺷﺪ دروﯾﺶ اﻟﻜﺘﺒﻲ هــو رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﯾﻠﻌﺐ دورا ﻧﺸﻄﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ .درس وﺗﺨﺮج اﻟﺴﯿﺪ راﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻧﺪﯾﺎﻧﺎ  ١٩٨٤وﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﯾﺲ ﻟﻺدارة  .١٩٨٦ﯾﺸﻐﻞ اﻟﺴﯿﺪ راﺷﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ادارﯾﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺎ وﯾﻤﻠﻚ
ﺣﺼﺔ اﻻﻏﻠﺒﯿﺔ وﯾﺸﻐﻞ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى.
اﻟﺴﯿﺪ راﺷﺪ دروﯾﺶ اﻟﻜﺘﺒﻲ هــو اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺮﻛﺎت ( )RDKاﺣﺪ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ المهميــن واﻟﺒﺎرزﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات .ﻧﻤﺖ وﺗﻄﻮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدة
واﺷﺮاف اﻟﺴﯿﺪ راﺷﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة واﺳﻌﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻤﺘﺎزة
ﻛﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ  .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
دورا ﻓﺎﻋﻼ ومهمــً ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت :اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ،اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ،
اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ،اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺳﺘﺸﺎرات وﻏﯿﺮهــا.

اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ذات اﻻهتمام اﻟﺘﺠﺎري:

أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،اﻟﻤﺼﺎرف و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
الهندسة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺠﺎرة ووﻛﺎﻻت.
اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ( )RDKوهــي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﺜﻞ دورا ﻓﺎﻋﻼ وﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري
واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺳﺘﺸﺎرات وﻏﯿﺮهــا.

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

ﻣﺪﯾﺮ  -ﺷﺮﻛﺔ دروﯾﺶ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ وأوﻻده ذ م م  -وهي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أهم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺒﻨﺎء ،اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ،ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﯿﺎرات واجهــزة
اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ وأﺟهــزة اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واالســتثمارات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ.
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة  -ﺑﻨﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ  -ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٨٢و ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أهــم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة  -ﺑﻨﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ،ﻣﺼﺮ  -هي ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎهمة ﻣﺼﺮﯾﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ  -ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٦ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ أﺑﻮظﺒﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺪﯾﺮ  -ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ  -وهــي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻨﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ،واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -ﺷﻨﻐهاي واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜهروﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
وﺷﻨﻐهــاي ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻲ  -وهمــا ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻨﻐهــاي ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻲ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺪ.

تولــى الســيد أحمــد خلفــان ســابقً ا منصــب نائــب المديــر العــام
فــي مصــرف اإلمــارات الصناعــي ،كمــا شــغل منصــب رئيــس
مجلــس إدارة شــركة اإلمــارات الحديثــة للدواجــن ،ونائــب رئيــس
مجلــس إدارة روابــي اإلمــارات .كمــا تولــى الســيد أحمــد خلفــان
عضويــة مجالــس إدارة عــدد مــن الشــركات فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،مــن بينهــا شــركة أليكــو ،وشــركة الخليــج لصناعــة
الزجــاج ،وتكافــل ري.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ اﻟهندسية

حــاز الســيد أحمــد محمــد بخيــت خلفــان علــى بكالوريــوس العلوم
فــي اإلقتصــاد مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة نــورث إيســترن فــي
بوسطن.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  /اﻟﻤﺎﻟﻚ  -ﻓﻨﺪق رﯾﻨﯿﺴﺎﻧﺲ داون ﺗﺎون،
دﺑﻲ  -ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻨﺎدق ﻣﺎرﯾﻮت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺮج رﻗﻢ  ١ﻟﻼﺟﻨﺤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺸﯿﺦ زاﯾﺪ ﻓﻲ دﺑﻲ و ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  ١٢٠اﺳﺘﻮدﯾﻮ
دﯾﻠﻮﻛﺲ و ﻋﺪد  ٤٠ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻓﺎﺧﺮة .ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻐﺮف مجهــزة تجهيــزًا
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
الجاهــزة هــي ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﯿﺔ اﻟﺠﺎهــزة.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب  -ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺛﺒﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ش.م.ع وهــي ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ
 BBBﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺛﺒﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ١٩٩٦وﻣﻘﺮهــا اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ أﺑﻮظﺒﻲ.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -ﻓﻮدﻛﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ هــي ﺷﺮﻛﺔ
مشــهورة وﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ أﺑﻮ ظﺒﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ١٩٧٩وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ.
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أعضاء مجلس اإلدارة

في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في  31ديسمبر 2018

السيد فهد عبدالرحمن بادار

السيد جوزيف آبراهام

اآلنسة نجالء المدفع

عضو مجلس إدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة المخاطرالمنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

عضو مجلس إدارة
عضو لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

عضو مجلس إدارة
رئيسة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أعيد انتخابها عام  2018لعضوية مدتها  3سنوات

الســيد فهــد بــادار هــو عضــو فــي مجلــس إدارة ،وقــد تــم تعيينــه
فــي يوليــو مــن العــام  ،2016ويمثــل فــي عضويتــه البنــك التجــاري
(ش .م .ع .ق ،).الشــركة المالكــة للحصــة األكبــر مــن رأســمال
البنــك العربــي المتحــد.

الســيد أبراهــام عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك وقــد انضــم
مؤخــرًا فــي مــارس  .2017لديــه خبــرة مصرفيــة واســعة فــي كل
مــن األســواق المتقدمــة والناشــئة.

تشــغل نجــاء المدفــع منصــب المديــر التنفيــذي لـــمركز الشــارقة
لريــادة األعمــال (شــراع) ،وهــي جهــة ﺣﻛوﻣيــة تهــدف إﻟﻰ تطويــر
منظومــة رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،ودﻋم رواد اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗﺄﺳﯾس
وﺗﻃﻮﯾر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

شــغل الســيد بــادار عــدة مراكــز هامــة فــي البنــك التجــاري ألكثــر
مــن  18ســنة ضمــن قســم الخدمــات المصرفيــة الدوليــة ،قســم
العالقــات المصرفيــة الحكوميــة والقطــاع العــام ،فضـ ً
ا عــن قســم
الخدمــات المصرفيــة التجاريــة.
حــاز الســيد فهــد بــادار علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة
األعمــال مــن جامعــة دورهــام فــي المملكــة المتحــدة ،باإلضافــة
إلــى بكالوريــوس فــي العلــوم فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة
والماليــة مــن جامعــة ويلــز.
مناصب في مجالس إدارة بنوك أخرى:
المديــر العــام التنفيــذي ،الخدمــات المصرفيــة الدوليــة -
البنــك التجــاري (ش .م .ع .ق).
تعضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني
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قبــل انضمامــه إلــى البنــك التجــاري فــي يونيــو  ،2016كان
الرئيــس التنفيــذي لشــركة أنــز إندونيســيا (لمجموعــة أســتراليا
ونيوزيلنــدا المصرفيــة) ومقرهــا فــي جاكرتــا ،وهــو المنصــب الــذي
خــدم فيــه فــي الفتــرة مــن  2008إلــى .2016
حصــل الســيد أبراهــام علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن
كليــة الدراســات العليــا فــي إدارة األعمــال ،جامعــة ســتانفورد،
كاليفورنيــا ،وعمــل فــي إندونيســيا وســنغافورة وهونــغ كونــغ
وغانــا والمملكــة المتحــدة والهنــد فــي العديــد مــن األدوار
المصرفيــة اإلقليميــة والقطريــة مــع ســجل ناجــح يغطــي اإلدارة
العامــة والشــركات المصرفيــة واالســتراتيجية وإدارة المنتجــات،
فضــا عــن عمليــات االســتحواذ والتكامــل.
مناصب في مجالس إدارة بنوك أخرى:
الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري
نائب رئيس مجلس إدارة “الترناتيف بنك” (“ايه بنك”)
عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني
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تأســس مركــز “شــراع” فــي شــهر ينايــر  2016تحــت رئاســة الشــيخة
بــدور بنــت ســلطان القاســمي وعمــل علــى إرســاء دعائــم
منظومــة المشــاريع الناشــئة فــي إمــارة الشــارقة .ومنــذ انطالقــة
المركــز ،ســاهمت المدفــع فــي بلــورة رؤيتــه عبــر تشــكيل مجلــس
استشــاري متميــز ،وبنــاء فريــق مــن ذوي المهــارات العاليــة ،وإبــرام
عالقــات شــراكة مــع الشــركات المهمــة فــي المنظومــة لدعــم
المشــاريع الناشــئة.

وفــي عــام  ،2017أشــرفت المدفــع علــى إقامــة “مهرجــان الشــارقة
لريــادة األعمــال” .وهــو حــدث ســنوي يجمــع أكثــر مــن ألفــي
شــخصية مــن رواد األعمــال ،والمســتثمرين ،والمستشــارين،
وداعمــي منظومــة ريــادة األعمــال ،وذلــك للتأكيــد علــى أهميــة
ريــادة األعمــال وحفــز المزيــد مــن االبتــكار.
أسســت المدفــع أيضــً شــركة “خيــارات” التــي تمكــن الشــباب
اإلماراتــي ذو اإلمكانــات المتميــزة مــن اختيــار مســارهم المهنــي
ـكل مــدروس ،وتســاعدهم علــى تحقيــق النجــاح فــي القطــاع
بشـ ٍ
الخــاص .ويضــم مجتمــع الشــركة أكثــر مــن ألــف شــاب إماراتــي،
مــع إتاحــة مــا يزيــد علــى  70فرصــة عمــل فــي عــدد مــن الشــركات
الدوليــة الخاصــة .وهــي تشــكل بذلــك منصــةً تحفــز الجيــل
المقبــل مــن اإلماراتييــن علــى االرتقــاء بمســتوى طموحاتهــم
وتوظيــف كامــل إمكاناتهــم.
شــغلت المدفــع ســابقًا منصــب مديــر أول لتطويــر ريــادة األعمــال
فــي “صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع” ،حيــث قــادت فريقــً مــن
االستشــاريين بمجــال األعمــال إلجــراء عمليــة تقييــم دقيقــة الختيار
المشــاريع المســتحقة للتمويــل .كمــا تولــت أيضــً تأســيس وإدارة
فــرع الصنــدوق فــي شــمال اإلمــارات ،والــذي يشــمل إمــارات عجمــان،
ودبــي ،والشــارقة.

واليــوم ،يضــم مجتمــع “شــراع” أكثــر مــن  7آالف مــن رواد االعمــال
والمعنييــن بقطــاع ريــادة األعمــال .ويقــدم المركــز مبــادرة
“مســ ّرع األعمــال” ،وهــي عبــارة عــن برنامــج متكامــل لدعــم
المشــاريع الناشــئة يبــدأ مــن بلــورة فكرتهــا ،ومــن ثــم دعمهــا
وحضانتهــا ،وصــوالً إلــى تســريع وتيــرة تطورهــا ونموهــا .وقــام
شــراع بمســاعدة أكثــر مــن  300منتســب للمركــز علــى دراســة
أفكارهــم وقــام بتخريــج  70شــركة ناشــئة حتــى اآلن مــن برامــج
المركــز .وبعــد جمــع مــا يزيــد عــن  14مالييــن دوالر مــن االســتثمارات
التأسيســية ،كســبت هــذه الشــركات الناشــئة أكثــر مــن 19
مالييــن دوالر مــن المبيعــات.

وقبــل انضمامهــا إلــى “صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع”،
شــغلت المدفــع منصــب شــريك أول فــي مكتــب شــركة “ماكينزي
آنــد كومبانــي” فــي نيويــورك ،حيــث عملــت علــى خدمــة العمــاء
مــن قطــاع المؤسســات الماليــة .وتشــمل خبرتهــا المهنيــة أيضــً
العمــل فــي شــركتي “برايــس ووترهــاوس كوبــرز” و”شــل”.

وتــم افتتــاح مركــز “شــراع” األول فــي حــرم الجامعــة األميركيــة
فــي الشــارقة فــي أكتوبــر ، 2016وتــم افتتــاح المركــز الثانــي فــي
جامعــة الشــارقة فــي ســبتمبر  .2018كمــا يجــري التخطيــط حاليــً
الفتتــاح حــرم “شــراع” فــي “مجمــع الشــارقة للبحــوث والتكنولوجيا
واالبتــكار” ليكــون بمثابــة مقــر لــه يجمــع أبــرز الالعبيــن فــي
المنظومــة تحــت ســقف واحــد.

وتشــغل المدفــع عضويــة مجلــس إدارة “البنــك العربــي المتحــد”،
حيــث تتــرأس لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
وكذلــك عضويــة لجنــة المخاطــر .كمــا أنهــا نائــب رئيــس “مجلــس
إدارة مؤسســة القيــادات العربيــة الشــابة” ،وزميلــة فــي مبــادرة
القيــادة فــي الشــرق األوســط لمعهــد آســبن .وتحمــل المدفــع
شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتانفورد.
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الهيكل التنظيمي
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

@أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
)(BRC

ﻟﺠﻨﺔ اﺋﺘﻤﺎن

واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت )(GRC

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﺳﻼﻣﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻓﺮاد

)(BAC

)(BCC

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﻮؤﺳﺴﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

إدارة اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ

@ادارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﺰام

إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻠﺠﺎن ادارﻳﺔ )ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي(

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
)(ALCO

اﻟﻠﺠﻨﺔ ادارﻳﺔ ﻟﺋﺘﻤﺎن
)(GMCC

اﻟﻠﺠﻨﺔ ادارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
)(EXCOM

ﻟﺠﻨﺔ إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
)(BTIC

ﻟﺠﻨﺔ اﺻﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ
)(SAC

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ادارﻳﺔ
)(GMRC

@ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﺑﺎدارة رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ.
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مراجعة األداء

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

الخدمات المصرفية لألفراد

واصــل قســم الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات التابع
َ
للبنــك العربــي المتحــد نجاحــه فــي تنفيــذ إســتراتيجية التحويــل
التــي وضعــت مالمحهــا فــي أوائــل عــام .2016

اســتجابةً للتحديــات االقتصاديــة التــي ال تتوقــف هــذا العــامِّ ،
تركــز
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بشــكل مســبق علــى
المجــاالت الرئيســية التاليــة:

حيث يواصل قســم الخدمات المصرفية للشــركات والمؤسســات
الرحلــة التــي بــدأت فــي  ،2016عــن طريــق اتباعــه عالقــةً شــاملة
التحــرك مــن التوجــه المعنــي بـ”المنتــج الواحــد” إلــى
تنتهــج
ُّ
إســتراتيجية مبنيــة علــى أســاس “متطلبــات العميــل” وذلــك عــن
طريــق توفيــر حلــول ماليــة أكثــر هيكلــةً عبــر سلســلة اإلمــداد
والتجــارة ،وإدارة النقــد ،ومقترحــات الخزينــة.

الحيــازة المقســمة :حيــث واصــل البنــك العربــي المتحــد رحلتــه
نحــو خفــض المخاطــر وإنشــاء نمــوذج أساســي لألعمــال عبــر
مقســم يشــمل اإلقــراض المســنَّد ،وحجــم الشــركات،
منهــج
َّ
وعمليــات الموافقــة المتعــددة المســتويات ،ورصــد األداء الســابق،
والتعقــب االســتباقي للتأخــر عــن الســداد.

وفــي ظــل وجــود مهمــة لتقديــم خدمــة أرقــى ومنتــج متكامــل
شــامل يناســب العمــاء الحالييــن والجــدد يهــدف البنــك إلــى
تنفيــذ مبــادرات رئيســية لتعزيــز مقترحــه بشــأن المعامــات
البنكيــة ،حيــث أطلــق البنــك خــال عــام  2017الخدمــات اإللكترونية
للشــركات التابعــة للبنــك العربــي المتحــد ،فــي عــام  ،2018بــدأ
فريــق  CIBإجــراء تحســينات واســعة النطــاق علــى النظــام
األساســي الحالــي برؤيــة تهــدف إلــى تحســين خبــرة العميــل فيمــا
بعــد ،حيــث ستســاعدنا هــذه التحســينات  -التــي مــن المتوقع أن
تبــدأ فــي  -2019فــي أن نكــون “بوابــة إلكترونيــة يمكــن االعتمــاد
عليهــا” لــدى عمالئنــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلــق البنــك خدمــات
“التمكيــن” األخــرى مثــل قبــض النقــود (تــم تركيــب ماكينــات
ذكيــة لقبــض النقــود بمواقــع تحديــد العمــاء).
أيضــا بصــدد طــرح خدمــة مســح الشــيكات للشــيكات
نحــن ً
المؤجلــة فــي عــام  .2019عــاوة علــى ذلــك ،فــي عــام  ،2019مــن
المقــرر إجــراء عمليــة إعــادة هندســة شــاملة جميــع وحــدات
“المســاعد” خــال البنــك لتحســين الوقــت المطلــوب لتعزيــز
خدمــة العمــاء ،وتقليــل أخطــاء ومخاطــر التشــغيل.

اإلقــراض المســنَّد :تهتــم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بشــراء
المنتجــات المضمونــة مثــل الرهــون ،ومنتجــات القــروض
الشــخصية المبنيــة علــى أســاس تحويــل الراتــب مــع تأكيــد
بشــكل خــاص علــى منتجــات األصــول ذات العائــد العالــي لضمــان
تحقيــق ربحيــة عاليــة داخــل مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفراد.
خدمــات ومنتجــات جديــدة :مــا زال البنــك العربــي المتحــد
ملتزمــً بمنهــج يرتكــز علــى بالعميــل وذلــك عــن طريــق ضمــان
فهــم البنــك لطلبــات عمالئــه واقتــراح حلــول مبتكــرة لســد
احتياجاتهــم الماليــة.
المضــي ُقدمــً سـ ِّ
ـتركز الخدمــات المصرفيــة للبنــك
وفــي ســبيل ُ
ً
علــى إنشــاء بيئــة ضــد المخاطــر كمــا تقــدم حلــوال وعروضــً
مبتكــرة لســد احتياجــات عمالئنــا التــي تتغيــر مــن حيــن إلــى آخــر.
سنســتخدم إمكانيــات البنــك الرقميــة لتحســين خبــرة عمالئنــا
وبنــاء عالقــات أعمــق تــدوم طوي ـ ً
ا.

يســاعد المتخصصــون بمنتــج معيــن التابعيــن شــريك لحقيقــي
فــي مجــال “أعمــال سالســل التجــارة واإلمــداد” العمــاء فــي التعامــل
متطلبــات تمويــل التجــارة حســب طلبهــم وتقديــم إدارة لــرأس
المــال العامــل باســتخدام منتجــات “تمويــل سلســلة اإلمــداد”.
ويعمــل المتخصصــون عــن قــرب مــع فريــق المؤسســات الماليــة
اللتقــاط حصــة المحفظــة وتقليــل المخاطــر حــول تدفقــات الصــادرات.
فضــ ً
ا عــن ذلــك ،فــي جوهــر عرضنــا الق ِّيــم ،ننــوي االهتمــام
بمقترحــات الموظفيــن ،التــي ســتمكننا مــن تأســيس عالقــة
أفضــل مــع العميــل.
كمــا اســتهدفت إســتراتيجية قســم الخدمــات المصرفيــة
التنويــع الــازم عبــر القطاعــات،
للشــركات والمؤسســات
َ
والمنتجــات ،والتمويــل .وتــم التركيــز علــى تنــوع مقترحــات قســم
الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات المقدمــة لقطاعــات
مختلفــة مثــل العنايــة بالصحــة ،والتعليــم ،النقــاط المختــارة
للتجزئــة العامــة ،وغيــر ذلــك.
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مراجعة األداء

وحدة معالجة الديون للشركات
واألفراد ()CRRU

تــم إنشــاء وحــدة معالجــة الديــون للشــركات واألفــراد لتتولــى
وتدير وتقدم الحلول المناســبة لتحصيل القروض والتســهيالت
اإلئتمانيــة المتعثــرة ،وعلــى وجــه الخصــوص المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة و القــروض الشــخصية لألفــراد فضـ ً
ا عــن الحســابات
المتعثــرة للشــركات والمؤسســات.
وتعتبــر المهمــة الرئيســية لوحــدة معالجــة الديــون للشــركات
واألفــراد هــي الحــد مــن الخســائر التــي قــد يتكبدهــا البنــك
كنتيجــة لعــدم وفــاء المتعامليــن المتعثريــن بإلتزاماتهــم،
وذلــك مــن خــال تقديــم الحلــول المناســبة إلعــادة هيكلــة الديــون
أو التفــاوض بشــأن تســوية للســداد أو البــدء باإلجــراءات القانونيــة
المناســبة لرفــع نســبة التحصيــل مــن الحســابات المتعثــرة و
الديــون المشــطوبة بمــا يضمــن حمايــة رأســمال البنــك.
وقــد نجحــت وحــدة معالجــة الديــون للشــركات واألفــراد فــي
تحقيــق انخفــاض كبيــر فــي حجــم األصــول الغيــر عاملــة إلــى أقــل
مــن  %1.3مــن إجمالــي قيمــة القــروض.

الخزينة وأسواق رأس المال

تهــدف الخزينــة وأســواق رأس المــال إلــى دعــم عالقــة البنــك
بالشــركات والعمــاء الذيــن يملكــون صافــي ثــروات طائلــة وذلــك
خــال مجموعــة كبيــرة ومخصصــة مــن المنتجــات والخدمــات
تســتهدف احتياجاتهــم الخاصــة .يشــمل ذلــك مشــتقات أســعار
القائــدة المعقــدة ومشــتقات العمــات .وتســاعد إدارة الضمانــات
الفعالــة فــي التحكــم فــي حجــم ســيولة ومخاطــر البنــك .وكجــزء
مــن وظيفــة إدارة الخصــوم واألصــول التابعة للبنــك تقدم الخزينة
ـل دائمــً ومتنوعــً .وقــد
وأســواق رأس المــال للبنــك مصــد َر تمويـ ٍ
نتــج عــن إدارة التمويــل الفعالــة التحكــم فــي تكاليــف أموالنــا
الخاصــة بالصناديــق ،وتعزيــز حجــم الســيولة والتمويل ،وتحســين
نســبة القــروض إلــى الودائــع إلــى  %91بــدءًا مــن  31ديســمبر ،2018
مــع ثبــات نســبة الســلف إلــى المــوارد الثابتــة عنــد .%80.44وســاعد
التســويق والتطويــر الناجــح لمنتجــات الســيولة الطويلــة األجــل
فــي تقليــل الفتــرات بيــن مواعيــد االســتحقاق .وقــد ارتفعــت
المحفظــة االســتثمارية للبنــك إلــى أكثــر مــن  3.8مالييــن درهــم
وبنــاء عليــه تــم إضافــة إجمالــي دخــل الفائــدة .تشــمل
إماراتــي،
ً
المحفظــة أساســً أوراقــً ماليــة ذات دخــل ثابــت بســيولة عاليــة،
بمزيــج مــن الســندات والصكــوك الصــادرة عــن جهــات الحكوميــة،
وشــبه حكوميــة ،وشــركات مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول
مجلــس التعــاون الخليجــي.

خالل عام  2018ساهمت الخزينة بمبلغ 146
مليون درهم إماراتي في إيرادات البنك ،بزيادة
 ٪12.3مقارنة بـ 128مليون درهم في عام .2017
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وتقيــم الخزينــة بانتظــام مشــروعات بنكيــة واســعة لتحســين
قدرتنــا علــى تســليم منتجــات ذات جــودة لعمالئنــا علــى نحــو
دائــم.

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للخدمات المصرفية اإلسالمية
تقرير مقدم إلى الجمعية العمومية عن أعمال السنة المالية 2017م و 2018م

ومواكبــةً إلســتراتيجية البنــك المســتقبلية تخطــط وحــدة
الخزينــة لزيــادة وتنــوع أنشــطتها االســتثمارية واســتمرار دعــم
احتياجــات األعمــال األخــرى.
كمــا تهــدف الخطــة لوضــع اهتمــام أكثــر بمبيعــات الخزينــة لزيــادة
حصــة المحفظــة علــى أنشــطة الشــركات .ومــن أجــل تعزيــز
الوضــع العــام ســيقوم فريــق عمــل الخزينــة خــال عــام  2019بطــرح
منتجــات تحــوط الســلع لعمــاء الشــركات.

الخدمات المصرفية اإلسالمية

تســتمر دائــرة الخدمــات المصرفيــة االســامية فــي البنــك العربــي
المتحــد فــي طــرح وتقديــم المنتجــات والخدمــات اإلســامية
أن مطابقــة وموافقــة كافــة منتجــات
المتميــزة والتأكــد مــن ّ
البنــك وخدماتــه اإلســامية ألحــكام وضوابــط الشــريعة اإلســامية.
إن إســتمرار متطلبــات عمــاء البنــك األفــراد والشــركات أو
المؤسســات الماليــة المســتمر للحصــول علــى المزيــد مــن
المنتجــات اإلســامية المتميــزة يشــجع فريــق العمــل بالدائــرة
اإلســامية لتطويــر منتجــات وإجــراءات جديــدة تلبــي إحتياجــات
عمــاء البنــك بمــا يتناســب مــع متطلباتهــم الماليــة.
جديــر بذكــره إن كافــة المنتجــات والخدمــات اإلســامية يتــم
إعتمادهــا والموافقــة عليهــا مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة
للبنــك والمكونــة مــن نخبــة مــن أبــرز الفقهــاء مــن ذوي العلــم
مهمــة لجنــة الرقابــة
فــي فقــه العلــوم الشــرعية والماليــة .تتجلــى
ّ
الشــرعية الداخليــة فــي التوجيــه واإلشــراف والتدقيــق علــى كافــة
معامــات دائــرة الخدمــات المصرفيــة اإلســامية لضمــان توافــق
جميــع عملياتهــا الماليــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
لقــد أخــذ فريــق العمــل علــى عاتقــه طــرح المزيــد مــن المنتجــات
والخدمــات الجديــدة المتميــزة خــال األعــوام القادمــة وذلــك تزامنــً
مــع تعليمــات وقــرارات الهيئــة العليــا الشــرعية فــي المصــرف
المركــزي.
إن هــذه المنتجــات والخدمــات الجديــدة ســتلبي وبــكل تأكيــد
إحتياجــات عمــاء البنــك الماليــة لتحقيــق اســتراتيجية البنــك
العامــة ولتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن إنشــاء دائــرة الخدمــات
المصرفيــة اإلســامية.
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد،،،،

إلى السادة الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
وفقــً لقــرار الجمعيــة العموميــة بتعييننــا لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للخدمــات المصرفيــة اإلســامية  -البنــك العربــي المتحــد
وتكليفنــا بذلــك  ،نقــدم لكــم التقريــر التالــي:
قامــت اللجنــة بكامــل أعمالهــا فــي الرقابــة والتدقيــق الشــرعي علــى أعمــال النافــذة اإلســامية للبنــك العربــي المتحــد خــال الفتــرة
الممتــدة منــذ تاريــخ 2017-01-01م وحتــى تاريــخ 2018-12-31م  ،وذلــك بشــكل مســتقل تمامــً وحريــة مطلقــة دون وجــود أيــة معوقــات أو
ـواء مــن مجلــس إدارة البنــك أو اإلدارة التنفيذيــة .ولقــد راقبنــا المبــادئ المســتخدمة والعقــود المتعلقــة بالمعامــات
قيــود أو ضغوطــات سـ ً
والتطبيقــات التــي طرحتهــا الخدمــات المصرفيــة اإلســامية خــال الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر2017م و  31ديســمبر 2018م
وذلــك إلبــداء رأي عمــا إذا كانــت الخدمــات المصرفيــة اإلســامية قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الشــريعة االســامية وفقــا للفتــاوى والقــرارات
واإلرشــادات المحــددة التــي أصدرناهــا.
إن إدارة البنــك مســؤولة عــن التــزام الخدمــات المصرفيــة اإلســامية بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية فــي جميــع أعمالهــا ،كمــا تقــع
عليهــا مســؤولية التأكــد مــن ذلــك ،أمــا مســئوليتنا فتنحصــر فــي إبــدائ رأي مســتقل عــن مــدى التــزام الخدمــات المصرفيــة اإلســامية
بأحــكام الشــريعة اإلســامية بنــاء علــى مراقبتنــا وتقديــم لكــم بذلــك.
لقــد قمنــا بالمراقبــة التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات المتبعــة مــن الخدمــات المصرفيــة اإلســامية علــى أســاس اختبــار كل
نــوع مــن أنــواع العمليــات.
كمــا قمنــا بتخطيــط وتنفيــذ مراقبتنــا مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي اعتبرناهــا ضروريــة لتزويدنــا بأدلــة
تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول بــأن الخدمــات المصرفيــة اإلســامية لــم تخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية بذلك تقرر ما يلي:
أ.
ب.
ت.
ج.
د.
هـ.

بنــاءا علــى قــرار الهيئــة العليــا الشــرعية فــي المصــرف المركــزي  ،فقــد إعتمــدت لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة المعاييــر الشــرعية
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية مرجعــا لهــا فــي فتاواهــا ابتــدءا مــن تاريــخ 2018/9/1م.
إن العقــود والعمليــات والمعامــات التــي أبرمتهــا الخدمــات المصرفيــة اإلســامية خــال الســنة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2017م و 31
ديســمبر 2018م التــي اطلعنــا عليهــا تمــت وفقــً ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
إن توزيع األرباح وتحميل الخسارة حسب ميزانية الخدمات المصرفية اإلسالمية يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
إن جميــع المكاســب التــي حققــت مــن مصــادر أو بطــرق تحرمهــا أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات لصرفهــا
فــي أغــراض األعمــال الخيريــة.
إن استثمار المبالغ المودعة في حسابات الودائع االستثمارية قد تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
قامــت اإلدارة المختصــة بحســاب الــزكاة الواجبــة للفتــرة والتــي غطاهــا التقريــر وســيتم إبــاغ المســاهمين بذلــك ،حيــث تقــع عليهــم
مســؤولية إخراجهــا.
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لمحة حول مهام القطاعات التشغيلية
ودعم األعمال

تحسين اإلنتاجية ،وتقوية إطار الضوابط الداخلية ،وتبني التغير
التكنولوجي ،وتعزيز تجربة العمالء لتحقيق نمو تجاري دائم.

مواكبــةً إلســتراتيجية البنــك قمنــا بتنفيــذ خطــوات مهمــة فــي
عــام  ،2018وتســتمر مبــادرات تنفيــذ اإلســتراتيجية فــي التقــدم
وتحســين نمــوذج التشــغيل لدينــا.

يدور موضوع  2018حول:

 -1مواصلة تعزيز صورة تطبيق تكنولوجيا المعلومات.
 -2تسريع التحول الرقمي.
 -3تنفيذ الضوابط الفعالة وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
 -4تحسين تجربة العمالء.

ال تزال التكنولوجيا هي العنصر الداعم الرئيسي

عمليــة تحديــث تكنولوجيــا المعلومــات كانــت موضــوع عــام .2018
وقــد تــم توجيــه جهودنــا فــي النصــف الثانــي مــن العــام نحــو
تحقيــق االســتقرار فــي التطبيقــات المصرفيــة المهمــة الحاليــة
إلــى جانــب التنفيــذ المســتمر لتطبيقــات األعمــال اإلســتراتيجية
القــادرة علــى توفيــر أقصــى قيمــة لألعمــال.
توفيــر الخدمــة المصرفيــة األساســية علــى مــدار الســاعة
طــوال أيــام األســبوع لألنظمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت (أي
تبــادل األعمــال بالتجزئــة وتبــادل األعمــال للشــركات) ،ونظــام
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول والخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف (االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة)،
وقنــوات آي ديبوســت ،وماكينــة الصــراف اآللــي.
ترقيــة تطبيــق ســويفت  2018وتنفيــذ التغييــرات الســريعة
الجديــدة التــي تتطلــب تغييــر النظــام األساســي وترقيــة
النظــام أيضــً.
ترقيــة نظــام تــي آي بــاس :ســوف تقــدم تحســينات ومزايــا
جديــدة مــن خــال ترقيــة النظــام إلــى أحــدث إصــدار 8-2
لزيــادة الكفــاءة ،كذلــك تحســين أداء النظــام عــن طريــق
تغييــر النظــام األساســي وترحيــل البيانــات.
إجــراء التحســينات الرئيســية فــي التطبيقــات التــي تواجــه
العمــاء مثــل نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة وإدارة
العمليــات التجاريــة.
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مرحلة نحو تنفيذ المعيار الدولي إلدارة تكنولوجيا
المعلومات آيزو 20000

لقــد اعتمدنــا المعيــار الدولــي إلدارة تكنولوجيــا المعلومــات آيــزو
 20000وأهــداف التحكــم فــي المعلومــات والتكنولوجيــا ذات الصلــة
(كوبيــت) كنمــوذج حوكمــة لدينــا إلدارة تكنولوجيــا المعلومــات
التــي أدت إلــى الفصــل الواضــح بيــن الواجبــات مــع تعزيــز مرجعيــة
فعالــة .نتيجــة لذلــك ،قمنــا
المحاســبة لتــؤدي إلــى تقديــم خدمــات َّ
بتنفيــذ إدارة البالغــات والتغييــر واختبــارات التخزيــن وأنظمــة
خطــة اســتمرارية األعمــال واســترداد البيانــات المهمــة.

تسريع التحول الرقمي

توســيع شــبكة ماكينــات الصــراف اآللــي إلــى  67فــي عــام
.2018
االنتهــاء مــن طــرح برامــج الجيــل التالــي لماكينــات الصــراف
اآللــي بأكثــر مــن  20خدمــة.
إبــرام اتفاقيــة تســويق مشــترك لماكينــات الصــراف اآللــي
حصريــً مــع يونيــون بــاي.
إطــاق النســخة العربيــة مــن تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة
لألفــراد عبــر اإلنترنــت والهواتــف المحمولــة.
تعزيــز التســهيالت المصرفيــة ،أي االســتجابة الصوتيــة
التفاعليــة لعمــاء “الخدمــات المصرفيــة لألفــراد” مــع توفيــر 14
خدمــة جديــدة.
التوقــف عــن طباعــة الكشــوفات الفعليــة الخاصــة بقطــاع
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد كجــزء مــن دعــم حملــة “جــو
جريــن”.
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اتباع التحليالت المتقدمة

خــال عــام  ،2018اتخذنــا أول خطواتنــا نحــو التحليــات المتقدمــة
وعلــوم البيانــات .وخــال اســتخدام األصــول المعلوماتيــة الحاليــة
لمؤسســتنا بمســاعدة علــوم البيانــات قمنــا بتجربــة تشــغيل
نمــوذج إعــادة مــلء النقــود عــن طريــق ماكينــات الصــراف اآللــي،
حيــث نتوقــع اســتخدامًا نقديــً فــي كل ماكينــات الصــراف اآللــي،
ونحــدد مبالــغ إعــادة مــلء الماكينــات.
واليــوم ،تتوقــع ماكينــات الصــراف اآللــي التابعــة لنــا بنفســها
احتياجاتهــا النقديــة تمامــً علــى نحــو دقيــق وتلقائــي وتبلــغ
شــركة إعــادة مــلء النقــود لتنفيــذ المهمــة المطلوبــة .نتوقــع
مدخــرات ذات فائــدة ملحوظــة وانخفاضــً فــي تكلفــة إعــادة
مــلء الماكينــات فــي الســنوات التــي ســتتضمن اختفــاء النقــود
المعطلــة ودورات إعــادة مــلء إضافيــة.
تُعــد هــذه حالــة اســتخدام مميــزة فــي الســوق ومجــرد بدايــة
لتوظيــف علــوم البيانــات نحــو اتخــاذ قــرارات فــي مجــال األعمــال
مبنيــة علــى أســاس المعلومــات.

ضمان المعالم الرئيسية عند تغييرها

نواصــل التركيــز بقــوة علــى األمــن الحاســوبي للبنــك عــن طريــق
حمايــة اإلمكانيــات المهــددة أمنيــً .حيــث واصــل بنكنــا اتبــاع
إطــار عــام فــي الصناعــة يقــوم علــى مبــدأ األمــن الحاســوبي
بالتركيــز علــى األعمــدة الخمســة الرئيســية التاليــة :الهويــة،
والحمايــة ،واالستكشــاف ،واالســترداد ،والــرد .نقــوم علــى نحــو
مســتمر بتحســين تلــك األعمــدة وبذلــك ننقــل المؤسســة إلــى
مســتوى أعلــى مــن االلتــزام .باإلضافــة إلــى ذلــك ،واصلنــا اتبــاع
“إطــار الســيطرة الموحــدة إلدارة مخاطــر األمــن الحاســوبي” وذلــك
بغــرض إدارة المخاطــر الرئيســية والتركيــز علــى المجهــودات
حتــى يتــم االمتثــال لمعاييــر األمــن والحمايــة لحفــظ وتخزيــن
معلومــات البطاقــات المصرفيــة ومتطلبــات ضوابــط الهيئــة
الوطنيــة لألمــن اإللكترونــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــدم فريــق
أمــن المعلومــات مــع فريــق تقنيــة المعلومــات بنهايــة  2018برنامــج
الوعــي األمنــي الجديــد للعامليــن لدينــا.

نحو خبرة أفضل للعميل من خالل خدمة ممتازة

تحويــل العامليــن بالفــرع إلــى “مصرفيين عالمييــن” يخدمون
جميــع قطاعــات العمــاء مــن خــال المــكان ذاتــه.
تحــرك شــبكة رصــد ماكينــات الصــراف اآللــي مــن  5×8إلــى
 7×24فــي .2018
تحســن معــدل وقــت التشــغيل مــن  %98فــي  2017إلــى
ِّ
 %99.09فــي .2018
انخفاض شكاوى العمالء في عام  2018مقارنة بعام .2017
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المسؤولية المجتمعية للشركة

إدارة الثروات البشرية

لقد كانت المسؤولية المجتمعية وستظل دائمًا من األعمدة الرئيسية
ألنشطة البنك العربي المتحد ،وسيستمر البنك في تقديم مبادراته
للمجتمع حيث يعيش ويعمل عمالؤنا.
يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بخدمــة المجتمــع اإلماراتــي علــى نطــاق واســع خــال المشــاركة ،والدعــم،
والرعايــة للمبــادرات التاليــة:
أنشطة رعاها البنك العربي المتحد:

نادي خورفكان ألصحاب الهمم.
دعم األطفال الذين لديهم إعاقة.
دعم “مدن الخير” لبناء مساكن لمواطني الدولة.

تبرع البنك العربي المتحد:
َم ّثــل عــام  2018ســنة أخــرى ســاهم فيــه اعتمــاد البنــك العربــي
المتحــد علــى جــودة رأس مالــه البشــري فــي دعــم األداء العــام
للبنــك .ويســتند نمــو البنــك العربــي المتحــد علــى فريــق
متخصــص مــن ذوي الكفــاءه والذيــن يســاهمون بخبراتهــم
وباالنظمــه والعمليــات القويــة والحلــول الرائــدة .ويؤكــد البنــك
علــى التزامــه بتســخير هــذه الكفــاءات ضمــن بيئــة تشــجع علــى
اإلبــداع.
ويعتبــر القطــاع المصرفــي صناعــة ماليــة واقتصاديــة واســعة
تعتمــد بشــكل رئيســي علــى القــوى العاملــة .لذلــك فــإن إدارة
هــذه القــوى العاملــة والحفــاظ عليهــا بــات يمثــل أولويــة بالنســبه
لنــا فــي إدارة الثــروات البشــريه .ونحــن ندعــم الفــرص وندعــم كل
مــن يعمــل بشــكل ذكــي لبلــوغ كامــل قدراتــه.
ويمثــل رضــا العمــاء أولويــة فــي البنــك العربــي المتحــد ،وباتــت
الكــوادر العاملــه فــي المكاتــب األماميــه واجهــة للبنــك ،وبالتالــي
فــإن إدارة الثــروات البشــريه مســؤلة عــن التأكــد مــن وجــود كــوادر
مؤهلــه تعمــل فــي المكاتــب األماميــه .ونعمــل علــى ضمــان
خضــوع الكــوادر للتدريبــات الالزمــه قبــل مباشــرتهم العمــل،
ليكونــوا علــى درايــه أفضــل بــأدق تفاصيــل الصناعــة المصرفيــة
األساســية وعالقــات العمــاء .كمــا نركــز باســتمرار علــى متطلبــات
الكميــة والجــودة.
وباإلضافــة إلــى األنشــطة الرئيســيه الخاصــه بــإدارة الثــروات
البشــريه ،واصــل البنــك مســيرة التطويــر واالســتثمار فــي
كفــاءات وقــدرات موظفيــه مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وتــم ذلــك مــن خــال مبــادرات مثــل المشــاركة فــي
برنامــج “المســرعات الحكوميــة” بالتنســيق مــع مصــرف اإلمــارات
المركــزي وبرنامــج تطويــر الكــوادر اليشــريه الوطنيــة “ريــادة” الــذي
تــم تصميمــه داخليــا.
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ويعتبــر برنامــج “ريــادة” خطــة تنمويــه فريــدة ومهيئــه لتالئــم
المتطلبــات الخاصــه ،تمتــد علــى فتــرة  12شــه ًرا ،وتتضمــن
المهــارات المصرفيــة الفنيــة ومبــادرات التطويــر القيــادي .ويتــم
تقديــم التدريــب عبــر وســائل مختلفــة مــن الصفــوف الدراســية،
والتدريــب فــي الهــواء الطلــق ،والتعلــم اإللكترونــي ،والتدريــب
الوظيفــي ،واإلشــراف والتوجيــه  ،إلــخ .ويمثــل دعــم اإلدارة العليــا
والتزامهــا الرافعــه األهــم فــي أي مبــادرة .ويؤمــن قادتنــا ومدرائنــا
ايمانــا راســخا بــان وجــود مواهــب أفضــل يمثــل العنصــر األهــم
ـوق
مقارنــة مــع كافــة رافعــات األداء األخــرى .ويتيــح لألعمــال بالتفـ ّ
علــى منافســيها .كمــا تــم توظيــف المدربيــن المحترفيــن
الخارجييــن لتدريــب مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وتوجيههــم .وشــهدت الســنوات الثــاث الماضيــة تخــرج  25زميــا
مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــده مــن برنامــج “ريــادة”.
وتتوجــه كافــة الجهــود نحــو ضمــان إعــداد وتطويــر قــوى عاملــة
إماراتيــة قويــة فــي البنــك.

تبرعــات عديــدة لمســاندة المرضــى الغيــر قادريــن علــى
تكاليــف العــاج الطبــي
أطلــق البنــك العربــي المتحــد حملــة للتبــرع بالــدم بالتنســيق
مــع وزارة الصحــة والوقايــة التــي يمثلهــا مركــز الشــارقة لنقــل
الــدم والبحــوث.

وفــي إطــار مبــادرة مجلــس الــوزراء بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــده وموافقتــه ،تــم تطبيــق اســتراتيجية جديــدة للتوطيــن
تحــت اســم “النظــام القائــم علــى النقاط” وشــهد عــام  2018توافق
البنــك الكامــل مــع هــذه االســتراتيجية حيــث حقــق البنــك ٪100
مــن الهــدف المرجــو .ولعبــت المشــاركة المتميــزه لــإداره العليــا
دورا كبيــرا فــي ضمــان نجــاح هــذه المبــادرة ،فاســتطاع بذلــك
البنــك أن يحصــد المركــز األول عــن فئــة “المنشــآت المتوســطة”
مــن جائــزة “التوطيــن اإلماراتيــة المرموقــة لعــام  .”2018خصصــت
هــذه الجائــزة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن ،بحيــث
تســلط الضــوء علــى واحــدة مــن مبــادرات البنــك العربــي المتحــد
العديــدة لضمــان اســتدامة اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة مــن خــال رعايــة مواهــب وقــدرات مواطنيهــا.
وتســاعد القيــم األساســية األربــع التــي ننتهجهــا ،وهــي النزاهــة
والتركيــز علــى العمــاء والكفــاءة والتماســك وحســن المعاملــة
لبنــاء المســتقبل المنشــود.
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دور مجلس اإلدارة
إطار عمل الحوكمة لدى البنك العربي المتحد

تلعب الحوكمة دورًا جوهريًا في
الممارسات الخاصة بثقافة وأعمال
البنك العربي المتحد.
يرتبط إطار عمل الحوكمة لدى
البنك بالطريقة التي يتم من
خاللها إدارة وتوجيه أنشطة
وأعمال البنك مع األخذ بعين
االعتبار كل أصحاب المصالح ودور
البنك في المجتمع.

إن إطار عمل الحوكمة يضمن قيام مجلس اإلدارة بمراقبة المخاطر
الناتجــة عــن أعمــال البنــك بشــكل فعــال .وهــو يركــز بشــكل كبيــر
علــى الفصــل فــي المهــام والمســؤوليات الخاصــة بأعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة كمــا يركــز علــى مــدى فاعليــة لجــان
مجلــس اإلدارة واللجــان اإلداريــة ودور مدققــي الحســابات الداخلييــن
والخارجيــن ،باإلضافــة إلــى الشــفافية واإلفصــاح عــن البيانــات بصــورة
دقيقــة اثنــاء المهــل المخصصــة لهــا والتعــاون مــع الهيئــات
التنظيميــة واإلشــرافية وذلــك لضمــان االمتثــال الكامــل باللوائــح
المعمــول بهــا واعتمــاد أفضــل الممارســات.
يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بالمتطلبــات التنظيميــة الخاصــة
بالمصــرف المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة
وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة كمــا يقــوم البنــك بتطبيــق أفضــل
الممارســات المعتمــدة فــي القطــاع المصرفــي.
يخضــع إطــار عمــل الحوكمــة لمراجعــة مســتقلة بهــدف الحــرص
علــى اإللتــزام بجميــع الواجبــات والمســؤليات.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة الخاصة بالبنك وفق معايير
التقارير المالية الدولية ومتطلبات القوانين المعمول بها في
دولة اإلمارات العربية المتحدة .يتم نشر هذه البيانات بصورة
منتظمة على الموقع االلكتروني للبنك وتدرج تحت قسم عالقات
المستثمرين (.)www.uab.ae

اإلفصاح والشفافية

يلتــزم البنــك ببنــاء إطــار عمــل متيــن لحوكمــة الشــركة وزيــادة
مســتوى الشــفافية واالفصــاح .وبالتالــي ،يولــي البنــك أهميــة
كبيــرة لمتطلبــات اإلفصــاح والشــفافية ضمــن المهــل الرقابيــة
المطبقــة فــي هــذا الصــدد .ويتــم نشــر المعلومــات مــن خــال عــدد
مــن القنــوات بمــا فــي ذلــك البيانــات الصحفيــة والتقاريــر المختلفــة.
كما تم إنشاء قسم مخصص لعالقات المستثمرين على الموقع
االلكتروني الخاص بالبنك ( ،)www.uab.aeوالذي يتم من خالله
تحميل التقارير المالية وغير المالية.
تشــتمل التقاريــر الماليــة علــى التقاريــر الســنوية والنتائــج الماليــة
التــي يتــم نشــرها باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة .تتوفــر أيضــً
علــى الموقــع االلكترونــي معلومــات حــول الوثائــق الهامــة األخــرى
الخاصــة بالمســاهمين مثــل نظــام البنــك األساســي وقائمة بأســماء
المســاهمين الرئيســين وأســعار الســهم باإلضافــة إلــى تقاريــر
المحلليــن وملخــص عــن اللوائــح والسياســات المطبقــة فــي البنــك.
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يتمتع مجلس اإلدارة ،حســب نظام البنك االساســي ،بالصالحيات
الواســعة والالزمــة لتنفيــذ األنشــطة والمهــام المســندة إليــه
وذلــك لتحقيــق أهــداف البنــك .تتضمــن مســؤوليات مجلــس
اإلدارة وضــع االســتراتيجية الخاصــة بالبنــك ،والتأكــد مــن إدارة
المخاطــر بكفــاءة مــن خــال مراقبــة جهوزيــة البنــك لتحمــل هــذه
المخاطــر .إن مجلــس اإلدارة مســؤول بصــورة عامــة عــن إدارة
شــؤون وأنشــطة البنــك.
أضافــة إلــى ذلــك ،فــإن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تطبيــق إطــار
عمــل الحوكمــة الخــاص بالبنــك وذلــك لضمــان تنفيــذ الضوابــط
واإلفصاحــات الداخليــة ووضــع السياســات واإلجــراءات المناســبة
التــي تعتبــر جوهريــة بالنســبة لحجــم وطبيعــة عمليــات
البنــك مــن جهــة ولاللتــزام بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
المعمــول بهــا فــي جميــع األوقــات مــن جهــة اخرىباإضافــة إلــى
ذلــك ،حــدد مجلــس اإلدارة الئحــة اختصاصــات مجلــس اإلدارة
واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والتــي توضــح أعمــال المجلــس
ولجانــه ومســؤولياتهم وواجباتهــم.

دور رئيس مجلس اإلدارة

يتــم اختيــار رئيــس مجلــس اإلدارة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفــق
النظــام األساســي للبنــك .وال يشــغل منصــب رئيــس مجلــس
اإلدارة ومنصــب الرئيــس التنفيــذي فــي البنــك العربــي المتحــد
الشــخص نفســه.

واجبات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة

يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد قيامهــم بواجباتهــم بمــا يلــي
وفقــً لمعاييــر الحوكمــة:
التمتــع بالمهــارات والمؤهــات والمعرفــة الالزمــة لشــؤون
وأعمــال البنــك
التصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجارية
االلتــزام بمتطلبــات الســرية وتضــارب المصالــح والشــفافية
عنــد القيــام بمســؤولياتهم كأعضــاء مجلــس إدارة
العمــل وفقــً لاللتزامــات المنصــوص عليهــا ووفقــً لبنــود
النظــام األساســي وكافــة اللوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا
عدم إدانتهم بأي جريمة أو جناية أو قضايا مخلة بالشرف
اإلفصــاح عــن أي مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة والتــي مــن
الممكــن أن يكــون لهــا صلــة بالبنــك والتــي مــن الممكــن أن
تتعــارض مــع األداء الجيــد لمهامهــم
الحضــور بانتظــام والمشــاركة بصــورة فعالــة فــي اجتماعــات
مجلــس اإلدارة و اللجــان المنبثقــة عنــه والجمعيــة العموميــة
للمســاهمين

تشكيل واختيار أعضاء مجلس اإلدارة

يتألــف مجلــس اإلدارة الحالــي مــن تســعة أعضــاء غيــر تنفيذييــن،
تــم اختيارهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية الــذي
انعقــد فــي أبريــل  2018وذلــك لمــدة ثالثــة ســنوات .والجديــر بالذكــر
أنــه وطبقــً للنظــام األساســي للبنــك يجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة.

يتولــي رئيــس مجلــس اإلدارة توجيــه أنشــطة مجلــس اإلدارة كمــا
يقــوم بالتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يفــي بالتزاماتــه تجــاه امتثــال
البنــك باللوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا والتأكــد مــن تنفيــذ
كافــة القــرارات ،التــي يقــوم مجلــس اإلدارة باتخاذهــا بصــورة
فعالــة.

يتمتــع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعرفــة المهنيــة والخبــرات
المتخصصــة باألعمــال والمعرفــة الجيــدة بالقطــاع المصرفــي
والوعــي المالــي لتنفيــذ المســؤوليات المســندة إليهــم.

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

يحضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعات بصورة منتظمة.

تولــي رئاســة مجلــس اإلدارة ووضــع جــدول األعمــال الخــاص
بــه واالشــراف علــى حســن ســير اجتماعــات المجلــس والتأكــد
مــن تنفيــذ القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة ،بشــكل فعــال،
التأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يتكــون مــن أعضــاء مــن
ذوي الخبــرة فــي القطــاع المصرفــي والمجــاالت الماليــة
و ا لمحا ســبية ،
تســهيل المشــاركة الفعالــة بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
وبنــاء عالقــات بنــاءة بيــن األعضــاء،
تعزيــز ثقافــة الحوكمــة والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يفــي
بالتزاماتــه ويلتــزم بمتطلبــات اللوائــح والقوانيــن المعمــول
بهــا،
ضمان االتصال بصورة فعالة مع المساهمين،
تقييم أداء مجلس اإلدارة بشكل دوري،
بناء مجلس إدارة فعال ووضع خطة تعاقب ألعضاء مجلس
اإلدارة.
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نشاطات المجلس خالل العام 2018

لجان مجلس اإلدارة

عقــد اجتمــع مجلــس اإلدارة  5مــرات خــال العــام  2018وكان يتلقّ ــى المعلومــات بيــن االجتماعــات بانتظــام مــن اللجــان اإلداريــة واللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس فــي مــا يتعلــق بالتطــورات الجاريــة فــي أعمــال البنــك.

فوض مجلس إدارة البنك العربي المتحد جزءًا من صالحياته ومسؤولياته إلى
ّ
لجان تم تشكيلها من قبل المجلس لمساعدته في تنفيذ مهامه وواجباته
وضمان توفير قدر كاف من اإلشراف والمراجعة في مجاالت األعمال والرقابة
المختلفة.

روزنامة اجتماعات المجلس للعام :2018
 12فبراير 2018

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع االرابع من العام  2017واألداء المالي خالل السنة  ،وتحديد
موموعد إنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ  09أبريل 2018

 09أبريل 2018

اجتماع مجلس اإلدارة و إنتخاب أعضاء مجلس اإدارة وإلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال

 24أبريل 2018

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع ااألول من العام  2018واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه

 01نوفمبر 2018

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع االثالث من العام  2018واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه

 26ديسمبر 2018

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال
BOD

BOARD MEMBER

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

GRC

BAC

BCC

C

السيد عمر حسين الفردان

VC

الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني

M

C
C

الشيخ محمد بن فيصل القاسمي

M

M

C

السيد أحمد محمد بخيت حمدان

M

M

M

السيدة نجالء المدفع

M

السيد فـهـد بادار

M

السيد راشد درويش الكتبي

C

M

السيد جوزيف أبراهام
السيد محمد عبد الباقي محمد

()٢

عدد االجتماعات خالل العام 2018

M
M

M
5

M
M

M

()1

BRC

M

M
M

M
9

5

M

C
12

4

( )1عيين كعضو في مجلس اإلدارة في أبريل 2018
( )2خدم كعضو في مجلس اإلدارة حتى مارس 2018
:C
		
:M

:BOD
:GRC
:BAC
:BCC
:BRC
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رئيس
عضو
مجلس اإلدارة
لجنة الحوكمة والمكافأت المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

حوكمة مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت ()GRC

تنــوب اللجنــة عــن المجلــس بشــأن جميــع المســائل المتعلقــة
بــإدارة الحوكمــة واألجــور والترشــيح والخطــط االســتراتيجية،
باســتثناء تلــك الصالحيــات واإلجــراءات التــي تقتصــر علــى مجلس
اإلدارة وفقــً لألحــكام القانونيــة أو النظــام األساســي للبنــك.
لجنــة الحوكمــة و لجنــة المكافــآت مســؤولة عــن دعــم المجلــس
فــي اإلشــراف علــى مخطــط األجــور ،مــن أجــل ضمــان أن األجــور
الموضوعــة تتناســب وتتماشــى مــع ثقافــة البنــك ،واألعمــال
التجاريــة علــى المــدى الطويــل والرغبــة فــي المخاطــرة واألداء
ومراقبــة البيئــة وكذلــك مــع أي القوانيــن أو المتطلبــات
ا لتنظيميــة .
تقــوم اللجنــة بتقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة لتعيين إدارة
جديــد وأعضــاء اإلدارة العليــا ،مــع ضمــان أن أدوار ومســؤوليات
أعضــاء مجلــس اإلدارة تتماشــى مــع المتطلبــات التنظيميــة.
تقــوم اللجنــة بدعــم وتوجيــه المجلــس مــن حيــث المبــادرات
والخطــط والقــرارات االســتراتيجية والميزانيــة.
تجتمــع اللجنــة علــى األقــل أربــع  4مــرات فــي الســنة .ف وقــد عقدت
اللجنــة تســعة أجتماعــات في .2018

لجنة التدقيق

تقــوم لجنــة التدقيــق بمراقبــة نزاهــة البيانــات الماليــة الخاصــة
بالبنــك ،وســامة الرقابــة الداخليــة ،ومــدى االلتــزام بالمتطلبــات
القانونيــة والتنظيميــة ،ومــدى اســتقاللية ومؤهــات مدققــي
الحســابات الخارجييــن ،كمــا تقــوم بمراقبــة األداء والمخرجــات
والتقاريــر المقدمــة مــن قبــل قســم التدقيــق الداخلــي.

لجنة االئتمان

إن لجنــة االئتمــان مســؤولة عــن تقييــم ومنــح األطــراف المقابلــة
تســهيالت ائتمانيــة كمــا تقــوم بالتصديــق علــى أنشــطة البنــك
االســتثمارية ضمــن الحــدود المصــرح بهــا.
تعقــد لجنــة االئتمــان اجتماعاتهــا حســب الحاجــة ،وقــد عقــدت
اثنــى عشــر اجتماعــً خــال العــام .2018

لجنة المخاطر

تتولــى لجنــة المخاطــر المســؤولية عــن كافــة الجوانــب الخاصــة
بــإدارة المخاطــر فــي البنــك ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية
والمخاطــر القانونيــة والمخاطــر التنظيميــة ومخاطــر الســيولة
والمخاطــر الماليــة .إن لجنــة المخاطــر مســؤولة عــن مراجعــة
واعتمــاد السياســات الخاصــة بكافــة المخاطــر كمــا أنهــا مســؤولة
عــن متابعــة كافــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وذلــك مــن
خــال التقاريــر الــواردة مــن اللجنــة اإلداريــة العامــة إلدارة المخاطــر.
تجتمــع لجنــة المخاطــر أربــع مــرات علــى األقــل ســنويًا .وقــد عقــدت
اللجنــة أربــع اجتماعــات خــال العــام .2018

تقييم أداء لجان المجلس والمجلس

تقــوم حوكمــة مجلــس اإلدارة ولجنــة المكافــآت المنبثقــة عــن
المجلــس ســنويًا بمراجعــة أداء المجلــس مــن حيــث تنفيــذه
الختصاصاتــه ،وبنــاءًا عليــه تعمــد إلــى رفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس
اإلدارة.

يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي برفــع التقاريــر الخاصــة بــه بصــورة
مباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة وذلــك مــن خــال لجنــة التدقيــق.
تجتمــع لجنــة التدقيــق أربــع مــرات علــى األقــل ســنويًا .وقــد عقــدت
اللجنــة خمســة إجتماعــات خــال العــام . 2018

التـقـريــر الـســنـوي ٢٠١٨ -
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اللجان اإلدارية

هيكل المساهمين

وافق مجلس اإلدارة على اختصاصات جميع اللجان اإلدارية .لدى البنك
ستة لجان إدارية ترفع تقارير نشاطاتها بانتظام إلى المجلس أو إلى لجان
المجلس المعنية.

اجتماع المساهمين

اللجنة اإلدارية التنفيذية

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال

إن اللجنــة اإلداريــة التنفيذيــة مســؤولة عــن اقتــراح االســتراتيجية
ومراقبــة أداء أعمــال البنــك والتأكــد مــن امتثالــه للمتطلبــات
التنظيميــة والقانونيــة والسياســات الداخليــة.

تــم انتــداب اللجنــة االســتثمارية الخاصــة بتكنولوجيــا األعمــال
لتحقيــق توافــق بيــن المبــادرات الخاصــة بالتكنولوجيــا وبيــن
اســتراتيجية األعمــال الخاصــة بالبنــك وذلــك مــن خــال وضــع
االتجــاه االســتراتيجي الخــاص بالتكنولوجيــا ومراقبــة مــدى تطــور
فاعليــة وكفــاءة العمليــات الخاصــة بنظــم البنــك.
تجتمــع اللجنــة االســتثمارية الخاصــة بتكنولوجيــا األعمــال أربــع
مــرات علــى األقــل ســنويًا.

تعتبــر اللجنــة اإلداريــة العامــة إلدارة المخاطــر بمثابــة الســلطة
األعلــى علــى مســتوى اإلدارة فــي مــا يتعلــق بــإدارة كافــة
جوانــب المخاطــر بمــا فــي ذلــك مخاطــر االئتمــان ومخاطــر
الســوق والمخاطــر التشــغيلية والمخاطــر القانونيــة والمخاطــر
التنظيميــة ومخاطــر الســيولة والمخاطــر الماليــة وأمــور التدقيــق
الخاصــة بالبنــك.

لجنة إدارة الموجودات واإلستثمار

ترفــع اللجنــة اإلداريــة العامــة إلدارة المخاطــر التوصيــات بشــأن
كافــة المســائل المرتبطــة بسياســة إدارة المخاطــر واالســتثمار
إلــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس ،وإلــى لجــان المجلــس
األخــرى حســب الحــال.

تجتمــع لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات ســت مــرات علــى
األقــل ســنويًا.

تجتمــع اللجنــة اإلداريــة التنفيذيــة أربعــة مــرات علــى األقــل فــي
الســنة .

اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر

تجتمــع اللجنــة اإلداريــة العامــة إلدارة المخاطــر أربــع مــرات علــى
األقــل ســنويًا.

اللجنة االدارية العامة لالئتمان

تعتبــر اللجنــة اإلداريــة العامــة لالئتمــان بمثابــة الســلطة األعلــى
علــى مســتوى اإلدارة فــي مــا يتعلــق بالموافقــة علــى الحــدود
االئتمانيــة وعلــى البرامــج الخاصــة بمنتجــات االئتمــان والتعــرض
لمخاطــر االكتتــاب مــن القــروض المشــتركة والمعامــات الخاصــة
بــاألوراق الماليــة.

تعتبــر لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات الجهــة المســؤولة
عــن اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات الخاصــة بــإدارة
الموجــودات والمطلوبــات ومخاطــر الســوق (علــى ســبيل المثــال،
الهيــكل الخــاص بالميزانيــة العموميــة والتمويــل والتســعير
والتحــوط واالســتثمار).

لجنة األصول الخاصة

تعتبــر لجنــة األصــول الخاصــة أعلــى ســلطة إداريــة فــي مــا
يتعلــق بــإدارة محفظــة القــروض والتســهيالت ومراجعــة أدائهــا
وتخصيــص االحتياطــات الالزمــة لخســائر القــروض.
تجتمع لجنة األصول الخاصة على أساس شهري .

تقييم أداء لجان اإلدارة

يجتمــع المســاهمون علــى األقــل مــرة واحــدة ســنويًا خــال اجتمــاع
الجمعيــة العموميــة الســنوية التــي هــي بمثابــة الســلطة العليــا
للبنــك .ينــص النظــام االساســي للبنــك علــى اإلطــار القانونــي
الــذي يحــدد متطلبــات دعــوة المســاهمين وعقــد اجتمــاع
الجمعيــة العموميــة للمســاهمين.
يتــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي خــال األربعــة
أشــهر األولــى مــن الســنة لمناقشــة المواضيــع التاليــة والموافقــة
عليهــا :
ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط البنــك وعــن مركــزه
المالــي والتصديــق عليــه
سماع تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليه
مناقشــة ميزانيــة البنــك وحســاب األربــاح والخســائر
والتصديــق عليهــا
النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح
إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عزلهــم ورفــع دعــوى
المســؤولية عليهــم حســب األحــوال
إبــراء ذمــة مدققــي الحســابات أو عزلهــم ورفــع دعــوى
المســؤولية عليهــم حســب األحــوال
تعيين مدققي الحسابات وتحديد بدل أتعابهم
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،حسب الحاجة
مــن الممكــن أن يجتمــع الشــركاء بموجــب اجتمــاع خــاص والــذي
يتــم عقــده التخــاذ قــرارات بشــأن أمــور أخــرى غيــر تلــك التــي
يتناولهــا اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي كمــا هــي مدرجــة
أعــاه ،ويحــدد النظــام األساســي للبنــك متطلبــات القــرارات
الخاصــة الصــادرة عــن الجمعيــة العموميــة للمســاهمين.

كبار المساهمين

فيمــا يلــي قائمــة كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون  %5أو أكثــر
مــن رأســمال البنــك كمــا فــي  31ديســمبر :2018
البنك التجاري القطري
الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
الماجد لإلستثمار (ذ.م.م)
جمعة الماجد عبد اهلل مهيري
المساهمين حسب الجنسية كما في  31ديسمبر :2018
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
دول الخليج األخرى
الدول العربية األخرى
الدول األخرى

٪40.00
٪11.13
٪5.43
٪5.31

٪52.94
٪43.86
٪0.01
٪0.64
٪2.55

األسهم المملوكة حسب نوع المستثمر كما في  31ديسمبر :2018
%41.65
البنوك والمؤسسات المالية
٪35.31
االفراد
%23.04
الشركات

*قد ال يساوي اإلجمالي  ٪ 100نظرًا لتدوير األرقام

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة مرتيــن فــي  2018و ذلــك
فــي  15ينايــر  2018للنظــر فــي زيــادة رأســمال .
 09أبريل  2018إلنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

تقــوم لجنــة حوكمــة الشــركات ســنويا بمراجعــة أداء اللجــان
االإداريــة مــن حيــث تنفيذهــا الختصاصاتهــا ،وبنــاءًا عليــه تعمــد
إلــى رفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة .

ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻬﻢ
ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻬﻢ
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت

تجتمع اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان عند وحسب الضرورة.
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ٪ 52,94
ﻗﻄﺮ ٪ 43,86
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اﻓﺮاد ٪ 35,31

دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﺧﺮى ٪ 0,01

اﻟﺸﺮﻛﺎت ٪ 23,04

دول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺧﺮى ٪ 0,64

اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺪول اﺧﺮى ٪ 2,55

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٪ 41,65
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7
73

تقرير حوكمة الشركة

(تابع)

إدارة المخاطر
يــرى البنــك العربــي المتحــد فــي اإلدارة الفعالــة للمخاطــر أحــد
العوامــل األساســية ألدائــه مــن حيــث االســتدامة ،وتعزيــز قيمتــه
اإلجماليــة وتحقيــق النجــاح علــى المــدى البعيــد.
ويتجلــى دور إدارة المخاطــر فــي التأكــد مــن أن قــرارات البنــك
المعنيــة بــإدارة المخاطــر تتوافــق مــع اســتراتيجيته ورغبتــه
بتحمــل المخاطــر ،باإلضافــة إلــى االلتــزام بأفضــل الممارســات
والمعاييــر الدوليــة التــي وضعهــا المنظمــون.
وتعتبــر اإلدارة الفاعلــة للمخاطــر عامــ ً
ا أساســيًا لتحقيــق نجــاح
البنــك ،وينظــر إليهــا باعتبارهــا عنصــرًا رئيســيًا فــي منهجيــة
البنــك الشــاملة لتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية.
و ُبنــي نظــام إدارة المخاطــر علــى نمــوذج خطــوط الدفــاع
الثالثيــة .وبموجــب هــذا النمــوذج ،تقــوم وحــدات األعمــال (الخــط
األول) بتشــكيل وإدارة المخاطــر ،بينمــا تقــوم إدارة المخاطــر
واختصاصــات التحكــم األخــرى (الخــط الثانــي) بتقديــم إشــراف
وتحــد منطقــي للخــط األول ،باإلضافــة إلــى المراقبــة
موضوعــي
ٍ
والتحكــم بالمخاطــر .بينمــا يقــدم التدقيــق الداخلــي (الخــط
الثالــث) ضمانــً التبــاع السياســات واإلجــراءات والضوابــط مــن قبــل
خطــوط الدفــاع األخــرى.
ويتمتــع البنــك بهيكليــة راســخة لحوكمــة المخاطــر مــن خــال
مجلــس إدارة نشــط ومشــارك مدعــوم بفريــق إدارة عليــا مخضرم،
وإدارة للمخاطــر مســتقلة عــن خطــوط العمــل ،علــى أن يتــم اتخاذ
القــرار عبــر عــدد مــن لجــان مجلــس اإلدارة ولجــان اإلدارة التنفيذيــة.
يوافــق مجلــس اإلدارة علــى سياســات وحــدود وبيانــات الرغبــة
األساســية بتحمــل المخاطــر ،ويضمــن ،إمــا بشــكل مباشــر أو
عــن طريــق اللجــان ،أن عمليــة اتخــاذ القــرار متوافقــة مــع األهــداف
االســتراتيجية للبنــك والرغبــة بتحمــل المخاطــر .وعــاوة علــى
ذلــك ،يتــم رفــع تقاريــر مفصلــة إلــى مجلــس اإلدارة بشــكل دوري
حــول ملــف ومحفظــة المخاطــر الخاصــة بالبنــك.
ويعتبــر الرئيــس التنفيــذي لشــؤون المخاطــر ( )CROمســؤوالً
عــن إدارة المخاطــر تحــت إشــراف لجنــة المخاطــر .ويــرأس الرئيــس
التنفيــذي لشــؤون المخاطــر مجموعــة إدارة المخاطــر ويتمتــع
بوصــول مباشــر إلــى مجلــس اإلدارة.
ويتألــف فريــق إدارة المخاطــر مــن فــرق متخصصــة إلدارة مخاطــر
االئتمــان واألســواق والمخاطــر التشــغيلية .كمــا تتضمــن إدارة
المخاطــر مهــام التحكــم ورفــع التقاريــر لمحللــي المخاطــر وإدارة
ومراقبــة االئتمــان.

االمتثال
الكليــة علــى إدارة المخاطــر ،والتــي تعتبــر أساســية لتحقيــق
اســتراتيجية األعمــال الخاصــة بــه.
ويمتلــك البنــك العربــي المتحــد دائــرة مســتقلة ومتميــزة إلدارة
االئتمانــات ،وتتولــى إدارة مخاطــر االئتمــان الناجمــة عن انكشــافها
االئتمانــي الحالــي والمســتقبلي عبــر الحصــول علــى التوثيــق
القانونــي والحــد مــن وظائــف اإلدارة والتــي ترفــع تقاريرهــا إلــى
الرئيــس التنفيــذي لشــؤون االئتمــان.
وتتم إدارة مهام دائرة إدارة االئتمان بشــكل واســع عبر وحدتين
همــا “توثيــق االئتمــان” و “مراقبــة االئتمــان” ،لضمــان االلتــزام
بالمســؤوليات األساســية المتعلقــة بتوثيــق القــروض ،وحفــظ
الوثائــق الخاصــة بالقــروض والشــؤون األمنيــة ذات الصلــة والحــد
مــن اإلدارة بشــكل ينســجم مــع االلتــزام بالسياســة االئتمانيــة
التــي يتبعهــا البنــك .تســليط الضــوء علــى االســتثناءات
وتتبعهــا إلــى أن يصبــح الحــل جــزءًا مــن األنشــطة اليوميــة.

المخاطر التشغيلية

يعـ ّرف البنــك المخاطــر التشــغيلية علــى أنهــا مخاطــر الخســارة
الناتجــة عــن عمليــات داخليــة أو موظفيــن أو أنظمــة غيــر
مناســبة أو مــن أحــداث خارجيــة والتــي تتضمــن المخاطــر
القانونيــة بمــا ينســجم مــع تطبيــق المعيــار المعــدل لكفايــة
رأس المــال “بــازل  .”2وتتعلــق المخاطــر التشــغيلية بجميــع
جوانــب أعمــال البنــك وتغطــي طيفــً واســعًا مــن القضايــا.
حيــث أن الخســائر الناتجــة عــن االحتيــال ،أو األنشــطة غيــر
المصــرح بهــا ،أو األخطــاء أو اإلهمــال أو عــدم الكفــاءة أو تعطــل
النظــام أو األحــداث الخارجيــة تنــدرج جميعــً تحــت تعريــف
المخاطــر التشــغيلية.
وبهــدف التقليــل مــن تأثيــر مثــل هــذه الخســائر التشــغيلية
وضــع البنــك مــا يلــي:
هيكليــة حوكمــة مؤسســية ،لضمــان تحديــث تفاصيــل
السياســات واإلجــراءات بشــكل دوري لتحســين بيئــة التحكــم
الداخليــة؛
عمليــات تقييــم ذاتــي للمخاطــر مــع مؤشــرات أساســية تقــدم
ِّ
لتمكــن اإلدارة مــن اتخــاذ اإلجــراء
إشــارات تحذيريــة مبكــرة
المناســب فــي الوقــت المناســب؛ و
تدريــب علــى المخاطــر التشــغيلية لتطويــر وتحســين وعــي
الموظفيــن لتعزيــز ثقافــة التحكــم بالمخاطــر.

ويقــوم البنــك باســتمرار بتقويــة ممارســات وسياســات وإجــراءات
إدارة المخاطــر الخاصــة بــه ،وغيرهــا مــن األدوات لتحديــث قدراتــه
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مخاطــر االمتثــال عبــارة عــن مخاطر العقوبــات القانونية أو عقوبات
الجهــات الرقابيــة والغرامــات والخســائر المرتبطــة باألضــرار الالحقــة
بســمعة البنــك نتيجــة لتخلفــه عــن االمتثــال للقوانيــن أو اللوائــح
المعمــول بهــا أو الممارســات المقــررة.
وتوفــر وحــدة االمتثــال فــي البنــك العربــي المتحــد ضمانــً لفريــق
اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة بالوفــاء التــام بتوقعــات الجهــة
الرقابيــة ،أي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي (باإلضافــة
إلــى اللوائــح الدوليــة ذات الصلــة) ،مــع ضمــان بقــاء مخاطــر
اســتغالل البنــك لتســهيل الجرائــم الماليــة بحدهــا األدنــى.
وتعمــل وحــدة االمتثــال بصفــة مســتقلة عــن األعمــال كخــط دفــاع
ـان؛ وتســاعد فــي حمايــة البنــك عبــر إقامــة بيئــة مراقبــة تســهم
ثـ ٍ
فــي الحــد مــن المخاطــر األساســية .وبوجــه خــاص ،تعمــل وحــدة
االمتثــال علــى توفيــر التوجيهــات التنظيميــة وإدارة أحــد البرامــج
القائمــة علــى المخاطــر والمصممــة خصيصــً لمنــع واكتشــاف
ومعالجــة حــاالت انتهــاك األنظمــة والقواعــد واللوائــح والسياســات
واإلجــراءات المرعيــة .وتتمثــل إحــدى المســؤوليات الرئيســية
لوحــدة االمتثــال فــي توفيــر الدعــم االستشــاري لــإدارة العليــا
فــي ســياق إدارة مخاطــر االمتثــال التــي تواجــه البنــك ،والتخفيــف
بشــكل فعــال مــن حدتهــا.
ويتــم ضمــان االمتثــال اإلداري الدائــم ،فضــ ً
ا عــن الوصــول غيــر
المق ّيــد لكافــة البيانــات والمعلومــات والنظــم الضروريــة فــي
البنــك .ويســهم االمتثــال فــي الحفــاظ علــى هيكليــة فاعلــة فــي
مجــال إعــداد التقاريــر ورفعهــا ،والتــي تعــزز مــن ســرعة تصعيــد
المشــكالت وحلهــا.
وفــي ظــل التغييــرات التنظيميــة الكبيــرة والمســتمرة ،تبــرز
األهميــة غيــر المســبوقة لوحــدة االمتثــال ،والحاجــة لوضــع
إطــار عمــل فاعــل مــن حيــث االمتثــال فــي المؤسســة الماليــة.
وتضاعفــت قابليــة تأثــر المؤسســات الماليــة ،حيــث أدى ازديــاد
العمليــات الخارجيــة للــوكاالت الرقابيــة العابــرة للبحــار إلــى
تشــكيل ميــدان أكثــر تعقيــدًا .ونتيجــة لذلــك ،بــرزت أهميــة
امتــاك اإلدارة العليــا فــي البنــك لفهــم كامــل ،واتخــاذ خطــوات
فاعلــة للتخفيــف مــن حــدة مخاطــر االمتثــال الناشــئة .ويبقــى
البنــك العربــي المتحــد مــدركًا تمامــً ومتيقظــً تجــاه مثــل هــذه
المخاطــر المحليــة والدوليــة التــي تواجههــا أنشــطة البنــك
وخدماتــه .وعــاوة علــى ذلــك ،يــدرك البنــك أهميــة االلتــزام بكافــة
اللوائــح الناظمــة التــي أصدرهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي ،ودون اســتثناء .ويعمــل مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا
علــى تعزيــز ومواصلــة دعــم ثقافــة االمتثــال القويــة فــي مختلــف
مســتويات البنــك مــع تحديــد “النبــرة مــن األعلــى” المفضلــة.
ونتيجــة لذلــك ،نواصــل بــذل الجهــود المطلوبــة للحفــاظ علــى
بيئــة تســهم فــي تعزيــز الشــفافية وتمكيــن الموظفيــن فيمــا
يخــص اإلدارة الفاعلــة للمخاطــر فــي المؤسســة.

التـقـريــر الـســنـوي ٢٠١٨ -

وفــي الســابق ،أجــرى البنــك العربــي المتحــد ممارســات كثيــرة
للتخلــص مــن المخاطــر فــي محفظــة عمالئــه فضـ ً
ا عــن مجموعــة
مــن المنتجــات األساســية .وانســجم ذلــك مــع هدفنا االســتراتيجي
لبنــاء بنــك أكثــر بســاطة وأقــل تعرضــً للمخاطــر ،فضــ ً
ا عــن
تعزيــز فاعليتــه واســتدامته ،والتركيــز علــى نقــاط قوتــه فــي
خدمــة ســوق الشــركات ،وحظــي بدعــم عــروض التجزئــة والخزانــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم ضــخ اســتثمارات ضخمــة وإجــراء
تحســينات هامــة لتطويــر وحــدة االمتثــال فــي البنــك تماشــيًا مــع
متطلبــات الحوكمــة والرقابــة الديناميكيــة .وارتفعــت “تكلفــة
االمتثــال” نتيجــة لمجموعــة مــن المخاطــر الجديــدة عبــر القطــاع
المصرفــي .وبهــذا الصــدد ،ضمــن البنــك العربــي المتحــد زيــادة
ملموســة فــي كفــاءة موظفــي فريــق االمتثــال (عــدد الموظفيــن
العامليــن فــي مجــال مكافحــة غســيل األمــوال /اعــرف عميلــك
واالمتثــال للعقوبــات ولوائــح الجهــات الرقابيــة) بمــا يتوافــق
مــع مســتوى المخاطــر /األعمــال .وبمــوازاة ذلــك ،قمنــا كذلــك
بتحســين قــدرة النظــام لدينــا ،خاصــة مــن ناحيــة المراقبــة
والرقابــة (تفحــص حــاالت غســيل األمــوال والخضــوع للعقوبــات)
باإلضافــة إلــى سياســة عامــة ُمحكمــة .وفــي الوقــت نفســه ،يجــري
تطبيــق المســتوى المطلــوب مــن التركيــز والحوافــز بشــأن قانــون
االمتثــال الضريبــي علــى حســابات األميركييــن الخارجيــة ،ومعيــار
التقاريــر المشــتركة.
وعلــى مســتوى القطــاع ،يواصــل البنــك العربــي المتحــد لعــب دور
رئيســي فيمــا يخــص التعــاون مــع اتحــاد مصــارف اإلمــارات ،بصفتنــا
عضــوًا فيــه ،والعمــل علــى المبــادرات والمقترحــات واألولويــات
المهمــة فــي هــذا المجتمــع المصرفــي المتميــز .وفيمــا يتعلــق
بالتوجــه العــام لمســيرتنا ،يبقــى أداؤنــا إيجابيــً للغايــة مــع اقتــراب
موعــد نشــر “برنامــج تعزيــز االمتثــال” المكثــف والشــامل الــذي
أطلــق مؤخــرًا علــى كامــل نطــاق المؤسســة ،بهــدف تعزيــز بيئــة
االمتثــال والمخاطــر.
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تقرير حوكمة الشركة

تقرير مجلس اإلدارة

(تابع)

السنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨
يشــرفني بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد أن أقــدم للمســاهمين التقريــر الســنوي للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2018نحــن ســعداء بــاألداء المالي الج ّيد فــي العــام  ، 2018حيــث تؤكــد هــذه النتائــج قــوة ومتانــة النهــج المؤسســي الرصيــن الــذي
يتمتــع بــه البنــك وعلــى اســتراتيجيته الناجحــة ،التــي تجســد أولويــات فريــق اإلدارة فــي تحقيــق رضــا و ســعادة المســاهمين والعمــاء .ونحــن
علــى ثقــة بقــدرة البنــك علــى مواصلــة األداء اإليجابــي والنمــو المســتدام وتعزيــز المكانــة الرياديــة التــي يتميــز بهــا.

إدارة الشؤون القانونية

إدارة التدقيق الداخلي

ـدم الفريــق القانونــي الدعــم للبنــك مــن خــال تقديــم النصــح
يقـ ّ
واإلرشــاد بشــأن مختلــف المســائل القانونيــة .وتتخــذ اإلدارة صفــة
المستشــار القانونــي للبنــك ،وتتجلــى أولوياتــه فــي:

تُم ِّثــل إدارة التدقيــق الداخلــي خــط الدفــاع الثالــث للبنــك التــي
تمنــح مجلــس األدارة وإدارة البنــك تقييمــً مســتق ً
ال علــى فعاليــة
إدارة المخاطروالضوابــط الداخليــة وعمليــة الحوكمــة داخــل
البنــك ،فض ـ ً
ا عــن تزويدهــم بالخدمــات اإلستشــارية حــول تقاريــر
البنــك وضوابطــه وعملياتــه.

الفعالــة
تقديــم الــرأي القانونــي للبنــك حــول الحلــول
ّ
للمســائل القانونيــة والتنظيميــة ،الحاليــة منهــا والمتوقعــة؛
الحــرص علــى إدارة العمليــات والمشــاريع الرئيســية الخاصــة
بالبنــك وفــق أحــكام القانــون والتشــريعات للحــد مــن
المخاطــر القانونيــة والتنظيميــة فــي البنــك؛
وضــع مســودة المســتندات والنمــاذج والبنــود والشــروط
العامــة ،ومراجعتهــا وتحديثهــا؛
متابعة القضايا القانونية المعروضة في المحاكم؛ و
مراجعة كافة العقود واالتفاقيات التي سيبرمها البنك.

ترفــع إدارة التدقيــق الداخلــي تقاريرهــا مباشــر ًة للجنــة التدقيــق
فــي مجلــس اإلدارة ،كمــا أن وظيفــة التدقيــق الداخلــي غيــر
َمنوطــة بــأي مســؤوليات تنفيذيــة للحفــاظ علــى اســتقالليتها
وموضوعيتهــا فــي القيــام بواجباتهــا ومســؤولياتها.
تُخطــط وتُنفــذ إدراة التدقيــق الداخلــي أنشــطتها مــن خــال
منهــج تدقيــق يعتمــد علــى تقييــم المخاطــر ومنهجيــة التدقيــق
المســتمرُ .انجــزت خطــة التدقيــق الداخلــي لعــام  2018بدعــم ب َّنــاء
مــن إدارة البنــك ومجلــس اإلدارة ،وتنفيــذ توصيــات التدقيــق التــي
تــم التبليــغ عنهــا وتصعيدهــا فــي وقــت مناســب باإلضافــة الــى
اســتخدام برامــج إلكترونيــة ألتمتــة عمليــات التدقيــق فــي رفــع
تقاريرهــا ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة.
يضــم فريــق التدقيــق الداخلــي مجموعــة مــن المدققيــن
بحرفيــة بالتوافــق
المؤهليــن
والمعتمديــن ألداء مســؤولياتهم ِ
َ
مــع ميثــاق أخالقيــات المهنــة والمعاييــر الدوليــة ،كمــا يقــوم
شــجع فريــق التدقيــق الداخلــي علــى تحســين كفاءاتهــم
و ُي
َّ
مــن خــال برامــج التطويــر المســتمر فــي اإلطــاع والتدريــب علــى
مســتجدات معاييــر التدقيــق ومعاييــر القطــاع المصرفــي.

يســعدنا أن تكــون العالمــة التجاريــة للبنــك رمــزًا للثقــة التــي بنيــت عبــر مســيرة مــن نجاحــات أسســها البنــك مــن مختلــف شــرائح العمــاء
وتلبيــة احتياجاتهــم عبــر سلســلة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات المتميــزة والحلــول المبتكــرة ونجاحــه المتواصــل فــي تســخير التقنيــة
الحديثــة لزيــادة مســتوى ســعادتهم.
إن مســيرة إعــادة الهيكلــة التــي أقــدم عليهــا البنــك العربــي المتحــد ليصبــح مؤسســة ماليــة أكثــر كفــاءة وقــوة واســتدامة ،قامــت علــى
أربــع ركائــز أساســية وهــي :خفــض المحافــظ غيــر األساســية وعاليــة المخاطــر بشــكل احتــرازي؛ وترشــيد النفقــات؛ واإلشــراف المباشــر علــى
أطــر المخاطــر وتعزيزهــا؛ وترســيخ الدعائــم المصرفيــة األساســية.
ويســرني أن أحيطكــم علمــً أن البنــك ســجل أرباحــً صافيــة قدرهــا  77مليــون درهــم إماراتــي فــي  2018مــا يمثــل ارتفاعا بنســبة  %345مقارنة
بـ 17مليــون درهــم إماراتي فــي العام  2017الســابق ،حيــث أدى التنفيــذ الناجــح الســتراتيجية إعــادة الهيكلــة الــى تمهيــد الطريــق للعــودة
الــى الربحيــة.
إن رحلــة التطور والتغييــر المســتمرة تطلبت التركيــز علــى االســتدامة فــي تعزيز الخدمــات المصرفية بمــا يصــب فــي مصلحــة العمالء ،وقــد
أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى تعزيــز ميزانيتنــا العمومية بصــورة ملحوظــة .وفــي نفــس الرؤيــة ركزنا علــى أنشــطتنا الجوهرية وتقليــل
مخاطــر األعمال حيــث قمنــا بتقليص المحافــظ ذات المخاطر األعلــى وغير األساســية إلى ٪1مــن إجمالــي القــروض فــي نهايــة عــام 2018.
ولقــد بلــغ حجــم مخصصــات خســائر االئتمــان 242  مليــون درهــم إماراتــي ،مــا يمثــل انخفاضــً قدره  %16بالمقارنــة مــع عــام  ،2017مدعومــة
بــاإلدارة الرشــيدة للمخاطــر والتخفيــض المــدروس لألصــول التــي تنطــوي علــى معــدالت مخاطــر عاليــة ،ومــن المتوقــع أن تواصــل نســبة هــذه
األصــول انخفاضهــا علــى المــدى المتوســط كنتيجــة لنمــوذج األعمــال األقل خطورة الــذي يعتمــده البنــك.
و نحــن علــى ثقــة بــأن نمــوذج أعمالنــا الرائــد الــذي يتميــز بالجــودة ويســتند علــى القــوة االقتصاديــة الراســخة لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
والبيئــة االســتثمارية المحفــزة علــى ازدهــار األعمــال التجاريــة ،ســوف يتيــح لنــا مواصلــة تقديــم مــا يناســب احتياجــات عمالئنــا وتحقيــق عائــدات
مســتدامة لمساهمينا.
ويوصــي مجلــس اإلدارة بالتخصيصــات التاليــة لألربــاح للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018والمعتمــدة مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي:
الرصيد االفتتاحي في الخسائر المتراكمة في  1يناير
أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  9في  1يناير 2018
إعادة التوازن في الخسائر المتراكمة في  1يناير
الربح المسجل للعام
التحويالت من احتياطي إعادة التقييم
تكلفة إصدار الحقوق
خسارة بيع حقوق الملكية المعاد تصنيفها من التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد المتاح العتماد المخصصات
التحويل إلى احتياطي خاص
التحويل إلى احتياطي نظامي
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
رصيد اإلغالق للخسائر المتراكمة في  31ديسمبر

2017
()167,856
0
()167,856
17,343
41
0
0
()150,472
()1,734
()1,734
0
()153,940

2018
()153,940
()330,119
()484,059
77,227
39
()2,216
()2,471
()411,480
()7,723
()7,723
0
()426,926

وبعــد التخصيــص المقتــرح لألربــاح ،والتــي تخضــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة ،فــإن إجمالــي حقــوق المســاهمين ســترتفع إلــى 2529
مليــون درهــم فــي  31ديســمبر  ،2018مقارنــة مــع  2165مليــون درهــم فــي نهايــة العــام  . 2017ويقتــرح مجلــس اإلدارة حجــب التوزيعــات للعــام
.2018
وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،الــذي نثمــن عاليــً إلتزامــه الدائــم وتوجيهاتــه ،فإننــي أتوجــه بخالــص التقديــر إلــى عمالئنــا ومســاهمينا الكــرام
علــى دعمهــم ،وإلــى اإلدارة العليــا والموظفيــن علــى إلتزامهــم وتفانيهــم ،وإلــى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي علــى حســن
تنظيــم القطــاع المصرفــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودعمــه.
وفــي الختــام ،نــود أن نعــرب عــن عظيــم تقديرنــا إلــى مقــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة (حفظــه اهلل)
علــى قيادتــه ورؤيتــه ودعمــه .كمــا نــود أن نتوجــه ببالــغ الشــكر إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة علــى
دعمهــم وتوجيهاتهــم.
فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة
 28فبراير 2019
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهين في
البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية
رأينا
برأينــا ،تع ّبــر البيانــات الماليــة بشــكل عــادل ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة عــن المركــز المالــي للبنــك العربــي المتحــد ش.م.ع (“البنــك”)
كمــا فــي  31ديســمبر  2018وأدائــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

نطاق التدقيق
تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:
· بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر .2018
· بيان الدخل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
· بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
· بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
· بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
· إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .ويتــم إيضــاح مســؤولياتنا وفقــً لهــذه المعاييــر بمزيــد مــن التفصيــل ضمــن فقــرة
مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المدرجــة ضمــن تقريرنــا.
بناء على عملية التدقيق.
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي نبديه
ً

االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن البنــك وفقــً للقواعــد األخالقيــة للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدولــي للمحاســبين
والمتطلبــات األخالقيــة التــي تتعلــق بتدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا
األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات والقواعــد.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
في البنك العربي المتحد (ش.م.ع) (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
في البنك العربي المتحد (ش.م.ع) (تابع)

منهجنا في التدقيق

أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
أمر التدقيق الرئيسي

أمور التدقيق الرئيسية

· قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

فــي إطــار تصميــم تدقيقنــا ،قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة .وعلــى وجــه
الخصــوص ،أخذنــا باالعتبــار األحــكام الذاتيــة التــي وضعتهــا اإلدارة ،ومنهــا مــا يتعلــق بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي انطــوت علــى
وضــع افتراضــات ومراعــاة األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة بطبيعتهــا .وكمــا هــو الحــال فــي كل مــن عمليــات التدقيــق لدينــا ،تطرقنــا
أيضــا إلــى مخاطــر تجــاوز اإلدارة للرقابــة الداخليــة ،بمــا فــي ذلــك بيــن أمــور أخــرى ،النظــر فــي مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز الــذي يمثــل
مخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة بســبب االحتيــال.
لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق عمليــة التدقيــق بهــدف تنفيــذ أعمــال كافيــة تمكننــا مــن تقديــم رأي حــول البيانــات الماليــة ككل ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار هيــكل البنــك ،واإلجــراءات والضوابــط المحاســبية ،وقطــاع العمــل لــدى البنــك.

أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي ،فــي تقديرنــا المهنــي ،كانــت أكثــر األمــور أهميــة أثنــاء تدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة
للســنة الحاليــة .وقــد تــم التطــرق إلــى هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة ككل ،وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،وال نقــدم
رأيــً منفص ـ ً
ا بشــأن هــذه األمــور.

دخــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 9األدوات الماليــة” حيــز
التنفيــذ اعتبــارًا مــن  1ينايــر  ،2018وحــل محــل معظــم التوجيهــات
الــواردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم “ - 39األدوات
الماليــة” .وعلــى وجــه التحديــد تــم اســتبدال نمــوذج انخفــاض قيمــة
الخســائر المتكبــدة وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39
مــع نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة .قــام البنــك بتطبيــق
المرحلــة األخيــرة مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فيمــا
يتعلــق بانخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة ،وذلــك اعتبــارًا مــن 1
ينايــر  .2018وقــد أدى تطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9إلــى زيــادة فــي
مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة بمقــدار  330مليــون درهــم ،والتــي
تــم االعتــراف بهــا كتعديــل علــى األربــاح المحتجــزة بتاريــخ  1ينايــر
 .2018وعنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
 ،9قامــت اإلدارة بتقييــم وإدراج المعلومــات المطلوبــة بموجــب
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  7والمعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم .9

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي
لقــد قمنــا بتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التاليــة عنــد فحــص مــدى
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي البيانــات الماليــة للبنــك للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2018
·
·
·

ويقــوم البنــك بتطبيــق الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى جميــع
األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة واألدوات الماليــة
المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وعقــود
الضمــان المالــي بمــا فــي ذلــك التزامــات التمويــل.
كمــا يمــارس البنــك أحكامــً هامــة ويضــع عــددًا مــن االفتراضــات عند
إعــداد نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بهــا ،ويتضمــن
ذلــك احتســاب احتماليــة التعثــر بشــكل منفصــل لمحافــظ
الشــركات واألفــراد وتحديــد الخســارة الناتجــة عــن التعثــر والتعــرض
الناتــج عــن التعثــر لــكل مــن التعرضــات الممولــة وغيــر الممولــة،
والتعديــات المســتقبلية ،ومعاييــر التصنيــف فــي المراحــل.
وفيمــا يتعلــق بالتعرضــات للتعثــر ،يضــع البنــك أحكامــً حــول
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة لــكل تعــرض فــردي بمــا
فــي ذلــك قيمــة الضمــان.
تــم عــرض سياســة االنخفــاض فــي القيمــة لــدى البنــك وفقــً للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي اإليضــاح  14-3مــن البيانــات
الماليــة الموحــدة.

·

·

اختبرنــا مــدى اكتمــال ودقــة البيانات المســتخدمة في احتســاب
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
وبالنســبة إلــى عينــة التعرضــات ،تحققنــا مــن مــدى مالءمــة
تطبيــق البنــك لمعاييــر التصنيــف فــي المراحــل.
قمنــا باالســتعانة بخبرائنــا الداخلييــن المتخصصيــن مــن أجــل
تقييــم الجوانــب التاليــة:
· اإلطــار المفاهيمــي المســتخدم لتطويــر سياســة االنخفــاض
فــي القيمــة لــدى البنــك فــي ســياق التزامــه مــع متطلبــات
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .9
· منهجيــة نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والحســابات
المســتخدمة فــي احتســاب احتماليــة التعثــر والخســارة
الناتجــة عــن التعثــر والتعــرض الناتــج عــن التعثــر لفئــات
األدوات الماليــة لــدى البنــك.
معقوليــة االفتراضــات المســتخدمة عنــد إعــداد إطــار عمــل
النمــوذج بمــا فــي ذلــك االفتراضــات المســتخدمة لتقييــم
الســيناريوهات المســتقبلية والزيــادة الجوهريــة فــي
مخاطــر االئتمــان.
· وبالنســبة إلــى عينــة التعرضــات ،قمنــا بالتحقــق مــن مــدى
مالءمــة تحديــد التعــرض الناتــج عــن التعثــر ،بمــا فــي ذلــك
النظــر فــي دفعــات الســداد والضمــان.
وفيمــا يتعلــق بمحفظــة المرحلــة الثالثــة ،فقــد خضــع تحديــد
مــدى مالءمــة افتراضــات وضــع المخصصــات لتقييــم مســتقل
مــن خــال عينــة مــن التعرضــات المختــارة علــى أســاس الخطــر
وأهميــة التعرضــات الفرديــة .وتــم تكويــن رأي مســتقل حــول
مســتويات المخصصــات المعتــرف بهــا اســتنادا إلــى المعلومــات
المفصلــة عــن القــروض والطــرف المقابــل فــي ملــف االئتمــان.
وقــد قمنــا بتقييــم إفصاحــات البيانــات الماليــة لضمــان التزامهــا
بالمعيــار الدولــي للتقاريـــر الماليــة رقــم  7والمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم .9

ُيعــد قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن أمــور التدقيــق
الرئيســية ألن البنــك يطبــق أحكامــً هامــة ويضــع عــددًا مــن
االفتراضــات حــول معاييــر تصنيــف المراحــل المطبقــة علــى
األدوات الماليــة وحــول إعــداد نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
الحتســاب مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة لــدى البنــك.
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المعلومات األخرى

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)

إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن المعلومــات األخــرى .وتشــمل المعلومــات األخــرى تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي حصلنــا عليــه قبــل
تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات الماثــل ،والتقريــر الســنوي الكامــل للبنــك الــذي مــن المتوقــع إتاحتــه لنــا بعــد ذلــك التاريــخ (ولكنهــا ال تشــمل
البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات بشــأنها).

وفــي إطــار عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونتبــع مبــدأ الشــك المهنــي طــوال
أعمــال التدقيــق .كمــا أننــا نلتــزم بالتالــي:

إن رأينا حول البيانات المالية ال يتطرق إلى المعلومات األخرى ،وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.

•

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ
إجــراءات التدقيــق التــي تالئــم تلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســً لرأينــا .إن خطــر عــدم الكشــف
عــن أي أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن االحتيــال يعــد أكبــر مــن الخطــر الناجــم عــن الخطــأ ،حيــث أن االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو
التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

•

ـاء علــى العمــل الــذي نكــون قــد قمنــا بــه علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات
إذا توصلنــا  -بنـ ً
 إلــى وجــود أخطــاء جوهريــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،فإننــا ملزمــون ببيــان هــذه الحقائــق فــي تقريرنــا .ليــس لدينــا شــيء لإلبــاغ عنــهفــي هــذا الشــأن.

تكويــن فهــم حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بأعمــال التدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة للظــروف ،وليــس
لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للبنــك.

•

تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية ومــا يتعلــق بهــا مــن إفصاحــات أعضــاء
مجلــس اإلدارة.

إذا توصلنــا ،عنــد قــراءة التقريــر الســنوي الكامــل للبنــك ،إلــى وجــود أخطــاء جوهريــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،فإننــا ملزمــون بإبــاغ
هــذا األمــر إلــى القائميــن علــى الحوكمــة.

•

معرفــة مــدى مالءمــة اســتخدام أعضــاء مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،واســتنادًا إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول
عليهــا تحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن مــادي يتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكًا كبيــرة حــول قــدرة البنــك علــى
االســتمرار كمنشــأة عاملــة .وإذا توصلنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن مــادي ،فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات إلــى
اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة ،أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة .إن االســتنتاجات التــي نتوصــل
لهــا تتوقــف علــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات .ومــع ذلــك ،فــإن األحــداث أو الظــروف
المســتقبلية قــد تدفــع البنــك إلــى التوقــف عــن االســتمرار كمنشــأة عاملــة.

•

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة ونســقها ومحتوياتهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،وتحديــد مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
تمثــل المعامــات واألحــداث ذات العالقــة علــى النحــو الــذي يضمــن العــرض العــادل.

وعنــد إعــداد البيانــات الماليــة ،فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن تقييــم مــدى قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي عملــه التجــاري
واإلفصــاح  -عنــد الضــرورة  -عــن األمــور المتعلقــة بهــذه االســتمرارية ،وكــذا اســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي إال إذا كانــت اإلدارة
تعتــزم تصفيــة البنــك أو وقــف أنشــطته أو لــم يكــن لديهــا أي بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

•

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للكيانــات أو األنشــطة التجاريــة داخــل البنــك إلبــداء رأي
حــول البيانــات الماليــة .كمــا أننــا مســؤولون عــن توجيــه أعمــال التدقيــق علــى البنــك واإلشــراف عليهــا وأدائهــا ،ونظــل مســؤولين دون
غيرنــا عــن رأينــا حــول التدقيــق.

يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

كمــا نتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بنطــاق وتوقيــت التدقيــق المقرريــن ونتائــج التدقيــق
الجوهريــة ،بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة نحددهــا فــي الرقابــة الداخليــة أثنــاء تدقيقنــا.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

نقــدم أيضــً للقائميــن علــى الحوكمــة بيانــً بأننــا قــد امتثلنــا للمتطلبــات األخالقيــة المعمــول بهــا فــي شــأن االســتقاللية ،كمــا أننــا نبلغهــم
بجميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي ُيعتقــد إلــى حــد معقــول أنهــا قــد تؤثــر علــى اســتقالليتنا ،وســبل الحمايــة منهــا إن لــزم األمــر.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة ،تقتصــر مســؤوليتنا علــى قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة ســلفًا ،وفــي ســبيل ذلــك
فإننــا ننظــر فــي مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة جوهريــة مــع البيانــات الماليــة أو مــع المعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء
التدقيــق ،أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة بصــورة أو بأخــرى.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة،
وكذلــك إعدادهــا طبقــً لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015وعــن تلــك الرقابــة الداخلية
ـواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو
التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة لكــي تتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن أي أخطــاء جوهريــة ،سـ ً
خطــأ.

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت
ـال مــن التأكيــد ،ولكنــه
ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات الــذي يشــمل رأينــا .يعــد التأكيــد المعقــول مسـ ً
ـتوى عـ ٍ
ليــس ضمانــً علــى أن عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ستكشــف دائمــً عــن أي خطــأ جوهــري إن وجــد .ويمكــن أن
تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع إلــى حــد معقــول أن تؤثــر تلــك األخطــاء ،إفــرادًا أو إجمــاالً ،علــى
القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة.
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ومــن بيــن األمــور المنقولــة للقائميــن علــى الحوكمــة ،فإننــا نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا أهميــة قصــوى أثنــاء التدقيــق علــى البيانــات
الماليــة للفتــرة الحاليــة والتــي تمثــل بدورهــا أمــور التدقيــق الرئيســية ،ثــم ندرجهــا فــي تقريــر مدقــق الحســابات باســتثناء مــا تحظــر النظــم
أو التشــريعات اإلفصــاح عنــه للــرأي العــام أو إذا قررنــا  -فــي حــاالت نــادرة للغايــة  -أن أمــر مــا ال ينبغــي اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا إذا كنــا
نتوقــع إلــى حــد معقــول بــأن اإلفصــاح عــن هــذا األمــر ســوف يتــرك تداعيــات ســلبية تفــوق المزايــا التــي ســتعود علــى الصالــح العــام مــن
جــراء هــذا اإلفصــاح.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بيان المركز المالي في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
في البنك العربي المتحد (ش.م.ع) (تابع)
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كما في  31ديسمبر
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

6

1٬890٬767

2٬016٬628

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

7

520٬172

413٬528

قروض وسلفيات

8

12٬759٬101

13٬128٬347

استثمارات

9

3٬824٬134

3٬413٬436

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

10

578٬355

589٬960

موجودات أخرى

11

938٬488

1٬176٬801

20٬511٬017

20٬738٬700

إيضاحات

إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيدكم بما يلي:
الموجودات
()1

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

()2

أن البيانــات الماليــة قــد أعــدت مــن كافــة النواحــي الجوهريــة وفقــً لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة رقــم ( )2لســنة .2015

()3

أن البنك قد احتفظ بدفاتر محاسبية سليمة.

()4

أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للبنك.

()5

أن اإليضــاح رقــم ( )9مــن البيانــات الماليــة يفصــح عــن األســهم المشــتراة مــن قبــل البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2018

()6

أن اإليضــاح رقــم ( )24مــن البيانــات الماليــة يبيــن المعامــات الهامــة مــع األطــراف ذات العالقــة والشــروط التــي بموجبهــا أبرمــت هــذه
المعامــات.

()7

ـاء علــى المعلومــات المقدمــة لنــا لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن البنــك قــد خالــف خــال الســنة الماليــة المنتهيــة
أنــه بنـ ً
فــي  31ديســمبر  2018أيــً مــن األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015أو فيمــا
يتعلــق بالبنــك ،ونظامــه األساســي بشــكل يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى أنشــطته أو مركــزه المالــي كمــا فــي 31
ديســمبر .2018

()8

أن اإليضاح رقم ( )31من البيانات المالية يبين المساهمة االجتماعية المقدمة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

مجموع الموجودات

وإضافــة إلــى ذلــك ووفقــً لمــا تقتضيــه المــادة ( )114مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )14لســنة  ،2018نفيدكــم
بأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات والتوضيحــات التــي اعتبرناهــا ضروريــة لغــرض تدقيقنــا.

برايس ووترهاوس كوبرز
 21فبراير 2019

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين
المطلوبات
مبالغ مستحقة للبنوك

12

2٬151٬448

1٬543٬890

ودائع العمالء

13

14٬038٬959

15٬049٬917

قروض متوسطة األجل

14

954٬850

844٬629

مطلوبات أخرى

15

836٬300

1٬135٬634

17٬981٬557

18٬574٬070

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية للمساهمين
رأس المال

16

2٬062٬550

1٬375٬033

احتياطي خاص

16

422٬116

414٬393

احتياطي قانوني

16

504٬671

496٬948

احتياطي عام

16

9٬311

9٬311

احتياطي إعادة التقييم

16

593

632

()42٬855

22٬253

خسائر متراكمة

()426٬926

()153٬940

صافي حقوق الملكية للمساهمين

2٬529٬460

2٬164٬630

20٬511٬017

20٬738٬700

تغيرات متراكمة في القيم العادلة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  30يناير 2019ووقعها بالنيابة عن المجلس:

جاك فاخوري
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 379
المكان :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ محمد بن عبد اهلل النعيمي
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣١جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بيان التدفقات النقدية في  31ديسمبر 201٨

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بيان الدخل في  31ديسمبر 201٨

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

إيرادات الفوائد

17

933٬068

842٬652

مصاريف الفوائد

18

()444٬841

()353٬211

488٬227

489٬441

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

19

76٬297

105٬980

إيرادات الصرف األجنبي

20

29٬531

39٬593

إيرادات تشغيلية أخرى

21

53٬416

42٬074

647٬471

677٬088

()218٬031

()215٬041

االستهالك

10

()29٬357

()35٬749

مصاريف تشغيلية أخرى

22

()80٬961

()119٬678

إيضاحات

صافي إيرادات الفوائد

مجموع اإليرادات التشغيلية
مصاريف منافع الموظفين

مجموع المصاريف التشغيلية
األرباح قبل خسائر انخفاض القيمة
صافي خسائر انخفاض القيمة
صافي أرباح السنة
ربحية السهم (األساسية والمخفضة بالدرهم)

23

()328٬349

()370٬468

319٬122

306٬620

()241٬895

()289٬277

77٬227

17٬343

0.04

0.01

بيان الدخل االشمل في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
السنة المنتهية في  31ديسمبر

صافي أرباح السنة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

77٬227

17٬343

الدخل الشامل اآلخر
بنــود ُمعــاد تصنيفهــا أو قــد يعــاد تصنيفهــا الحقــً إلــى بيــان
الدخــل
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر

()81٬406

-

القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ُ -معــاد تصنيفهــا
إلــى بيــان الدخــل

()2٬085

-

استثمارات متاحة للبيع:
صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

-

35٬874

استثمارات متاحة للبيع ُ -معاد تصنيفها إلى
بيان الدخل

-

24٬696

()83٬491

60٬570

()6٬264

77٬913

مجموع (الخسائر)  /األرباح الشاملة للسنة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣١جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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إيضاحات
األنشطة التشغيلية
صافي أرباح السنة
تعديالت لـ:
االستهالك
خسارة من حذف ممتلكات ومعدات
ربح من التأمين وبيع ممتلكات ومعدات
صافي خسائر انخفاض القيمة
إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات
صافي خسارة القيمة العادلة من استبعاد استثمارات
ربح غير محقق من استثمارات
األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
قروض وسلفيات
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تستحق بعد
ثالثة أشهر
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بعد ثالثة أشهر
هامش نقدي محتفظ به لدى بنوك نظيرة مقابل قروض ومعامالت
مشتقة
موجودات أخرى
مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
متحصالت من مطالبات التأمين
شراء استثمارات
متحصالت من استرداد  /بيع استثمارات
متحصالت من إغالق شركة تابعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمار ّية
األنشطة التمويلية
زيادة في رأس المال العادي من إصدار األسهم
صافي المتحصالت من( /سداد) قروض متوسطة األجل
تكلفة إصدار األسهم
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية
التغير في النقد وما في حكمه
صافي
ّ
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

10
10
8

9

6
11

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم
77٬227

17٬343

29٬357
4٬044
()301
241٬895
33٬328
2٬789
()40

35٬749
5٬000
()5٬247
289٬277
38٬575
8٬396
()1٬466

388٬299

387٬627

()124٬949

()327٬792

()66٬910
-

307٬225
125٬000

13٬257
220٬785
386٬274
()1٬020٬897
()338٬287
()542٬428

2٬842
()44٬771
119٬379
()488٬098
150٬685
232٬097

10

()21٬793
301
()2٬173٬433
1٬637٬439
10٬238
()547٬248

()47٬462
1٬325
5٬000
()2٬168٬334
2٬061٬340
()148٬131

23

687٬517
110٬221
()2٬216
795٬522
()294٬154
1٬036٬067
741٬913

()679٬376
()679٬376
()595٬410
1٬631٬477
1٬036٬067

13
15

يشمل النقد وما في حكمه المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل:
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

1٬012٬515

1٬205٬286

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

512٬203

392٬302

()782٬805

()561٬521

741٬913

1٬036٬067

مبالغ مستحقة إلى البنوك

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣١جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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3
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨

في  1يناير 2017
أرباح السنة
الدخل الشامل
للسنة

رأس المال
ألف درهم
1٬375٬033
-

احتياطي
خاص
ألف درهم
412٬659
-

احتياطي
قانوني
ألف درهم
495٬214
-

احتياطي
عام
ألف درهم
9٬311
-

احتياطي
إعادة
التقييم
ألف درهم
673
-

التغيرات
في
القيمة
العادلة
ألف درهم
()38٬317
-

خسائر
متراكمة
ألف درهم
()167٬856
17٬343

المجموع
ألف درهم
2٬086٬717
17٬343

-

-

-

-

-

60٬570

-

60٬570

مجموع الدخل
الشامل للسنة

-

-

-

-

-

60٬570

17٬343

77٬913

تحويل استهالك
األرض والمباني

-

-

-

-

()41

-

41

-

يتمثــل نشــاط البنــك فــي مزاولــة األعمــال البنكيــة التجاريــة مــن خــال مكاتبــه وفروعــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .كمــا يــزاول
البنــك العمليــات المصرفيــة اإلســامية مــن خــال أقســام الخدمــات المصرفيــة اإلســامية المتواجــدة فــي فــروع مختــارة.

-

1٬734

-

-

-

-

()1٬734

-

استثمار في شركة تابعة

-

-

1٬734

-

-

-

()1٬734

-

1٬375٬033

414٬393

496٬948

9٬311

632

22٬253

()153٬940

2٬164٬630

فــي  28نوفمبــر  ،2011تــم تأســيس شــركة الصــدارة لالســتثمار كشــركة اســتثمار مــن قبــل البنــك .بــدأت شــركة الصــدارة لالســتثمار ("الشــركة
التابعــة") عملياتهــا فــي  3مايــو  2012عنــد تقديــم رأس المــال للشــركة التابعــة ( 100ســهم بقيمــة  3٬000درهــم للســهم الواحــد بإجمالــي قــدره
 300٬000درهــم) .تــم تأســيس الشــركة كشــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل للبنــك .يشــار إلــى البنــك وشــركته التابعــة معــً باســم «المجموعــة».
يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة التابعــة فــي القيــام باســتثمارات ماليــة لصالحهــا واالســتثمار فــي مشــاريع تجاريــة وتقديــم خدمــات
االستشــارات االســتثمارية.

-

-

-

-

-

15٬912

()330٬119

()314٬207

1٬375٬033

414٬393

496٬948

9٬311

632

38٬165

()484٬059

1٬850٬423

أرباح السنة

-

-

-

-

-

-

77٬227

77٬227

الخسارة الشاملة
للسنة

-

-

-

-

-

()83٬491

-

()83٬491

مجموع الخسارة
الشاملة للسنة

-

-

-

-

-

()83٬491

77٬227

()6٬264

إصدار أسهم
(إيضاح )23

687٬517

-

-

-

-

-

-

687٬517

تكلفة إصدار
األسهم

-

-

-

-

-

-

()2٬216

()2٬216

تحويل استهالك
األرض والمباني

-

-

-

-

()39

-

39

-

-

7٬723

-

-

-

-

()7٬723

-

-

-

7٬723

-

-

-

()7٬723

-

-

-

-

-

-

2٬471

()2٬471

-

2٬062٬550

422٬116

504٬671

9٬311

593

()42٬855

()426٬926

2٬529٬460

تحويل إلى
االحتياطي الخاص
تحويل إلى
االحتياطي
القانوني
في  31ديسمبر
2017
أثر تطبيق
المعيار
الدولي
للتقارير
المالية رقم
 9في  1يناير
2018
الرصيد المعاد
بيانه في  1يناير
2018

تحويل إلى
االحتياطي الخاص
تحويل إلى
االحتياطي
القانوني
خسارة من بيع
حقوق ملكية
معاد تصنيفها
في  31ديسمبر
2018

 .1التأسيس واألنشطة
تأســس البنــك العربــي المتحــد ش.م.ع (“البنــك”) فــي عــام  1975كشــركة مســاهمة خاصــة فــي إمــارة الشــارقة .وقــد قــام البنــك بتغييــر
ّ
شــكله القانونــي إلــى شــركة مســاهمة عامــة ذات مســؤولية محــدودة فــي عــام  1982بموجــب المرســوم الصــادر عــن صاحــب الســمو حاكــم
إمــارة الشــارقة ،وتــم تســجيل البنــك كشــركة مســاهمة عامــة وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم
( )8لســنة ( 1984وتعديالتــه) .يقــع مكتــب البنــك المســجل فــي إمــارة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعنوانــه ص .ب ،25022 .الشــارقة،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

قــررت اإلدارة بعــد مراجعتهــا الداخليــة بــأن تقــوم بتصفيــة الشــركة التابعــة كونهــا ال تعــد أساســيةً فــي اســتراتيجية تحــول المجموعــة.
ونتيجــة لذلــك ،تــم حــل الشــركة التابعــة الســابقة فــي ينايــر  .2018لــم تقــم الشــركة التابعــة بــأي عمليــات خــال الســنة ولــم يكــن هنــاك أي
أرصــدة كمــا فــي  31ديســمبر  .2018تشــمل البيانــات الماليــة الحاليــة نتائــج البنــك علــى أســاس مســتقل .ويســتمر عــرض البيانــات الماليــة
المقارنــة علــى أســاس موحــد.

 .2أساس اإلعداد
بيان االلتزام
لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وأحــكام القوانيــن النافــذة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .دخــل القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة “( ٢٠١٥قانــون الشــركات التجاريــة”) حيــز
التنفيــذ اعتبــارًا مــن األول مــن يوليــو لعــام  ٢٠١٥ويخضــع البنــك ألحكامــه .وقــد قــام البنــك بتقييــم ودراســة أحــكام قانــون الشــركات
التجاريــة وتأكــد مــن التزامــه بــه.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣١جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 1-3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
 1-1-3المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  1يناير 2018
المعيار الدولي للتقاريـر المالية

عنوان المعيار

يسري على الفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد

المعيار المحاسبي الدولي رقم 1

عرض البيانات المالية (مبادرة
اإلفصاح)

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 9

األدوات المالية

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 10

البيانات المالية الموحدة

 1يناير 2018

المعيار المحاسبي الدولي رقم 28

االستثمارات في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 7

األدوات المالية :اإلفصاحات*

 1يناير 2018

المعيار المحاسبي الدولي رقم 19

منافع الموظفين*

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 15

اإليرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

المعيار المحاسبي الدولي رقم 34

التقارير المالية المرحلية*

 1يناير 2018

* تمثــل هــذه المعاييــر التحســينات الســنوية الصــادرة لفتــرة التقاريــر الماليــة  2014 - 2012والتــي بموجبهــا تــم تعديــل
المعاييــر ســالفة الذكــر.
بخــاف المعياريــن الدولييــن للتقاريــر الماليــة رقمــي  9و ،7ليــس هنــاك أي تأثيــر جوهــري لهــذه التعديــات علــى البيانــات
الماليــة للبنــك.
ال توجــد أي معاييــر أخــرى مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أو تفســيرات صــادرة عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة كانــت ســارية للمــرة األولــى علــى الســنة الماليــة التــي بــدأت فــي  1ينايــر  2018وكان مــن الممكــن أن يكــون
لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9الصــادر عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي يوليــو
 2014مــع تاريــخ انتقــال فــي  1ينايــر  ،2018ممــا أدى إلــى تغييــرات فــي السياســات المحاســبية وتعديــات علــى المبالــغ المدرجــة
ـكل مبكــر بتطبيــق أي عنصــر مــن عناصــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
ســابقا فــي البيانــات الماليــة .لــم يقــم البنــك بشـ ٍ
رقــم  9فــي الفتــرات الســابقة.
أدى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9إلــى تغييــرات فــي السياســات المحاســبية إلدراج وتصنيــف وقيــاس
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وانخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة .وفيمــا يلــي ملخص التغييرات األساســية للسياســات
المحاســبية للبنــك الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .9
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
يتضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9ثــاث فئــات تصنيــف رئيســية للموجــودات الماليــة :مقاســة بالتكلفــة
المطفــأة ،وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .يعتمــد
التصنيــف علــى نمــوذج األعمــال الــذي يتــم مــن خاللــه إدارة األصــل المالــي وتدفقاتــه النقديــة التعاقديــة .ويلغــي المعيــار
فئــات المحتفــظ بهــا لحيــن االســتحقاق والقــروض والذمــم المدينــة والمتاحــة للبيــع بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي
رقــم  .39وبموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9تعامــل المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود حيــث يكــون أســاس
العقــد أصـ ً
ا ماليــً كمشــتقات منفصلــة عندمــا ال تكــون الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر ذات عالقــة وثيقــة بتلــك الخاصــة
بالعقــد األساســي وال يتــم تحميــل العقــد األساســي بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الموحــد .يتــم قيــاس هــذه
المشــتقات الضمنيــة بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد.
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 1-3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)
 1-1-3المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  1يناير ( 2018تابع)
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

يحتفــظ المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9بشــكل كبيــر بالمتطلبــات الحاليــة للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39
لتصنيــف المطلوبــات الماليــة .مــع ذلــك ،وبموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39تــم إدراج كافــة التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة للمطلوبــات المصنفــة ضمــن خيــار القيمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة ،بينمــا يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9كمــا يلــي:
• يتــم عــرض مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة والــذي يعــزى إلــى التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان لتلــك المطلوبــات فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر.
• يتم عرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
تحتوي األقسام التالية على شرح لكيفية تصنيف البنك للموجودات والمطلوبات المالية.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يســتبدل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9طريقــة «انخفــاض قيمــة الخســائر المتكبــدة» المســتخدمة ضمــن المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  39مــع طريقــة «الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة» .باإلضافــة إلــى الموجــودات الماليــة ،يطبــق نمــوذج
أيضــا علــى بعــض التزامــات القــروض وعقــود الضمــان المالــي ولكــن ليــس علــى اســتثمارات األســهم.
االنخفــاض الجديــد ً
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9يتــم االعتــراف بخســائر االئتمــان بوقــت أســبق ممــا هــون منصــوص عليــه
فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  .39تحتــوي األقســام التاليــة علــى شــرح لكيفيــة تطبيــق البنــك لمتطلبــات المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9النخفــاض القيمــة.
التحول
تــم تطبيــق التغيــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9بأثــر رجعــي،
باســتثناء مــا هــو مبيــن أدنــاه.
•

•

•
•

لــم يتــم إجــراء أي تعديــل علــى فتــرات المقارنــة .يتــم إدراج الفــروق بيــن القيــم الدفترية للموجــودات الماليــة والمطلوبات
الماليــة الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي األربــاح المحتجــزة كمــا فــي  1ينايــر  .2018وعليــه ،ال
تعكــس المعلومــات المعروضــة لعــام  2017متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9ولذلــك ال يمكــن مقارنتها
مــع المعلومــات المعروضــة لعــام  2018بموجــب هــذا المعيــار.
وقد أجريت التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف السائدة في تاريخ التطبيق المبدئي.
 تحديد النموذج التجاري الذي يتم بموجبه االحتفاظ باألصل المالي. تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة علــى أنهــا بالقيمــةالعادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
إذا كان للموجــودات الماليــة مخاطــر ائتمــان منخفضــة فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم  ،9يســتمر البنــك فــي تقييــم فيمــا إذا كانــت هنــاك أي زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمانمنــذ التطبيــق المبدئــي.
علــى النحــو المســموح بــه فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9قــرر البنــك اســتمرار تطبيــق متطلبــات محاســبة
التحــوط بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .39
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 1-3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)
 2-3أساس القياس
 2-1-3المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك
التي تبدأ في  1يناير  2018ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر

المعيار الدولي
للتقاريـر المالية

عنوان المعيار

يسري على
الفترات
السنوية
التي تبدأ في
أو بعد

المعيار الدولي للتقاريـر
المالية رقم 16

عقود اإليجار

 1يناير 2019

طبيعــة التغيــر  -بموجــب المعيــار ،يتــم إدراج أصــل (حــق اســتخدام البنــد
المســتأجر) والتــزام مالــي لدفــع اإليجــارات .ويســتثني فقــط مــن ذلــك عقــود
اإليجــار منخفضــة القيمــة وقصيــرة األجــل.
التأثيــر  -كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،لــدى البنــك التزامــات عقود إيجار تشــغيلية
غيــر قابلــة لإللغــاء بقيمــة  15.2مليــون درهــم .ومــن هــذه االلتزامــات حوالــي
 1.1مليــون درهــم تتعلــق بعقــود إيجــار منخفضــة القيمــة وقصيــرة األجــل،
والتــي ســيتم إدراجهــا كمصــروف بطريقــة القســط الثابــت فــي بيــان
الدخــل .وبالنســبة اللتزامــات عقــود اإليجــار المتبقيــة ،يتوقــع البنــك إدراج
حــق اســتخدام موجــودات بقيمــة مــا يقــارب  32.8مليــون درهــم فــي 1
ينايــر  ،2019ومطلوبــات إيجــار بقيمــة  25.3مليــون درهــم (بعــد تعديــات
علــى الدفعــات المقدمــة ودفعــات اإليجــار المســتحقة المدرجــة كمــا فــي 31
ديســمبر  .)2018كمــا يتوقــع البنــك انخفــاض الربــح بعــد الضريبــة بحوالــي
 4.4مليــون درهــم لعــام  2019كنتيجــة لتطبيــق القواعــد الجديــدة .ســتزيد
التدفقــات النقديــة التشــغيلية وتمويــل التدفقــات النقديــة بمــا يقــارب 6.1
مليــون درهــم حيــث يتــم تصنيــف ســداد الجــزء األساســي مــن مطلوبــات
اإليجــار كتدفقــات نقديــة مــن أنشــطة التمويــل .إن أنشــطة البنــك كمؤجــر
ليســت جوهريــة وبالتالــي ال يتوقــع البنــك أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات
الماليــة .ومــع ذلــك ،فــإن بعــض اإلفصاحــات اإلضافيــة ســتكون مطلوبــة
العــام المقبــل.
تاريــخ التطبيــق  -ســيطبق البنــك هــذا المعيــار مــن تاريــخ اعتمــاده اإللزامــي
بتاريــخ  1ينايــر  .2019ينــوي البنــك تطبيــق أســلوب االنتقــال المبســط ولــن
يجــري أي تعديــل علــى المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة للتطبيــق األول.
ســيتم قيــاس حــق اســتخدام األصــل لعقــود إيجــار العقــارات فــي المرحلــة
االنتقاليــة كمــا لــو كانــت القواعــد الجديــدة مطبقــة دائمــا .ســيتم قيــاس
جميــع موجــودات حــق االســتخدام األخــرى بمبالــغ اإليجــار عنــد التطبيــق
(معدلــة بــأي مصاريــف إيجــار مدفوعــة مســبقً ا أو مســتحقة).
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تم إعداد البيانات المالية للبنك طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:
• األدوات المالية المشتقة وتقاس بالقيمة العادلة.
• موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر (تطبــق مــن 1
ينايــر  )2018وتقــاس بالقيمــة العادلــة.
• موجودات مالية متاحة للبيع (تطبق قبل  1يناير  )2018وتقاس بالقيمة العادلة.
• االستثمارات العقارية وتقاس بالقيمة العادلة.
 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
إن البيانــات الماليــة معروضــة بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــو عملــة العــرض للبنــك والعملــة الوظيفيــة للبنــك (وشــركته
التابعــة) .لقــد تــم تقريــب جميــع المبالــغ إلــى أقــرب ألــف درهــم (ألــف درهــم) باســتثناء مــا يــرد خــاف ذلــك.
 4-3أساس التوحيد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018علــى أســاس مســتقل منــذ أن تــم حــل شــركته التابعــة
الســابقة فــي ينايــر  .2018تمثــل أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة المعلومــات الماليــة الموحــدة وتضــم البيانــات الماليــة للبنــك وشــركته
التابعــة كمــا فــي  31ديســمبر ( 2017يشــار إليهمــا مجتمعيــن باســم «المجموعــة») .تــم توحيــد الشــركة التابعــة التاليــة للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2017
الوضع

الملكية

بلد

األنشطة

االسم

القانوني

النفعية

التأسيس

الرئيسية

شركة الصدارة لالستثمار

شركة ذات مسؤولية
محدودة

%100

الشارقة  -اإلمارات العربية
المتحدة

االستثمارات وخدمات
استشارات االستثمار

الشــركات التابعــة هــي الشــركات المســتثمر فيهــا التــي تســيطر عليهــا المجموعــة .تســيطر المجموعــة علــى شــركة مســتثمر فيهــا
عندمــا تكــون معرضــة لعوائــد متغيــرة أو تمتلــك حقوقــً نتيجــة مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة
علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا.
يتــم توحيــد الشــركات التابعــة بالكامــل اعتبــارًا مــن تاريــخ االســتحواذ أو التأســيس ،وهــو التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المجموعــة علــى
حــق الســيطرة ،علــى أن يســتمر هــذا التوحيــد حتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة .يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس
فتــرة التقريــر الخاصــة المنشــأة األم باســتخدام نفــس السياســات المحاســبية .يتــم تعديــل السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة
عنــد الضــرورة بمــا يضمــن اتســاقها مــع السياســات المطبقــة مــن قبــل المجموعــة .إن جميــع األرصــدة والمعامــات واألربــاح والخســائر
غيــر المحققــة وتوزيعــات األربــاح الناتجــة عــن المعامــات بيــن شــركات المجموعــة يتــم حذفهــا بالكامــل.
 5-3األدوات المالية

ليــس هنــاك معاييــر أخــرى مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أو تعديــات علــى المعاييــر المنشــورة أو التفســيرات
الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي قــد تــم إصدارهــا ولكــن لــم يتــم تطبيقهــا للمــرة
األولــى علــى الســنة الماليــة للبنــك التــي بــدأت فــي  1ينايــر  2018وكان يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى المعلومــات
الماليــة للبنــك.

األداة الماليــة هــي عقــد ينشــأ عنــه أصــل مالــي لمنشــأة مــا والتــزام مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة لمنشــأة أخــرى .جميــع الموجــودات
والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المالــي هــي أدوات ماليــة باســتثناء الممتلــكات والمعــدات واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ والمبالــغ
المدفوعــة مقدمــً ومخصــص مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن وحقــوق الملكيــة للمســاهمين.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 1-5-3التصنيف (تابع)

 1-5-3التصنيف
السياسات المطبقة اعتبارًا من  1يناير 2018

عندمــا يحتفــظ نمــوذج العمــل بموجــودات لجمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو لجمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة
وبيعهــا ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لــأدوات الماليــة تمثــل فقــط دفعــات للمبالــغ األصليــة
والفوائــد (“اختبــار الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة وفوائدهــا”) .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،يقــوم البنــك بدراســة مــا إذا
كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة متوافقــة مــع اتفــاق إقــراض أساســي ،أي أن الفائــدة تشــمل فقــط مقابــل القيمــة الزمنيــة
للمــال ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى وهامــش الربــح الــذي يتماشــى مــع اتفــاق اإلقــراض األساســي.
عندمــا تــؤدي الشــروط التعاقديــة إلــى التعــرض للمخاطــر أو تقلبــات ال تتوافــق مــع اتفــاق اإلقــراض األساســي ،يتــم تصنيــف
الموجــودات الماليــة ذات الصلــة وقياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بأي مما يلي:
• التكلفة المطفأة.
• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
• القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
فيما يلي توضيح لمتطلبات تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية.
أدوات الدين
أدوات الديــن هــي تلــك األدوات التــي تســتوفي تعريــف المطلوبــات الماليــة مــن وجهــة نظــر الجهــة المصــدرة ،مثــل القــروض
والســندات الحكوميــة وســندات الشــركات والذمــم الذمــم المدينــة التجاريــة المشــتراة مــن العمــاء فــي ترتيبــات شــراء
ديــون دون حــق الرجــوع.
يســتند التصنيــف علــى النمــوذج التجــاري لــدى البنــك إلدارة الموجــودات الماليــة وســمات التدفقــات النقديــة التعاقديــة
للموجــودات الماليــة.
بناء على هذه العوامل ،يقوم البنك بتصنيف أدوات الدين الخاصة به إلى واحدة من فئات القياس الثالث:
ً
• التكلفــة المطفــأة :يقــاس بالتكلفــة المطفــأة الموجــودات المحتفــظ بهــا بغــرض جمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة
عندمــا تمثــل تلــك التدفقــات النقديــة دفعــات حصريــة للمبالــغ األصليــة والفوائــد ،ويقــاس بالتكلفــة المطفــأة
الموجــودات غيــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ لهــذه اﻟﻣوﺟودات
مقابــل مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المدرجــة والمقاســة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح  .14-5-3ويتــم إدراج
إيــرادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ هــذه الموجــودات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ “إﻳﺮادات الفوائــد” ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
• القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :يقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر الموجــودات
الماليــة المحتفــظ بهــا لجمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة ولبيــع الموجــودات عندمــا تمثــل التدفقــات النقديــة
للموجــودات دفعــات حصريــة للمبالــغ األصليــة والفوائــد .ويقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
الموجــودات غيــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .ويتــم تحويــل الحــركات فــي القيمــة الدفتريــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،باســتثناء عنــد تســجيل أربــاح أو خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وإيــرادات الفوائــد
وأربــاح وخســائر الصــرف األجنبــي علــى التكلفــة المطفــأة لــأدوات التــي يتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل .وعندمــا يتــم
اســتبعاد الموجــودات الماليــة ،فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يعــاد
تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة .ويتــم إدراج إيــرادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ هــذه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
“إﻳﺮادات الفوائــد” ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
• القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة :يقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة الموجــودات التــي ال
تســتوفي معاييــر تســجيلها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم إدراج األربــاح
أو الخســائر الناتجــة عــن أداة الديــن التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة والتــي ال تعــد جــزءا مــن
عالقــة التحــوط ضمــن حســاب الربــح أو الخســارة وتعــرض فــي بيــان الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.
يعكــس نمــوذج األعمــال كيفيــة إدارة البنــك للموجــودات مــن أجــل توليــد التدفقــات النقديــة ،أي مــا إذا كان هــدف البنــك هــو
فقــط تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن الموجــودات أو تحصيــل كل مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة والتدفقــات
النقديــة الناشــئة عــن بيــع الموجــودات .إذا لــم ينطبــق أي منهمــا ،يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كجــزء مــن نمــوذج
األعمــال “اآلخــر” ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
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يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف اســتثمارات الديــن عندمــا ،وفقــط عندمــا ،يتغيــر نمــوذج أعمالــه إلدارة تلــك التغيــرات فــي
الموجــودات .تتــم إعــادة التصنيــف مــن بدايــة فتــرة التقريــر األولــى التــي تلــي التغييــر .ويتوقــع أن تكــون هــذه التغيـــرات نادرة
الحــدوث ولــم يحــدث أي منهــا خــال الســنة.
أدوات حقوق الملكية
أدوات حقــوق الملكيــة هــي أدوات تســتوفي تعريــف حقــوق الملكيــة مــن وجهــة نظــر الجهــة المصــدرة ،أي األدوات التــي
ال تحتــوي علــى التــزام تعاقــدي بالدفــع والتــي تعــد دلي ـ ً
ا علــى الفوائــد المتبقيــة فــي صافــي موجــودات الجهــة المصــدرة.
يقــاس االســتثمار فــي أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،ال يتــم تحويــل المبالــغ المعروضــة فــي الدخــل الشــامل الحقً ــا إلــى الربــح أو الخســارة عنــد
إلغــاء االعتــراف .يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح علــى هــذه االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة مــا لــم تكــن توزيعــات األربــاح تمثــل
بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار.
يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
فيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية للبنك:
تم حذف فئات الموجودات المالية المتاحة للبيع.
•
ّ
• تــم طــرح فئــة موجــودات جديــدة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .وينطبــق هــذا علــى
أدوات الديــن ذات خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون فقــط دفعــات ألصــل الديــن والفائــدة ويتــم
االحتفــاظ بهــا فــي نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــال جمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــودات
الماليــةُ .يصنــف البنــك أدوات الديــن المتاحــة للبيــع الخاصــة بــه فــي هــذه الفئــة.
ـم طــرح فئــة موجــودات جديــدة الســتثمارات األســهم غيــر المدرجــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال
• كمــا تـ ّ
الدخــل الشــامل اآلخــر .وصنــف البنــك اســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع ضمــن هــذه الفئــة.
السياسات المطبقة قبل  1يناير 2018
يقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية:
• الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة :يتــم تصنيــف األصــل المالــي فــي هــذه الفئــة إذا تــم
اقتنــاؤه أساســً بغــرض بيعــه خــال فتــرة قصيــرة األجــل أو تــم تصنيفــه مــن قبــل اإلدارة علــى هــذا النحــو .تُصنــف
المشــتقات أيضــا كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــا لــم تكــن مصنفــة كتحوطــات.
• القــروض والســلفيات :تتكــون هــذه الفئــة مــن موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة وقابلــة للتحديــد وهــي
غيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة .تنشــأ القــروض والســلفيات عندمــا يقــدم البنــك األمــوال مباشــرة إلــى المقتــرض مــع
عــدم وجــود نيــة للمتاجــرة فــي الديــن.
• المتاحــة للبيــع :االســتثمارات المصنفــة كمتاحــة للبيــع هــي تلــك الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة المصنفــة كمتاحــة
للبيــع أو غيــر المصنفــة بمثابــة (أ) قــروض وســلفيات أو (ب) اســتثمارات ُمحتفــظ بهــا لحيــن اســتحقاقها أو (ج) موجــودات
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 5-5-3األرباح والخسائر من القياس الالحق (تابع)
السياسات المطبقة قبل  1يناير ( 2018تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 2-5-3االعتراف والقياس المبدئي
يقــوم البنــك مبدئيــً بتســجيل القــروض والســلفيات والودائــع فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه .كمــا يتــم مبدئيــً تســجيل
كافــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى فــي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طرفــً فــي األحــكام
التعاقديــة الخاصــة بهــذه األدوات.
يتــم قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــدا ،ألي بنــد غيــر مبيــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الربــح أو الخســارة ،تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرة إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار.
 3-5-3مبادئ قياس التكلفة المطفأة
تتمثــل التكلفــة المطفــأة ألي أصــل أو التــزام مالــي فــي المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد االعتــراف
المبدئــي ،ناقصــً المســدد مــن المبلــغ األصلــي ،زائــدًا أو ناقصــً اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي
فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المســجل ومبلــغ االســتحقاق ،ناقصــً أي انخفــاض فــي القيمــة .ويتــم إدراج العــاوات والخصومــات
بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعاملــة المبدئيــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لــأداة ذات الصلــة.
 4-5-3القياس الالحق
عقــب االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس كافــة األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة ،باســتثناء أي أداة ليــس لهــا قيمــة عادلــة قابلــة
للقيــاس بشــكل موثــوق ،وعندئــذ يتــم قيــاس األدوات الماليــة كمــا هــو مــدرج فــي مبــادئ قيــاس القيمــة العادلــة أدنــاه.

(أ) استثمارات الدين
يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناشــئة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع مباشــرة ضمــن حقــوق
الملكيــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،لحيــن إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة أو انخفــاض قيمتهــا ،عندئــذ يتــم االعتــراف
باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقًا ضمــن حقــوق الملكيــة فــي بيــان الدخــل الموحــد .ويتــم تســجيل األربــاح
والخســائر الناشــئة عــن القيمــة العادلــة لالســتثمارات المحتفــظ بهــا بهــدف المتاجــرة ،فــي بيــان الدخــل الموحــد.
(ب) استثمارات األسهم
إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع يتــم االعتــراف بهــا فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر ،حتــى يتــم إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة أو تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة .وفــي هــذا الوقــت ،فــإن
األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقًا فــي حقــوق الملكيــة يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد .ويســتمر
االعتــراف بتوزيعــات األربــاح مــن هــذه االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة كإيــرادات أخــرى عندمــا يتقــرر الحــق فــي اســتالم الدفعــات.
 6-5-3إلغاء االعتراف
ُيـــلغى االعتــراف بالموجــودات الماليــة عنــد انقضــاء الحقــوق التعاقديــة فــي قبــض التدفقــات النقديــة من الموجــودات أو تحويلها
ـكل كامــل .يتــم إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء
مــع قيــام البنــك بتحويــل كافــة مخاطــر وعوائــد الملكيــة بشـ ٍ
بالتزاماتهــا التعاقديــة أو إلغائهــا أو انقضائهــا.
 7-5-3قياس القيمة العادلة

تُقــاس كافــة الموجــودات األخــرى بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــً خســائر االنخفــاض فــي
القيمــة ،إن وجــدت.
 5-5-3األرباح والخسائر من القياس الالحق
السياسات المطبقة بعد  1يناير 2018
(أ) استثمارات الدين
يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناشــئة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة مــن خــال الدخــل الشــامل ،لحيــن إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة أو
انخفــاض قيمتهــا ،عندئــذ يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقًا ضمــن حقــوق الملكيــة فــي
بيــان الدخــل .ويتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي
وقــت الحــق فــي األربــاح أو الخســائر.
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القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن قبضــه نظيــر بيــع أصــل أو دفعــه نظيــر تحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي الســوق الرئيســية أو ،فــي حالــة عــدم توفــر ســوق رئيســية ،فــي الســوق األكثــر
نفعــً للبنــك فــي ذلــك التاريــخ .إن القيمــة العادلــة ألي التــزام تعكــس مخاطــر عــدم الوفــاء بهــذا االلتــزام.
يقــوم البنــك بقيــاس القيمــة العادلــة لــأداة ،عنــد الضــرورة ،باســتخدام الســعر المعلــن فــي الســوق النشــطة لتلــك األداة .تعتبــر
الســوق ســوقًا نشــطة عندمــا تكــون المعامــات المتعلقــة باألصــل أو االلتــزام منتظمــة ومالئمــة مــن حيــث الحجــم بمــا يكفــي
لتحديــد بيانــات األســعار علــى أســاس مســتمر.
فــي حــال عــدم وجــود ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة ،يقــوم البنــك حينهــا بتحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب
التقييــم التــي تعمــل علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن معطيــات التقييــم ذات الصلــة الجديــرة بالمالحظــة مــع الحــد مــن
اســتخدام المعطيــات غيــر الجديــرة بالمالحظــة .يتضمــن أســلوب التقييــم المختــار جميــع العوامــل التــي يمكــن أن يســتخدمها
المشــاركون فــي تحديــد ســعر المعاملــة.

(ب) استثمارات األسهم
يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناشــئة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات األســهم فــي الدخــل الشــامل،
وال يعــاد تصنيــف أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة الحقــا للربــح أو الخســارة .ويســتمر االعتــراف بتوزيعــات األربــاح مــن هــذه
االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة كإيــرادات أخــرى عندمــا يتقــرر الحــق فــي اســتالم الدفعــات.

إن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة لــأداة الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي يتمثــل عــاد ًة فــي ســعر المعاملــة ،أي القيمــة العادلــة
للمقابــل الممنــوح أو المقبــوض .إذا قــرر البنــك أن القيمــة العادلــة بتاريــخ االعتــراف المبدئــي تختلــف عــن ســعر المعاملــة ولــم
يتوفــر دليــل موضوعــي علــى القيمــة العادلــة إمــا مــن خــال ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة ألصــل أو التــزام مماثــل أو اســتنادًا
إلــى أي أســلوب مــن أســاليب التقييــم التــي ال تســتخدم إال البيانــات المســتمدة مــن األســواق الجديــرة بالمالحظــة ،يتــم مبدئيــً
قيــاس األداة الماليــة بالقيمــة العادلــة ،ويتــم تعديلهــا لتأجيــل الفــرق بيــن القيمــة العادلــة بتاريــخ االعتــراف المبدئــي وســعر
المعاملــة .ويتــم تســجيل الفــرق الحقــً فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس مالئــم علــى مــدى عمــر األداة ولكــن ليــس بعــد التاريــخ
الــذي يكــون فيــه التقييــم مدعومــً كليــةً ببيانــات ســوقية جديــرة بالمالحظــة أو بعــد تاريــخ إغــاق المعاملــة.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 7-5-3قياس القيمة العادلة (تابع)

 12-5-3ضمانات مالية
إذا كان لألصــل أو االلتــزام الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض أو ســعر طلــب ،يقــوم البنــك بقيــاس الموجــودات
والمراكــز طويلــة األجــل بســعر العــرض بينمــا يتــم قيــاس المطلوبــات والمراكــز قصيــرة األجــل بســعر الطلــب.
إن محفظــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المعرضــة لمخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان المــدارة مــن قبــل البنــك علــى أســاس
صافــي التعــرض إمــا لمخاطــر الســوق أو لمخاطــر االئتمــان ،يتــم قياســها علــى أســاس الســعر الــذي يمكــن قبضــه مــن بيــع مركــز
صافــي طويــل األجــل (أو دفعــه لتحويــل مركــز صافــي قصيــر األجــل) ألي تعــرض لمخاطــر محــددة .يتــم إجــراء تلــك التســويات
التــي تتــم علــى مســتوى المحفظــة لــكل بنــد مــن الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس التســوية المتعلقــة بالخطــر وذلــك
لــكل أداة مــن األدوات المشــمولة بالمحفظــة.
يقــوم البنــك باالعتــراف بالتحويــات بيــن مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر التــي يظهــر فيهــا
التغييــر.
 8-5-3قروض وسلفيات
القــروض والســلفيات هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة.
تنشــأ القــروض والســلفيات عندمــا يتــم تقديــم النقــد إلــى مديــن دون وجــود نيــة للمتاجــرة بالذمــم المدينــة .ويتــم إدراج
القــروض والســلفيات بالتكلفــة المطفــأة.
 9-5-3استثمارات
يشمل بند “االستثمارات في األوراق المالية” المدرج في بيان المركز المالي ما يلي:
•
سندات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
استثمارات في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
•

أي زيــادة فــي االلتزامــات المتعلقــة بالضمانــات الماليــة يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد ضمــن بنــد «مخصــص الخســائر
االئتمانيــة» .ويتــم إدراج األقســاط المقبوضــة فــي بيــان الدخــل ضمــن “صافــي إيــرادات الرســوم والعمــوالت” علــى أســاس القســط
الثابــت علــى مــدى فتــرة الضمــان.
 13-5-3مشتقات
يبــرم البنــك عقــود األدوات المشــتقة ،بمــا فــي ذلــك العقــود اآلجلــة والعقــود المســتقبلية واتفاقيــات المعــدالت اآلجلــة وعقــود
المقايضــة وعقــود الخيــارات فــي صــرف العمــات األجنبيــة ومعــدل الفائــدة وأســواق رأس المــال .يشــير ســعر المعاملــة المــدرج
فــي اإليــرادات  /المصاريــف األخــرى فــي ســياق العمــل االعتيــادي إلــى القيمــة العادلــة لــأداة المشــتقة عنــد االعتــراف المبدئــي.
والحقــً لالعتــراف المبدئــي ،يتــم بيــان األدوات الماليــة المشــتقة بالقيــم العادلــة عندمــا تكــون مصنفــة كجــزء مــن عالقــة تحــوط
ومصنفــة كأداة تحــوط .تــدرج المشــتقات ذات القيــم الســوقية الموجبــة (األربــاح غيــر المحققــة) ضمــن الموجــودات األخــرى ،بينمــا
تــدرج المشــتقات ذات القيــم الســوقية الســالبة (الخســائر غيــر المحققــة) ضمــن المطلوبــات األخــرى فــي بيــان المركــز المالــي.
التغيــرات فــي القيــم العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو لمقاصــة مراكــز المتاجــرة األخــرى تــدرج فــي اإليــرادات
(المصاريــف) التشــغيلية األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد.
علــى النحــو المســموح بــه فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9قــرر البنــك اســتمرار تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط
بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .39

بالنســبة ألدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يتــم تســجيل األربــاح والخســائر فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر ،باســتثناء مــا يلــي ،والتــي يتــم تســجيلها فــي الربــح أو الخســارة علــى النحــو ذاتــه للموجــودات الماليــة المدرجــة
بالتكلفــة المطفــأة:
•
إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية
الخسائر االئتمانية المتوقعة والعكوسات
•
عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف بســندات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن األربــاح أو الخســائر
المتراكمــة المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة.
 10-5-3مبالغ مستحقة من بنوك

عنــد التصنيــف األولــي للتحــوط ،يقــوم البنــك بتوثيــق العالقــة بيــن أداة (أدوات) التحــوط وبنــد (بنــود) التحــوط بشــكل رســمي،
بمــا فــي ذلــك أهــداف واســتراتيجية إدارة المخاطــر لتنفيــذ التحــوط إلــى جانــب الطريقــة التــي ستســتخدم لتقييــم فعاليــة عالقــة
التحــوط .يقــوم البنــك بإجــراء تقييــم ،عنــد بدايــة عالقــة التحــوط وبصــورة مســتمرة ،لتحديــد مــا إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون
أداة (أدوات) التحــوط ذات “فاعليــة عاليــة” فــي مقاصــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد
المتحــوط (أو البنــود المتحوطــة) خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا تحديــد التحــوط ،ومــا إذا كانــت النتائــج الفعليــة لــكل تحــوط
تتــراوح مــا بيــن  ٪80إلــى .٪125
إن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة المحــددة والمؤهلــة كتحــوط للقيمــة العادلــة التــي يتضــح أنهــا
عاليــة الفعاليــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر التحــوط يتــم إدراجهــا فــي اإليــرادات ( /المصاريــف) التشــغيلية األخــرى إضافــة إلــى التغيرات
المقابلــة فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المتحوطــة التــي تكــون منســوبة للمخاطــر المتحوطــة.

تــدرج المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة وتقــاس الحقــً بالتكلفــة المطفــأة
باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي ،ناقصــً مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــد.

يتوقــف تنفيــذ محاســبة التحــوط عندمــا تنتهــي أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو االســتفادة منهــا أو أنهــا لــم تعــد
مؤهلــة لمحاســبة التحــوط .عنــد اإليقــاف ،وفــي حالــة تحوطــات القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المحملــة بالفائــدة ،يتــم إطفــاء
أي تعديــات للقيمــة الدفتريــة المتعلقــة بمخاطــر التحــوط فــي بيــان الدخــل الموحــد علــى مــدار الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق.
فــي حيــن أن معامــات المشــتقات تقــدم تحوطــات اقتصاديــة فعالــة بموجــب إدارة موجــودات ومطلوبــات البنــك ومراكــز إدارة
المخاطــر ،فإنهــا ال تكــون غيــر مؤهلــة لمحاســبة التحــوط بموجــب أحــكام محــددة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي  ،39وعليــه
يتــم احتســابها كمشــتقات محتفــظ بهــا للمتاجــرة ويتــم بيــان أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة ذات الصلــة ضمــن اإليــرادات
(المصاريــف) التشــغيلية األخــرى.
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 11-5-3نقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه المشــار إليــه فــي بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد مــن النقــد مــن الصنــدوق والحســابات الجاريــة
غيــر المقيــدة لــدى المصــرف المركــزي والودائــع لــدى المصــرف المركــزي التــي تبلــغ فتــرات اســتحقاقها األصليــة ثالثــة أشــهر أو
أقــل والمبالــغ المســتحقة مــن (إلــى) البنــوك عنــد الطلــب أو التــي تبلــغ فتــرات اســتحقاقها األصليــة ثالثــة أشــهر أو أقــل.
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يقــوم البنــك خــال ســياق العمــل االعتيــادي بمنــح ضمانــات ماليــة تتكــون مــن خطابــات اعتمــاد وكفــاالت وقبــوالت .تحتســب
الضمانــات الماليــة مبدئيــً فــي البيانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــع إدراج قيمــة األقســاط المقبوضــة ضمــن بنــد «مطلوبــات
أخــرى» .وعقــب االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس التــزام البنــك بموجــب كل كفالــة باألقســاط المطفــأة أو أفضــل تقديــر للمصاريــف
المطلوبــة لتســوية أي التــزام مالــي ينشــأ نتيجــة للضمــان ،أيهمــا أعلــى.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 14-5-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 13-5-3مشتقات (تابع)
قــد يتــم دمــج المشــتقات فــي الترتيبــات التعاقديــة األخــرى (العقــد األساســي) .تعامــل المشــتقات الضمنيــة فــي األدوات
الماليــة األخــرى كمشــتقات منفصلــة عندمــا ال تكــون الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر ذات عالقــة وثيقــة بتلــك الخاصــة بالعقــد
األساســي وال يتــم تحميــل العقــد األساســي بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الموحــد .يتــم قيــاس هــذه المشــتقات
الضمنيــة بالقيمــة العادلــة مــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المدرجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد .وبعــد تطبيــق المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9يتــم فصــل المشــتقات الضمنيــة مــن العقــد األساســي فقــط إذا لــم يكــن هــذا العقــد عبــارة عــن أصــل
فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .9
 14-5-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
بعــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9تســتند السياســة المحاســبية للبنــك لمتطلبــات انخفــاض القيمــة
إلــى نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ،ليحــل محــل نمــوذج انخفــاض قيمــة الخســائر المتكبــدة وفقً ــا للمعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم .139
السياسة المطبقة اعتبارًا من  1يناير 2018
يطبــق البنــك منهــج مكـ ّـون مــن ثــاث مراحــل لقيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة المحتســبة بالتكلفــة
المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .تتنقــل الموجــودات بيــن المراحــل الثــاث التاليــة بنــاء علــى التغيــر
فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي:
 )1المرحلة األولى :الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  ١٢شهرًا
بالنســبة للمخاطــر حيــث لــم يكــن هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ولــم تتعــرض
لالنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة منــذ نشــأتها ،يتــم االعتــراف بجــزء الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر
المرتبــط باحتماليــة حــدوث حــاالت التعثــر خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهرًا التاليــة.
 )2المرحلة الثانية :الخسارة االئتمانية على مدى العمر  -غير المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية
بالنســبة للتعرضــات االئتمانيــة حيــث يكــون هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ولكــن
دون أن تتعــرض لالنخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة ،يتــم االعتــراف بجــزء الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.
 )3المرحلة الثالثة :الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية
يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة علــى أنهــا تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر
ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لتلــك الموجــودات .ويســتخدم هــذا نفــس المعاييــر التــي ينــص
عليهــا المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،39وال تــزال منهجيــة البنــك تجــاه المخصصــات المحــددة دون تغييــر .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
للموجــودات الماليــة التــي تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة ،يتــم االعتــراف بالخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى
مــدى العمــر ويتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي علــى التكلفــة المطفــأة (صافيــة
مــن المخصصــات) بــدالً مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة.
يقــوم البنــك بقيــاس مخصــص الخســارة بمبلــغ يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  ١٢شــهرًا لــأدوات الماليــة التاليــة
التــي تعتبــر ذات مخاطــر ائتمــان منخفضــة:
• األرصدة لدى المصرف المركزي والبنوك األخرى
• سندات الدين االستثمارية
• موجودات مالية أخرى تتكون بشكل رئيسي من ذمم مدينة متنوعة
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  ١٢شــهرًا هــي الجــزء مــن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن أحــداث التعثــر ألداة
ماليــة التــي يحتمــل أن تظهــر خــال فتــرة  12شــهرًا مــن تاريــخ التقريــر.
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قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
يقــوم البنــك بالتقييــم علــى أســاس مســتقبلي للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بموجــودات أدوات الديــن المدرجــة
بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وكذلــك المتربطــة بالتعــرض الــذي ينشــأ مــن عقــود الضمــان
المالــي .يعتــرف البنــك بمخصــص خســارة لمثــل هــذه الخســائر فــي تاريــخ كل تقريــر .ويبيــن قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة:
• مبلغًا عادال مرجحًا تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
• القيمة الزمنية للمال.
• معلومــات معقولــة ومثبتــة متاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد غيــر ضــروري فــي تاريــخ التقريــر حــول األحــداث الســابقة
والظــروف الحاليــة والتوقعــات لألحــداث المســتقبلية والظــروف االقتصاديــة.
عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
• الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :كخصــم مــن إجمالــي
القيمــة الدفتريــة للموجــودات وتعديــات علــى الدخــل الشــامل اآلخــر علــى التوالــي.
• التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص في بند مطلوبات أخرى.
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018
يقــوم البنــك بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى تعــ ّرض األصــل المالــي أو
مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة لالنخفــاض فــي القيمــة .ال ُيعتبــر أن األصــل المالــي أو مجموعــة الموجــودات الماليــة قــد
تعـ ّرض أو تع ّرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة إال فــي حالــة واحــدة وهــي أن يتوفــر دليــل موضوعــي علــى وقــوع االنخفــاض فــي
ـدث واحــد أو أكثــر يحصــل بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل (تكبــد “حــدث خســارة”) ويكــون لذلــك الحــدث
القيمــة نتيجــة لحـ ٍ
ـكل
ـ
بش
ـة
ـ
المالي
ـودات
ـ
الموج
ـة
ـ
مجموع
أو
ـة
ـ
المالي
ـودات
ـ
للموج
ـدرة
ـ
المق
ـتقبلية
ـ
المس
ـة
ـ
النقدي
ـات
ـ
التدفق
(األحــداث) أثـ ٌـر علــى
ٍ
يمكــن تقديــره علــى نحـ ٍـو موثــوق بــه.
( )1موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
فيمــا يتعلــق بالموجــودات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة (كالمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلفيات للعمــاء
باإلضافــة إلــى االســتثمارات المحتفــظ بهــا لحيــن االســتحقاق) ،يقــوم البنــك أوالً بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي
علــى وجــود انخفــاض فــردي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة ذات األهميــة الفرديــة ،وكذلــك مــا إذا كان هنــاك انخفــاض جماعــي
فــي قيمــة الموجــودات الماليــة غيــر ذات األهميــة الفرديــة .إذا قــرر البنــك عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث االنخفــاض
فــي قيمــة أصــل مالــي مق ّيــم بصــورة فرديــة ،يتــم إدراج األصــل فــي مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة ذات الخصائــص
ـكل جماعــي لتحــري االنخفــاض فــي القيمــة .إن الموجــودات التــي
المماثلــة مــن حيــث مخاطــر االئتمــان ويتــم تقييمهــا بشـ ٍ
ـكل فــردي لتحــري االنخفــاض فــي القيمــة والتــي تــم أو ال يــزال االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة لهــا جاريــً،
يتــم تقييمهــا بشـ ٍ
ال يتــم إدراجهــا فــي التقييــم الجماعــي لالنخفــاض فــي القيمــة.
إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى تكبــد خســارة عــن انخفــاض القيمــة ،يتــم قيــاس مبلــغ الخســارة علــى أســاس الفــرق
بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة (باســتثناء خســائر االئتمــان
المســتقبلية المتوقعــة التــي لــم يتــم تكبدهــا) .ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام حســاب
مخصــص ويتــم تســجيل مبلــغ الخســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد .يســتمر اســتحقاق إيــرادات الفوائــد علــى القيمــة
الدفتريــة التــي تــم تخفيضهــا وتســتحق باســتخدام معــدل الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية
لغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد كجــزء مــن “إيــرادات الفوائــد” .تُحــذف القــروض
مــع المخصــص المتعلــق بهــا عندمــا ال يتوفــر أي احتمــال واقعــي باســتردادها فــي المســتقبل ،وتكــون جميــع الضمانــات قــد
تــم تحقيقهــا أو تحويلهــا إلــى البنــك .وفــي حــال ارتفعــت أو انخفضــت خســارة انخفــاض القيمــة المقــدرة فــي أي ســنة الحقــة بســبب
حــدث يقــع بعــد حــدوث انخفــاض القيمــة ،تتــم زيــادة خســارة انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقا أو تخفيضهــا عــن طريــق تعديــل حســاب
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 14-5-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)
( )2استثمارات مالية متاحة للبيع (تابع)

 5-3األدوات المالية (تابع)
 14-5-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)
( )1موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (تابع)
المخصص .وإذا تم استرداد أي مبالغ مشطوبة في وقت الحق ،يتم تسجيل المبالغ المستردة في «مخصص الخسائر االئتمانية».

 6-3قروض معاد التفاوض بشأنها (تنطبق قبل وبعد  1يناير )2018

يتــم خصــم القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى أســاس معــدل الفائــدة األصلــي الفعلــي لألصــل
المالــي .وإذا كان القــرض محمــا بمعــدل فائــدة متغيــر ،يكــون معــدل الخصــم المســتخدم فــي قيــاس خســارة االنخفــاض
فــي القيمــة هــو معــدل الفائــدة الفعلــي الحالــي .إن احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
للموجــودات الماليــة المرهونــة يعكــس التدفقــات النقديــة التــي قــد تنتــج عــن إغــاق الرهــن ناقصــً تكاليــف الحصــول عليــه
المرجــح إغــاق الرهــن.
وبيعــه ،ســواء كان أو لــم يكــن مــن
ّ

حيثمــا أمكــن ،يســعى البنــك إلعــادة هيكلــة القــروض بــدالً مــن اســتحواذ الضمــان .وقــد يتضمــن ذلــك تمديــد ترتيبــات الســداد
واالتفــاق علــى شــروط جديــدة للقــرض .مــا أن تتــم إعــادة التفــاوض علــى الشــروط ،ال يعتبــر القــرض متأخــر الســداد .تقــوم اإلدارة بإعــادة
جدولــة القــروض بشــكل مســتمر لضمــان الوفــاء بكافــة المعاييــر وأن الســداد المســتقبلي مرجــح الحصــول .تســتمر القــروض فــي
الخضــوع لتقييــم فــردي وجماعــي لالنخفــاض فــي القيمــة المحســوب باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي للقــرض.

وألغــراض التقييــم الجماعــي لالنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم تجميــع الموجــودات الماليــة علــى أســاس نظــام التصنيــف
االئتمانــي الداخلــي للبنــك الــذي يتضمــن خصائــص مخاطــر االئتمــان مثــل نــوع األصــل والقطــاع والموقــع الجغرافــي ونــوع
الضمــان وحالــة التأخــر عــن الســداد والعوامــل األخــرى ذات الصلــة.
يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لمجموعــة مــن الموجــودات الماليــة التــي يتــم تقييمهــا بصــورة جماعيــة لتحــري
االنخفــاض فــي قيمتهــا علــى أســاس تجربــة الخســارة التاريخيــة بالنســبة للموجــودات ذات الخصائــص المماثلــة لمخاطــر
االئتمــان للبنــك .يتــم تعديــل تجربــة الخســارة التاريخيــة علــى أســاس البيانــات الحاليــة الجديــرة بالمالحظــة لبيــان آثــار الظــروف
الحاليــة التــي بنيــت علــى أساســها تجربــة الخســارة التاريخيــة ،وأيضــً إلزالــة آثــار الظــروف فــي الفتــرة التاريخيــة التــي ال وجــود
لهــا فــي الوقــت الراهــن .إن تقديــرات التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية تتوافــق مباشــرة مــع التغيــرات فــي
البيانــات ذات الصلــة الجديــرة بالمالحظــة مــن ســنة ألخــرى (مثــل التغيــرات فــي معــدالت البطالــة أو أســعار العقــارات أو أســعار
الســلع وحالــة الســداد أو أي عوامــل أخــرى تــدل علــى تكبــد خســائر فــي المجموعــة وحجــم تلــك الخســائر) .ويتــم بانتظــام
مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية ،وذلــك للحــد مــن أي فــروق بيــن
تقديــرات الخســائر وتجربــة الخســارة الفعليــة.
( )2استثمارات مالية متاحة للبيع
فيمــا يتعلــق باالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع ،يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل
موضوعــي علــى تعــ ّرض االســتثمار أو مجموعــة مــن االســتثمارات لالنخفــاض فــي القيمــة.
فــي حالــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع ،قــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي انخفاضــا كبيــرا أو مســتمرا فــي
القيمــة العادلــة لالســتثمار لمــا دون تكلفتــه .يتــم تقييــم االنخفــاض “الكبيــر” علــى أســاس التكلفــة األصليــة لالســتثمار ،بينمــا يتــم
تقييــم االنخفــاض “المســتمر” علــى أســاس الفتــرة التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أقــل مــن التكلفــة األصليــة .وعندمــا يتوفــر
دليــل علــى حــدوث انخفــاض القيمــة ،فــإن الخســارة المتراكمــة  -التــي تقــاس علــى أســاس الفــرق بيــن تكلفــة الشــراء والقيمــة
العادلــة الحاليــة ،ناقصــا أي خســارة انخفــاض فــي قيمــة االســتثمار المعتــرف بهــا ســابقا فــي بيــان الدخــل الموحــد  -يتــم حذفهــا مــن
الدخــل الشــامل وتســجيلها فــي بيــان الدخــل الموحــد .وال يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي قيمــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة
مــن خــال بيــان الدخــل الموحــد .وتــدرج الزيــادات فــي القيمــة العادلــة بعــد انخفــاض القيمــة فــي الدخــل الشــامل مباشــرة.
أمــا فــي حالــة أدوات الديــن المصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع ،يســتند تقييــم انخفــاض القيمــة علــى نفــس المعاييــر
المطبقــة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة .ومــع ذلــك ،فــإن المبلــغ المســجل النخفــاض القيمــة يمثــل
الخســائر المتراكمــة التــي يتــم قياســها بوصفهــا الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة الحاليــة ،ناقصــا أي انخفــاض
فــي قيمــة االســتثمار المعتــرف بهــا ســابقا فــي بيــان الدخــل الموحــد.
ـاء علــى القيمــة الدفتريــة لألصــل التــي تــم تخفيضهــا بتطبيــق معــدل
يســتمر اســتحقاق إيــرادات الفائــدة المســتقبلية بنـ ً
الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم تســجيل
إيــرادات الفائــدة كجــزء مــن إيــرادات التمويــل .وإذا زادت فــي ســنة الحقــة القيمــة العادلــة ألدوات الديــن ،وكان باإلمــكان ربــط
هــذه الزيــادة موضوعيــً بحــدث يقــع بعــد أن تــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة ضمــن بيــان الدخــل الموحــد ،فإنــه
يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مــن خــال بيــان الدخــل الموحــد.

 7-3الشطب (ينطبق قبل وبعد  1يناير )2018
يقــوم البنــك بشــطب قــرض مــا أو أصــل مالــي آخــر (ومــا يتعلــق بــه مــن مخصصــات خســائر انخفــاض القيمــة) عندمــا تحــدد وحــدة االئتمــان فــي
البنــك أن القــروض أو الموجــودات الماليــة األخــرى غيــر قابلــة للتحصيــل بشــكل جزئــي أو كلــي .يتــم تحديــد ذلــك بعــد األخــذ باالعتبــار معلومــات
منهــا حــدوث تغييــر هــام فــي المركــز المالــي للمقتــرض أو المصــدر مــا يــؤدي إلــى عــدم قدرتــه علــى دفــع التزاماتــه كاملــة ،أو عــدم كفايــة
عوائــد الضمانــات لســداد جميــع االلتزامــات .يتــم شــطب الموجــودات مقابــل المخصصــات وصــوالً إلــى المبلــغ الــذي يعتبــر غيــر قابـ ًا للتحصيــل.
وفــي المقابــل يحتفــظ البنــك بكامــل حقــه القانونــي بالمطالبــة بالحســابات المشــطوبة وقــد تســتمر فــي جهودهــا الســترداد المبلــغ
بمــا فــي ذلــك الدعــاوى القضائيــة.
 ٨-٣الموجودات المستحوذ عليها مقابل تسوية الديون
فــي حــاالت معينــة ،يقــوم البنــك بإغــاق المعامــات مــن خــال االســتحواذ علــى الموجــودات مقابــل تســوية الديــون .يتــم تســجيل
الموجــودات المســتحوذ عليهــا بقيمهــا العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع أو بالقيمــة الدفتريــة للقــرض (صافيــة مــن خســائر انخفــاض
القيمــة) ،أيهمــا أقــل ،فــي تاريــخ المقايضــة .ويتــم تســجيل هــذه الموجــودات فــي «الموجــودات األخــرى» .تنــص سياســة البنــك علــى
اســتبعاد الموجــودات المعــاد تملكهــا بطريقــة منظمــة .وتســتخدم عائــدات االســتبعاد فــي خفــض أو ســداد المطالبــات القائمــة.
وعمومــا ال يشــغل البنــك العقــارات المعــاد تملكهــا بغــرض االســتخدام التجــاري.
 9-3االعتراف باإليرادات
بالنســبة لجميــع األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة واألدوات الماليــة للديــن المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر (التــي كانــت مصنفــة فــي فئــة “متاحــة للبيــع” قبــل  1ينايــر  ،)2018يتــم تســجيل إيــرادات أو مصاريــف الفوائــد علــى
أســاس معــدل الفائــدة الفعلــي ،وهــو المعــدل الــذي يخصــم المدفوعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى مــدار
العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة أو فتــرة أقصــر ،عنــد االقتضــاء ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة .يأخــذ
هــذا الحســاب فــي االعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة الماليــة ويشــمل أي رســوم أو تكاليــف إضافيــة تنســب مباشــرة إلــى األداة
وتشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي ،باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لألصــل أو
االلتــزام المالــي عندمــا يقــوم البنــك بتعديــل تقديراتــه للمدفوعــات أو المقبوضــات .وتُحتســب القيمــة الدفتريــة المعدلــة علــى أســاس
معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي و ُيــدرج التغيــر فــي القيمــة الدفتريــة ضمــن إيــرادات أو مصاريــف الفوائــد.
السياسة المطبقة لالعتراف بإيرادات الفوائد من  1يناير 2018
بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة عنــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد
مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي المعــدل باالئتمــان علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل .وال يكــون حســاب إيــرادات الفوائــد علــى
أســاس اإلجمالــي حتــى وإن تحســنت مخاطــر االئتمــان لألصــل.
تُســتحق الرســوم المكتســبة مــن الخدمــات المقدمــة علــى مــدى أي فتــرة زمنيــة خــال تلــك الفتــرة .تتضمــن هــذه الرســوم إيــرادات
العمــوالت والحفــظ ورســوم الخدمــات االستشــارية اإلداريــة األخــرى.
يتــم إدراج مصاريــف وإيــرادات الرســوم األخــرى عنــد اكتســابها أو تكبدهــا .تحتســب اإليــرادات مــن توزيعــات األربــاح عندمــا يتقــرر الحــق
فــي قبــض الدفعــات.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 9-3االعتراف باإليرادات (تابع)
 13-3مخصصات
 10-3استثمارات عقارية
تقــاس االســتثمارات العقاريــة مبدئيــً بســعر التكلفــة ،بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعامــات .تشــمل القيمــة الدفتريــة تكلفــة الجــزء
المســتبدل مــن االســتثمار العقــاري الموجــود فــي وقــت تكبــد التكلفــة إن تــم الوفــاء بمعاييــر االعتــراف وتســتثني تكاليــف الصيانــة
اليوميــة لالســتثمار العقــاري .والحقــً لالعتــراف المبدئــي تــدرج االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق
كمــا فــي تاريــخ التقريــر .تــدرج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة فــي بيــان الدخــل
فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .يتــم تقييــم القيــم العادلــة ،ســنويًا علــى األقــل ،مــن قبــل مق ّيــم مســتقل خارجــي معتــرف بــه بتطبيــق
نمــوذج التقييــم الموصــي بــه مــن قبــل مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة.
يلغــى االعتـــراف باالســتثمارات العقاريــة عنــد اســتبعادها أو عنــد ســحبها نهائيــً مــن االســتخدام ويكــون مــن غيــر المتوقــع تحقيــق
فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها .يتــم االعتـــراف بالفــرق بيــن صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتـــرية لألصــل في
بيــان الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إلغــاء االعتــراف.

رجــح ومــن
تُحتســب المخصصــات عندمــا يترتــب علــى البنــك التــزام حالــي (قانونــي أو ضمنــي) نتيجــة لحـ ٍ
الم ّ
ـدث ســابق ويكــون مــن ُ
ـكل موثــوق بــه .يتــم عــرض المصاريــف المرتبطــة بــأي مخصــص فــي بيــان الدخــل الموحــد
الممكــن قيــاس تكاليــف تســوية االلتــزام بشـ ٍ
بعــد تنزيــل أي تعويضــات.
 14-3مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتــم كذلــك رصــد مخصــص ،وفقــً ألحــكام المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،19لمكافــآت نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن وفقــً
ألحــكام قانــون العمــل بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن فتــرات خدمتهــم حتــى تاريــخ المركــز المالــي مــع اإلفصــاح عــن المخصــص
الناشــئ تحــت بنــد “مخصــص مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن” فــي بيــان المركــز المالــي .يدفــع البنــك مســاهماته المتعلقــة
بالمواطنيــن اإلماراتييــن بموجــب قانــون معاشــات التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وال يوجــد أي التــزام
إضافــي.

 11-3بيع الضمانات المعلقة

 15-3العمالت األجنبية

قــد يتــم الحصــول علــى ضمانــات عقاريــة وضمانــات أخــرى لتســوية بعــض القــروض والســلفيات ويتــم قيدهــا ضمــن “الموجــودات
األخــرى” .يتــم تســجيل الموجــودات المســتحوذ عليهــا بقيمهــا العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع أو بالقيمــة الدفتريــة للقــرض (صافيــة
مــن مخصــص انخفــاض القيمــة) ،أيهمــا أقــل ،فــي تاريــخ المقايضــة .ال يتــم احتســاب االســتهالك علــى هــذه الموجــودات .ويتــم قيــد أي
انخفــاض الحــق يتعلــق بالموجــودات المســتحوذ عليهــا عــن القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع تحــت بنــد خســائر انخفــاض القيمــة
ويــدرج ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر .ويتــم االعتــراف بــأي زيــادة الحقــة فــي القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع ،إلــى الحــد الــذي ال
تتجــاوز فيــه هــذه الزيــادة خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة ،ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر .تتماشــى سياســة بيــع الضمانــات لــدى
البنــك مــع المتطلبــات القانونيــة ذات العالقــة والخاصــة بالمناطــق التــي يعمــل ضمنهــا البنــك.

يتــم إدراج المعامــات بالعملــة األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بتواريــخ تقييــم المعامالت .كمــا يتم تحويل الموجــودات والمطلوبات
النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدرهــم اإلماراتــي بمتوســط ســعر الصــرف الســائد بتاريــخ الميزانيــة العموميــة .ويتــم االعتــراف باألربــاح
والخســائر الناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحد.
 16-3تقارير القطاعات
تقاريــر قطاعــات البنــك مبنيــة علــى القطاعــات التشــغيلية التاليــة :الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة للشــركات
وأخــرى.

 12-3ممتلكات ومعدات
 17-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة باســتثناء تكاليــف الصيانــة اليوميــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة .ال
يتــم اســتهالك أرض التملــك الحــر حيــث تعــد ذات عمــر غيــر محــدد.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمعدات على النحو التالي:
أكثر من  25سنة
مبان
ٍ
أكثر من  5سنوات
مركبات
أكثر من  3إلى  8سنوات
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
أكثر من  12سنة
تحسينات على عقار مستأجر
يعاد تقييم طرق حساب االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات لتحــري االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف
إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة ،وإذا وجــد ذلــك المؤشــر ،وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة أعلــى مــن القيمــة الممكــن
اســتردادها ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لتلــك األصــول إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها ،وهــي القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف
البيــع أو القيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى.
ُيلغــى االعتــراف ببنــود الممتلــكات والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يكــون مــن المتوقــع وجــود منافــع اقتصاديــة مســتقبلية
مــن اســتخدامها أو اســتبعادها .يتــم احتســاب األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف باألصــل علــى أســاس (الفــرق بيــن
صافــي عوائــد االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل) ،ويتــم تســجيلها ضمــن “اإليــرادات التشــغيلية األخــرى” فــي بيــان الدخــل الشــامل
الموحــد فــي الســنة التــي يتــم فيهــا إلغــاء االعتــراف باألصــل.
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يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال تعـ ّرض الموجــودات النخفــاض فــي قيمتهــا .وفــي
حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،أو عندمــا يســتدعي األمــر فحــص انخفــاض القيمــة ســنويا ،يقــدر البنــك القيمــة القابلــة لالســترداد
لألصــل .وتتمثــل قيمــة األصــل القابلــة لالســترداد فــي القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة
مــن االســتخدام ،أيهمــا أعلــى .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد علــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد ،يكــون
األصــل قــد تعــرض النخفــاض فــي قيمتــه ويتــم تخفيــض قيمتــه إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد.
وألغــراض تقييــم القيمــة قيــد االســتخدام ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام
معــدالت خصــم تعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الوقتيــة للمــال والمخاطــر المصاحبــة لألصــل .وعنــد تحديــد القيمــة العادلــة
ناقصــا تكاليــف البيــع ،تُســتخدم طريقــة تقييــم مناســبة .ويتــم التحقــق مــن هــذه الحســابات باســتخدام مضاعفــات التقييــم أو
غيرهــا مــن مؤشــرات القيمــة العادلــة المتاحــة.
يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقا لــم تعــد
موجــودة أو انخفضــت قيمتهــا .فــإذا وجــد مثــل هــذا الدليــل ،يقــدر البنــك القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد .وال
يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقا إال إذا كان هنــاك تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة
لالســترداد منــذ تســجيل آخــر خســارة انخفــاض فــي القيمــة .ويكــون العكــس محــدودا بحيــث ال تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى
القيمــة القابلــة لالســترداد ،أو علــى القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا ،بعــد خصــم االســتهالك ،فيمــا لــو لــم تــد َرج أي خســارة
ـجل هــذا العكــس فــي بيــان الدخــل الموحــد.
انخفــاض فــي قيمــة األصــل خــال الســنوات الســابقة .ويسـ َّ
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 18-3المحاسبة بتاريخ التسوية والمتاجرة

 23-3منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية

يتــم تســجيل كافــة مشــتريات ومبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتــم “بالطــرق االعتياديــة” فــي تاريــخ التســوية ،أي فــي تاريــخ
تســليم الموجــودات إلــى الطــرف المقابــل .إن مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتــم بالطــرق االعتياديــة هــي مشــتريات
أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تقتضــي تســليم الموجــودات خــال إطــار زمنــي تحــدده عمومــً القوانيــن أو القواعــد المتعــارف
عليهــا فــي الســوق.

باإلضافــة إلــى المنتجــات المصرفيــة التقليديــة ،يقــدم البنــك لعمالئــه منتجــات مصرفيــة معينــة ال تحمــل فائــدة وتتــم الموافقــة عليهــا
مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.
يتــم احتســاب األدوات اإلســامية المتنوعــة المبينــة أدنــاه واإلفصــاح عنهــا وعرضهــا وفقــً لمتطلبــات مضمــون األدوات األساســية
والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة /المعاييــر المحاســبية الدوليــة /تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

 19-3موجودات برسم األمانة
إن الموجــودات المحتفــظ بهــا برســم األمانــة أو بصفــة ائتمانيــة ال يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا موجــودات خاصــة بالبنــك ،وبالتالــي
لــم تــدرج ضمــن هــذه البيانــات الماليــة.

المرابحة:
ـوق نشــطة .المرابحــة هــي
إن الذمــم المدينــة للمرابحــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة غيــر مدرجــة فــي سـ ٍ
معاملــة بيــع يقــوم فيهــا البائــع (البنــك) بتحديــد التكلفــة الفعليــة لألصــل المنــوي بيعــه بوضــوح للعميــل ويبيعــه للعميــل علــى
أســاس التكلفــة مضافــً إليهــا هامــش الربــح (الربــح) .وهــي فــي الواقــع بيــع األصــل مقابــل ربــح وتتــم عــادة علــى أســاس ســداد مؤجــل.

 20-3المقاصة
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وبيــان صافــي القيمــة فــي بيــان المركــز المالــي فقــط فــي حالــة توفــر حــق قانونــي واجــب
النفــاذ بمقاصــة المبالــغ المحتســبة ويكــون هنــاك نيــة لــدى البنــك للتســوية علــى أســاس الصافــي أو بيــع الموجــودات وتســوية
المطلوبــات فــي نفــس الوقــت .وعمومــا ال ينطبــق ذلــك علــى اتفاقيــات التســوية الرئيســية حيــث تــدرج الموجــودات والمطلوبــات
بقيمتهــا اإلجماليــة فــي بيــان المركــز المالــي.
 21-3توزيعات أرباح األسهم العادية
يتــم إدراج توزيعــات األربــاح عــن األســهم العاديــة كالتــزام وتخصــم مــن حقــوق الملكيــة عنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين
فــي البنــك .تخصــم توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق الملكيــة عنــد اإلعــان عنهــا وعندمــا ال تعــود خاضعــة لتقديــر البنــك .يتــم
اإلفصــاح عــن توزيعــات األربــاح للســنة التــي تتــم الموافقــة عليهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي كحــدث وقــع بعــد تاريــخ بيــان المركــز
المالــي.
 22-3أوراق القبول
تنشــأ أوراق القبــول عندمــا يترتــب علــى البنــك التــزام بســداد دفعــات مقابــل ســندات يتــم ســحبها بموجــب خطابــات االئتمــان .تصبــح
األداة بعــد القبــول التزامــً غيــر مشــروط لــدى البنــك ،وبالتالــي يتــم تســجيلها ضمــن المطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي.
ومــع ذلــك ،لــكل قبــول حــق تعاقــدي مقابــل بالتعويــض مــن العميــل ويتــم تســجيله ضمــن الموجــودات الماليــة.

تُحتســب اإليــرادات مــن تمويــل المرابحــة علــى أســاس متناســب زمنيــً خــال مــدة عقــد المرابحــة ،باســتخدام طريقــة معــدل الربــح
الفعلــي.
اإلجارة:
تتضمــن اإلجــارة عقــدًا يقــوم بموجبــه البنــك بشــراء ومــن ثــم تأجيــر بنــد لعميــل مقابــل إيجــار محــدد علــى مــدار فتــرة محــددة .يتــم
تحديــد مــدة اإليجــار ،باإلضافــة إلــى أســاس اإليجــار ،واالتفــاق عليهمــا مســبقًا .يســتحوذ البنــك علــى الملكيــة النفعيــة للعقــار لتأجيــر
حــق االنتفــاع للعميــل.
أساس متناسب زمنيًا على مدى فترة اإليجار ،باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
تُـحتسب اإليرادات من تمويل اإلجارة على
ٍ
القرض:
القــرض هــو تحويــل لملكيــة ثــروة ملموســة (مــال) مــن عميــل إلــى البنــك ويلــزم البنــك بإعــادة ثــروة مســاوية (مــال) للعميــل عنــد
الطلــب أو وفــق الشــروط المتفــق عليهــا ممــا يعنــي أن أصــل القــرض مســتحق الدفــع عنــد الطلــب .يســتند الحســاب الجــاري اإلســامي
ـال مــن الربــح مســتلم مــن العميــل لــدى البنــك ال يســتحق عليــه أي ربــح أو أي
المقــدم للعمــاء علــى مفهــوم القــرض وهــو مبلــغ خـ ٍ
نــوع آخــر مــن العوائــد.
الوكالة:
تتضمــن الوكالــة اتفاقيــة مبنيــة علــى مفهــوم الوكالــة باالســتثمار يصبــح بموجبهــا البنــك وكيــل االســتثمار (الوكيــل) لعميلــه
(المــوكل) إليــداع أموالــه فــي حســاب اســتثمار الوكالــة ليتــم اســتثمارها فــي أدوات اســتثمارية متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية .يتــم اســتخدام األمــوال لتوليــد الربــح للعميــل مــن خــال االســتثمار فــي تســهيالت تمويــل إســامي لعمــاء البنــك اآلخريــن
أو االســتثمار فــي أدوات اســتثمارية أخــرى متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
يتــم دفــع اإليــرادات المحققــة مــن ودائــع وكالــة للعمــاء ويــدرج البنــك المصاريــف المقابلــة فــي بيــان الدخــل .يتحمــل الوكيــل أي خســائر
نتيجــة لســوء التصــرف أو اإلهمــال أو مخالفــة شــروط وأحــكام عقــد الوكالــة ،وخــاف ذلــك يتحملهــا المــوكل.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
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 .4األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة

 .4األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 2-4االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)
إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر
علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة
عــن هــذه التقديــرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية باســتمرار .ويتــم االعتــراف بالتعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم
فيهــا تعديــل التقديــرات وفــي أي فتــرات مســتقبلية متأثــرة.
إن المعلومــات المتعلقــة بالجوانــب الهامــة للتقديــرات والشــكوك واألحــكام المحاســبية الهامــة المســتخدمة فــي تطبيــق السياســات
المحاســبية التــي لهــا التأثيــر الجوهــري األكبــر علــى المبالــغ المســجلة ضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة مبينــة أدنــاه:
السياسات المطبقة اعتبارًا من  1يناير 2018
 1-4تصنيف الموجودات المالية

تنخفــض القيمــة االئتمانيــة لألصــل المالــي عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
لذلــك األصــل المالــي وتشــتمل علــى:
• معرفة أن المقترض يواجه صعوبات في التدفقات النقدية.
• تأخر سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.
• خرق تعهدات أو شروط القروض.
• انخفاض في القيمة القابلة للتحقيق للضمان.
• احتمالية دخول المقترض في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية من أي نوع.
• انخفاض جوهري في التصنيف االئتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني خارجية.
تعتبــر األداة أنهــا لــم تعــد فــي حالــة تعثــر (بمعنــى أن التعثــر قــد زال) عندمــا لــم تعــد تلبــي أي مــن معاييــر التعثــر لفتــرة متتاليــة
مدتهــا اثنــي عشــر شــهرًا كمــا هــو محــدد فــي التوجيهــات التنظيميــة.

تقييــم نمــوذج العمــل الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تقتصــر
علــى مدفوعــات المبالــغ األصليــة والفائــدة المســتحقة علــى المبلــغ القائــم منهــا.
 2-4االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
يقــاس مبلــغ الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى أنــه القيمــة الحاليــة المرجحــة لعجــز الســيولة علــى  12شــهرًا مــدى العمــر المتوقــع
لألصــل المالــي مخصومــة بمعــدل الفائــدة األصلــي الفعلــي لألصــل المالــي.

تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الماليــة قــد ارتفعــت بصــورة جوهريــة منــذ االعتــراف المبدئــي واســتخدام
المعلومــات المســتقبلية فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة.
الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
فــي تاريــخ التقريــر ،يقــوم البنــك بتقييــم فيمــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة منــذ االعتــراف
المبدئــي مــن خــال مقارنــة مخاطــر التعثــر التــي تحــدث علــى مــدى العمــر المتوقــع بيــن تاريــخ التقريــر وتاريــخ االعتــراف المبدئــي.
تحديــد مــا إذا كانــت قــد حدثــت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ،يســتخدم البنــك خبرتــه التاريخيــة ونظــام
تصنيــف مخاطــر االئتمــان الداخلــي وتصنيفــات المخاطــر الخارجيــة والمعلومــات المتوقعــة لتقييــم تدهــور جــودة ائتمــان أصــل مالــي.
يتــم ربــط كل تعــرض بدرجــة معينــة مــن درجــات مخاطــر االئتمــان عنــد االعتــراف المبدئــي علــى أســاس المعلومــات المتاحــة عــن
المقتــرض .تخضــع التعرضــات للمراقبــة المســتمرة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل التعــرض إلــى درجــة مختلفــة مــن درجــات مخاطــر االئتمــان.
أهمية معايير تصنيف المراحل
تعتبــر المراحــل معطيــات مهمــة لتحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9حيــث إنهــا
تحــدد القــروض التــي ســتكون فــي المرحلــة األولــى (جــذب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  ١٢شــهرًا) والمرحلــة الثانيــة (جــذب
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر) .يعتمــد التصنيــف ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9علــى تقييــم
الحركــة فــي الجــودة االئتمانيــة للقــروض منــذ االعتــراف المبدئــي .إن القــروض المصنفــة فــي المرحلــة الثالثــة هــي القــروض التــي يوجــد
أدلــة موضوعيــة علــى االنخفــاض فــي قيمتهــا وتــم تكويــن مخصصــات معينــة لهــا.
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المعطيات الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي هيكل مدة المتغيرات التالية:
• احتمالية التعثر.
• الخسارة الناتجة عن التعثر.
• التعرض الناتج عن التعثر.
وتستمد هذه المقاييس عمومًا من النماذج اإلحصائية المطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى والمعلومات المستقبلية.
يراعــي البنــك تجربــة الخســارة التاريخيــة ويعدلهــا علــى أســاس البيانــات الحاليــة الجديــرة بالمالحظــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتخدم
البنــك توقعــات معقولــة ومدعومــة للظــروف االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك األحــكام الســابقة لتقديــر مبلــغ خســارة انخفــاض القيمــة
المتوقعــة .يســتخدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9عوامــل االقتصــاد الكلــي ،والــذي يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
النمــو الســنوي الحقيقــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وأســعار النفــط ،ويتطلــب تقييمــً لــكل مــن التوجهــات الحاليــة والمتوقعــة
فــي الــدورة االقتصاديــة .يزيــد دمــج المعلومــات المســتقبلية مســتوى الحكــم حــول كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي العوامــل االقتصاديــة
الكليــة علــى الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .ويتــم مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة
المســتقبلية بشــكل دوري.
السياسات المطبقة قبل  1يناير 2018
 3-4خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يقــوم البنــك بمراجعــة كل بنــد مــن القــروض والســلفيات الفرديــة الهامــة فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتقييــم مــا إذا كان ينبغــي
تســجيل مخصــص لخســارة انخفــاض القيمــة ضمــن بيــان الدخــل الموحــد .وعلــى وجــه الخصــوص ،يقتضــي األمــر مــن اإلدارة إبــداء رأيهــا
فــي تقديــر حجــم وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات المطلوبــة .تبنــى هــذه التقديــرات
بالضــرورة علــى افتراضــات حــول احتماليــة التعثــر والخســائر المحتملــة فــي حــال التعثــر وقيمــة الضمــان األساســي وتكاليــف التحقيــق.
تســتند هــذه التقديــرات علــى افتراضــات حــول عــدد مــن العوامــل وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات
مســتقبلية فــي المخصــص.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .4األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة (تابع)

 .5تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 3-4خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)
إن القــروض والســلفيات التــي تــم تقييمهــا بشــكل إفــرادي ولــم يثبــت تعرضهــا لالنخفــاض فــي القيمــة ،إضافــة إلــى جميــع البنــود
ـكل جماعــي فــي مجموعــات مــن الموجــودات ذات
غيــر الهامــة بشــكل فــردي مــن القــروض والســلفيات ،يتــم بعــد ذلــك تقييمهــا بشـ ٍ
الخصائــص المتماثلــة مــن حيــث المخاطــر ،لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي رصــد مخصصــات ألحــداث الخســائر المتكبــدة التــي يتوفــر عنهــا
دليــل موضوعــي ولكــن آثارهــا ال تــزال غيــر واضحــة .إن التقييــم الجماعــي يأخــذ بعيــن االعتبــار بيانــات محفظــة القــروض (مثــل جــودة
االئتمــان ومســتويات المتأخــرات واســتخدام االئتمــان ونســبة القــرض مقابــل الضمــان ،إلــخ) ،وتركيــزات المخاطــر والبيانــات االقتصاديــة
(بمــا فــي ذلــك مســتويات البطالــة ومؤشــرات أســعار العقــارات والمخاطــر المحليــة وأداء المجموعــات الفرديــة المختلفــة ،إلــخ).
السياسات المطبقة قبل  1يناير 2018
 4-4االنخفاض في قيمة االستثمارات
يعامــل البنــك اســتثماراته كمنخفضــة القيمــة عنــد وجــود انخفــاض كبيــر أو متواصــل فــي القيمــة العادلــة لمــا دون تكلفتهــا أو وجــود
دليــل موضوعــي علــى انخفــاض فــي القيمــة نتيجــة لحــدث واحــد أو أكثــر يحصــل بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل (“حــدث خســارة”)
ويكــون لذلــك الحــدث (أو تلــك األحــداث) أثـ ٌـر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة يمكــن تقديــره علــى نحــو موثــوق بــه .إن
تحديــد مــا إذا كان هــذا االنخفــاض يعــد “كبيــرًا” أو “متواص ـ ً
ا” يتطلــب تقديــرًا هامــً .يق ّيــم البنــك عــددًا مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك
مقــدار االنخفــاض وطــول فترتــه والتقلــب المعتــاد فــي أســعار األســهم لحقــوق الملكيــة المدرجــة والتدفقــات النقديــة المســتقبلية
وعوامــل الخصــم لألســهم غيــر المدرجــة وســندات الديــن .تســتند هــذه التقديــرات علــى افتراضــات حــول عــدد مــن العوامــل وقــد
تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات مســتقبلية فــي المخصــص.
 5-4االستمرارية
قــام البنــك بتقييــم قدرتــه علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة ويــرى البنــك أنــه يملــك المــوارد الكافيــة لالســتمرار فــي العمــل فــي
المســتقبل المنظــور لمــدة ال تقــل عــن  12شــهرًا مــن تاريــخ الميزانيــة العموميــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تصــل إلــى علــم اإلدارة وجــود
أي حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن قــد تلقــي بشــكوك كبيــرة حــول قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة .لذلــك ،يســتمر
إعــداد البيانــات الماليــة اســتنادًا إلــى مبــدأ االســتمرارية.

يبيــن الجــدول التالــي فئــات القيــاس األصليــة وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39وفئــات القيــاس الجديــدة بموجــب المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم  9للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للبنــك كمــا فــي  1ينايــر .2018

كما في  1يناير 2018
ألف درهم
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات
استثمارات
استثمارات
استثمارات
موجودات أخرى
مشتقات
مجموع الموجودات المالية
مبالغ مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة األجل
مطلوبات أخرى
مشتقات
مجموع المطلوبات المالية

التصنيف األصلي
بموجب المعيار
المحاسبي الدولي
رقم 39

التصنيف الجديد بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم 9

قروض وذمم مدينة التكلفة المطفأة
قروض وذمم مدينة التكلفة المطفأة
قروض وذمم مدينة التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
متاحة للبيع
محتفظ بها لحين
التكلفة المطفأة
استحقاقها
القيمة العادلة من خالل الربح أو
محتفظ بها
الخسارة
للمتاجرة
قروض وذمم مدينة التكلفة المطفأة
القيمة العادلة
القيمة العادلة من خالل الربح أو
من خالل الربح أو
الخسارة
الخسارة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

القيمة الدفترية
األصلية
بموجب المعيار
المحاسبي
الدولي
رقم 39

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقارير المالية
رقم 9

2٬016٬628
413٬528
13٬128٬347

2٬016٬628
413٬528
12٬878٬544

3٬198٬450

3٬198٬450

18٬489

18٬252

196٬497
1٬066٬040

196٬497
1٬066٬040

110٬761
20٬148٬740

110٬761
19٬898٬700

1٬543٬890
15٬049٬917
844٬629
1٬046٬686

1٬543٬890
15٬049٬917
844٬629
1٬110٬853

88٬948
18٬574٬070

88٬948
18٬638٬237

إن الفــرق فــي القيــم الدفتريــة المذكــورة ســابقًا هــو فقــط بســب إعــادة قيــاس خســائر انخفــاض قيمــة القــروض والســلفيات واالســتثمارات
المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وخطابــات االعتمــاد والضمانــات الماليــة .وليــس هنــاك أثــر إلعــادة التصنيــف.
لــم يكــن هنــاك أي تغيــرات علــى تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة التــي كان مــن الممكــن أن تكــون مطلوبــة وفقــً للمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي  1ينايــر .2018

76
6
7

٢٠١8
7
الـســنـوي102--
التـقـريــرTORPER L
AUNNA

٢٠١8
التـقـريــر
الـســنـوي 710-2
- TORPER L
AUNNA

77

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .6نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 .8قروض وسلفيات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

نقد في الصندوق

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

98٬468

83٬551

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:
حسابات مقاصة
شهادات إيداع
متطلبات االحتياطي

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل

(أ) بحسب النوع:
1٬728٬608

1٬634٬888

10٬652٬535

10٬802٬585

قروض مقابل إيصاالت أمانة

1٬027٬101

1٬281٬644

245٬431

233٬693

264٬047

271٬735

900٬000

1٬000٬000

628٬252

661٬342

كمبياالت مخصومة

1٬890٬767

2٬016٬628

سلفيات نقدية أخرى

 .7مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

ألف درهم

ألف درهم

فيما يلي تصنيف محفظة القروض والسلفيات:
سحوبات على المكشوف

إن متطلبــات االحتياطــي المحتفــظ بهــا لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي غيــر متوفــرة
لالســتخدام فــي عمليــات البنــك اليوميــة وال يمكــن ســحبها إال بموافقــة المصــرف المركــزي .ومــع ذلــك ،فــإن المصــرف المركــزي ،فــي تعميمــه
رقــم  2008/4310الصــادر بتاريــخ  24ســبتمبر  ،2008قــد ســمح مؤقتــً للبنــوك بســحب أكثــر مــن المحــدد لهــم فــي حســاباتهم الجاريــة (أ) لغايــة
مبلــغ االحتياطيــات بفائــدة تزيــد بنســبة  %3علــى الســعر الســائد إلعــادة الشــراء لــدى المصــرف المركــزي ،و(ب) بمــا يزيــد علــى االحتياطيــات
بفائــدة تزيــد بنســبة  %5عــن الســعر الســائد إلعــادة الشــراء لــدى المصــرف المركــزي .ويتغيــر مســتوى االحتياطــي المطلــوب فــي كل شــهر
وفقــً لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

2018

2017

قروض (متوسطة وقصيرة األجل)*

فواتير مسحوبة بموجب خطابات اعتماد
القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات

51٬184

70٬006

197٬955

135٬690

13٬902٬814

14٬158٬506

ناقصا :مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
صافي القروض والسلفيات

()1٬143٬713
12٬759٬101

13٬128٬347

* تتضمن قروض األفراد بقيمة  3٬059٬763٬000درهم ( 3٬322٬112٬000 :2017درهم).
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

(ب) بحسب القطاع االقتصادي:
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

116٬197

203٬355

403٬975

210٬173

520٬172

413٬528

المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك األخــرى تشــمل مبلغــً قــدره  98٬787٬000درهــم ( 170٬937٬000 :2017درهــم) مــودع لــدى بنــوك أجنبيــة خــارج دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويتــم االحتفــاظ بمبلــغ  7٬969٬000درهــم ( 21٬226٬000 :2017درهــم) لــدى بنــوك أخــرى كهامــش للمعامــات المشــتقة.

434٬645

479٬360

القطاع الحكومي والعام

2٬372٬455

2٬088٬028

القروض الشخصية (أفراد وشركات)

5٬454٬158

5٬846٬945

التصنيع

1٬419٬723

1٬633٬157

اإلنشاءات

847٬282

798٬066

الخدمات

1٬372٬529

1٬480٬110

المؤسسات المالية

1٬379٬313

1٬220٬212

النقل واالتصاالت

510٬346

589٬825

أخرى

112٬363

22٬803

13٬902٬814

14٬158٬506

التجارة

القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات
تدرج القروض والسلفيات بالصافي من مخصص االنخفاض في القيمة.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .8قروض وسلفيات (تابع)

 .8قروض وسلفيات (تابع)

يوضــح الجــدول التالــي التســوية بيــن األرصــدة االفتتاحيــة واألرصــدة الختاميــة لمخصــص الخســارة علــى القــروض والســلفيات .توضيــح
للفتــرات :الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا والخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر واالئتمــان منخفــض القيمــة مدرجــة
فــي اإليضــاح رقــم  .3تمثــل المبالــغ المقارنــة لعــام  2017حســاب مخصــص الخســائر االئتمانيــة وتعكــس أســاس القيــاس بموجــب المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم .39

فيما يلي مخصص خسائر االئتمان المعترف بها في بيان الدخل الموحد:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

ألف درهم

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة لمدة
 ١٢شهرًا

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
للبنود التي
لم تتعرض
لالنخفاض في
القيمة االئتمانية

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
على مدى
العمر للبنود
التي تعرضت
لالنخفاض في
القيمة االئتمانية

صافي االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
مستردات من حذف ديون معدومة
مخصص خسائر االئتمان

الرصيد كما في  1يناير 2018

75٬835

445٬437

2018

المجموع
1٬279٬962

التغيرات بسبب موجودات مالية معترف بها في
الرصيد االفتتاحي التي:
تم تحويلها إلى الخسارة االئتمانية
المتوقعة لمدة  ١٢شهرًا
تم تحويلها إلى الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر للبنود التي لم
تتعرض لالنخفاض في قيمتها االئتمانية
تم تحويلها إلى الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر للبنود التي
تعرضت لالنخفاض في القيمة االئتمانية
المحمل على بيان الدخل من العمليات الجارية
ّ
حذوفات
الرصيد في  31ديسمبر 2018

83

()6٬049

()83

6٬049

-

267٬120

314٬192

()25٬225

()24٬915

241٬895

289٬277

-

-

-

()133٬720

133٬720

-

()9٬833

30٬948

262٬433

283٬548

-

-

()419٬797

()419٬797

60٬036

348٬631

735٬046

1٬143٬713

فيما يلي الحركة في المخصص خالل سنة :2017

2017
مخصص
االنخفاض في
القيمة
ألف درهم

إجمالي
التعرض
ألف درهم

مخصص محدد
ألف درهم

292٬398

198٬360

287٬061

211٬436

القروض الشخصية (أفراد وشركات)

112٬717

43٬431

220٬147

147٬187

التصنيع

293٬014

154٬380

288٬883

100٬376

اإلنشاءات

86٬277

47٬995

778

343

الخدمات

225٬878

169٬868

408٬168

315٬796

المؤسسات المالية

84٬778

41٬336

-

-

النقل واالتصاالت

155٬541

79٬676

1٬397

429

1٬250٬603

735٬046

1٬206٬434

775٬567

بحسب القطاع االقتصادي
التجارة

-

ألف درهم

ألف درهم

فيما يلي التحليل القطاعي للقروض والسلفيات والمخصصات ذات العالقة التي انخفضت قيمتها:

قروض وسلفيات
758٬690

2018

2017

المجموع

إجمالي
التعرض
ألف درهم

يتــم تحديــد انخفــاض القيمــة العادلــة للضمــان الــذي يحتفــظ بــه البنــك المتعلــق بالقــروض للعمــاء مــن األفــراد والشــركات بشــكل فــردي
كمــا فــي  31ديســمبر  2018بقيمــة  601٬168٬000درهــم ( 511٬025٬000 :2017درهــم) .يتكــون الضمــان مــن النقــد واألوراق الماليــة والرهــون علــى
الممتلــكات العقاريــة والمركبــات واآلالت والماكينــات والمخــزون والذمــم المدينــة التجاريــة والضمانــات من الشــركات األم للقروض لشــركاتها
التابعــة أو شــركات المجموعــة األخــرى .اســتحوذ البنــك ،خــال العــام ،علــى ضمانــات بقيمــة  17٬528٬000درهــم ( 275٬632٬000 :2017درهــم).

2017
ألف درهم
الرصيد في  1يناير

988٬992
548٬649

المحمل خالل السنة
ّ
المح ّرر خالل السنة
مبالغ محذوفة (بالصافي) خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

()234٬457
314٬192
()273٬025
1٬030٬159

فــي  31ديســمبر  ،2018بلــغ إجمالــي القــروض التــي تعرضــت النخفــاض فــردي فــي القيمــة قبــل اقتطــاع أي مخصــص النخفــاض القيمــة تــم
تقييمــه علــى أســاس فــردي مبلغــا قــدره  1٬250٬603٬000درهــم ( 1٬206٬434٬000 :2017درهــم).
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .9استثمارات

 .9استثمارات (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

2017

2018
مدرجة

غير مدرجة

المجموع

مدرجة

غير مدرجة

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

يوضــح الجــدول التالــي التســوية بيــن األرصــدة االفتتاحيــة واألرصــدة الختامية لمخصص الخســارة علــى القروض والســلفيات .توضيح
الفتــرات :الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا والخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر واالئتمــان منخفــض القيمــة
مدرجــة فــي اإليضــاح رقــم .3

الدين:
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
محلية

2٬988٬555

-

2٬988٬555

-

-

-

خارجية

596٬347

-

596٬347

-

-

-

متاحة للبيع
محلية

-

-

-

2٬714٬638

-

2٬714٬638

خارجية

-

-

-

474٬611

-

474٬611

القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
خارجية

190٬969

-

190٬969

-

-

-

-

-

-

196٬497

-

196٬497

التكلفة المطفأة
محلية

48٬852

-

48٬852

محتفظ بها لحين استحقاقها
محلية
مجموع سندات الدين

-

-

-

18٬489

-

18٬489

3٬824٬723

-

3٬824٬723

3٬404٬235

-

3٬404٬235

الخسارة االئتمانية
المتوقعة لمدة ١٢
شهرًا

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر للبنود
التي لم تتعرض
لالنخفاض في القيمة
االئتمانية

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر للبنود التي
تعرضت لالنخفاض
في القيمة االئتمانية

المجموع

استثمارات  -بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
والتكلفة المطفأة
الرصيد كما في  1يناير 2018

محتفظ بها للمتاجرة
خارجية

ألف درهم

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

15٬718

431

-

16٬149

التغيرات بسبب موجودات مالية
معترف بها في الرصيد االفتتاحي
التي:
تم تحويلها إلى الخسارة االئتمانية
المتوقعة لمدة  ١٢شهرًا

431

()431

-

-

المحمل على بيان الدخل من
ّ
العمليات الجارية

4٬780

-

-

4٬780

الرصيد في  31ديسمبر 2018

20٬929

-

-

20٬929

حقوق الملكية:
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
محلية

-

467

467

-

-

-

خارجية

291

76

367

-

-

-

متاحة للبيع
محلية

-

-

-

-

301

301

خارجية

-

-

-

8٬824

76

8٬900

291

543

834

8٬824

377

9٬201

3٬825٬014

543

3٬825٬557

3٬413٬059

377

3٬413٬436

مجموع حقوق الملكية
مجموع االستثمارات
الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي االستثمارات

()1٬423

-

3٬824٬134

3٬413٬436

فــي  1ينايــر  ،2018قــام البنــك بتصنيــف بعــض االســتثمارات المبينــة فــي الجــدول أعــاه كأســهم حقــوق ملكيةبالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر .وفــي عــام  ،2017تــم تصنيــف هــذه االســتثمارات كمتاحــة للبيــع وتــم قياســها بالقيمــة العادلــة .تــم التصنيــف بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ألنــه مــن المتوقــع أن يتــم االحتفــاظ باالســتثمارات علــى المــدى الطويــل ألغــراض اســتراتيجية.
تتضمــن المبالــغ الــواردة أعــاه اســتثمارات فــي أوراق ماليــة بقيمــة  678٬372٬000درهــم ( 784٬565٬000 :2017درهــم) مضمونــة بموجــب اتفــاق
إعــادة الشــراء المبــرم مــع المقرضيــن.
خــال الســنة ،اســتثمر البنــك فــي أســهم غيــر مدرجــة إلحــدى الشــركات بقيمــة  166٬000درهــم ( 301٬000 :2017درهــم) والتــي تــم تصنيفهــا ضمــن
المســتوى الثالث.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .10ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 .10ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

التكلفة أو التقييم:
في  1يناير 2018
إضافات
تحويالت
حذوفات
استبعادات
في  31ديسمبر 2018
االستهالك:
في  1يناير 2018
المحمل السنة
ّ
تحويل
حذوفات
استبعادات
في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

التكلفة أو التقييم:
في  1يناير 2017
إضافات
تحويالت
حذوفات
استبعادات
في  31ديسمبر 2017
االستهالك:
في  1يناير 2017
المحمل السنة
ّ
تحويل
حذوفات
استبعادات
في  31ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

أرض ومبان
بنظام التملك الحر
ألف درهم

وتحسينات على
عقار مستأجر
وأثاث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد
التنفيذ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

432٬257
103
432٬360

267٬162
4٬927
3٬355
()9٬154
()425
265٬865

83٬280
16٬763
()3٬355
96٬688

782٬699
21٬793
()9٬154
()425
794٬913

15٬894
3٬744
19٬638

176٬845
25٬613
()5٬295
()243
196٬920

-

192٬739
29٬357
()5٬295
()243
216٬558

412٬722

68٬945

96٬688

578٬355

أرض ومبان
بنظام التملك الحر
ألف درهم

مركبات
وتحسينات على
عقار مستأجر
وأثاث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد
التنفيذ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

436٬030
103
()3٬876
432٬257

264٬241
10٬180
1٬210
()4٬883
()3٬586
267٬162

47٬311
37٬179
()1٬210
83٬280

747٬582
47٬462
()8٬759
()3٬586
782٬699

13٬010
3٬753
()869
15٬894

150٬247
31٬989
()2٬890
()2٬501
176٬845

-

163٬257
35٬742
()3٬759
()2٬501
192٬739

416٬363

90٬317

83٬280

589٬960

خــال  ،2018تتعلــق اإلضافــات إلــى األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالمصاريــف المتكبــدة فيمــا يتعلــق بشــراء تحســينات علــى عقــار
مســتأجر وأثــاث وتجهيــزات ومعــدات بقيمــة  16٬763٬000درهــم ( 37٬179٬000 :2017درهــم) .عنــد إكمــال المشــاريع المرتبطــة ،تــم تحويــل 3٬355٬000
درهــم ( 1٬210٬000 :2017درهــم) إلــى «مركبــات ،وتحســينات علــى عقــار مســتأجر ،وأثــاث وتجهيــزات ومعــدات».
خــال  ،2018قــام البنــك بمراجعــة شــبكة فروعــه وشــطب مبانــي وأثــاث ومعــدات بصافــي قيمــة دفتريــة بلغــت  3٬859٬000درهــم (5٬000٬000 :2017
درهم)
الموجــودات غيــر الملموســة المتعلقــة ببرمجيــات الحاســوب مدرجــة ضمــن المعــدات بصافــي قيمــة دفتريــة بلغــت  20٬357٬000درهــم (:2017
 26٬814٬000درهــم).

 .11موجودات أخرى

فوائد مستحقة
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (ايضاح )25
قبوالت
مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
موجودات معاد تملكها مقابل تسوية الديون

2018
ألف درهم
102٬020
83٬636
385٬744
73٬928
293٬160
938٬488

2017
ألف درهم
71٬168
110٬761
671٬166
48٬074
275٬632
1٬176٬801

 .12مبالغ مستحقة إلى البنوك

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل

2018
ألف درهم
30٬168
2٬121٬280
2٬151٬448

2017
ألف درهم
41٬942
1٬501٬948
1٬543٬890

تتضمــن الودائــع ألجــل القــروض مــن خــال اتفاقيــات إعــادة الشــراء بقيمــة  550٬875٬000درهــم ( 642٬653٬000 :2017درهــم) .وتشــمل الودائــع
تحــت الطلــب مبلــغ  18٬495٬000درهــم ( 28٬079٬000 :2017درهــم) محتفــظ بــه كهامــش للمعامــات المشــتقة.

 .13ودائع العمالء

ودائع ألجل وتحت الطلب
حسابات جارية
حسابات توفير

2018
ألف درهم
10٬177٬315
3٬630٬325
231٬319
14٬038٬959

2017
ألف درهم
11٬094٬811
3٬645٬735
309٬371
15٬049٬917

بلغت تكلفة األرض بنظام التملك الحر أعاله  338٬368٬000درهم ( 338٬368٬000 :2017درهم).
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .14قروض متوسطة األجل

 .15مطلوبات أخرى (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

الحركة في القروض متوسطة األجل خالل السنة كانت على النحو التالي:
2018
ألف درهم
844٬629
679٬413
()569٬192
954٬850

الرصيد كما في  1يناير
المصدر خالل السنة
المسدد خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2017
ألف درهم
1٬524٬005
()679٬376
844٬629

تاريخ االستحقاق
2018
2019
2020

العملة

ثابت/
متغير

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

متغير
متغير
متغير

ليبور  +هامش
ليبور  +هامش
ليبور  +هامش

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

275٬437
679٬413
954٬850

844٬629
844٬629

 .15مطلوبات أخرى

فوائد مستحقة الدفع
مخصصات متعلقة بالموظفين
القيمة العادلة السلبية للمشتقات (إيضاح )25
أوراق قبول
الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعرضات خارج الميزانية العمومية
شيكات غير مقدمة
أخرى

مخصصات متعلقة بالموظفين
يتكون إجمالي التزام مستحقات الموظفين من:
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

167٬266
30٬339
64٬088
385٬744
42٬958
32٬403
113٬502
836٬300

134٬365
30٬099
88٬948
671٬166
51٬933
159٬123
1٬135٬634

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

28٬519
1٬820
30٬339

28٬116
8٬095
()7٬692
28٬519

30٬115
4٬233
()6٬232
28٬116

 .16رأس المال واالحتياطيات

يوضح الجدول أدناه تفاصيل فترات االستحقاق والعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد للقروض متوسطة األجل:

معدل الفائدة

االلتزام كما في  1يناير
مصروف مدرج في بيان الدخل
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
االلتزام كما في  31ديسمبر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

28٬116
1٬983
30٬099

وفقــً لقوانيــن العمــل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يقــدم البنــك مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن الوافديــن .فيمــا يلــي الحركــة فــي
االلتــزام المــدرج فــي بيــان المركــز المالــي فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة:

أ) رأس المال
المصـ ّرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل لــدى البنــك مــن  2٬062٬550٬649ســهمًا ( 1٬375٬033٬766 :2017ســهمًا) قيمــة كل
يتكــون رأس المــال ُ
منهــا درهــم واحــد .انظــر إيضــاح  23للتفاصيــل.
عقــد البنــك اجتمــاع جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة فــي  15ينايــر  2018للموافقــة علــى طــرح أســهم للمســاهمين الحالييــن بواقــع ســهم
واحــد عــادي لــكل ســهمين عادييــن محتفــظ بهمــا .والحقــً فــي مــارس  ،2018تــم اكتتــاب األســهم بالكامــل ونتــج عــن ذلــك زيــادة فــي
رأس المــال المدفــوع للبنــك بقيمــة  687٬516٬883درهــم مــن  1٬375٬033٬766درهــم ( 1٬375٬033٬766ســهمًا عاديــً) إلــى  2٬062٬550٬649درهــم
( 2٬062٬550٬649ســهمًا عاديــً).
ب) احتياطي خاص
وفقــً للمــادة رقــم  14مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لعــام  2018فــي شــأن البنــك المركــزي والنظــام النقــدي
وتنظيــم المهنــة المصرفيــة ،يتعيــن تحويــل مــا نســبته  ٪10مــن صافــي األربــاح إلــى احتياطــي خــاص غيــر قابــل للتوزيــع حتــى يبلــغ رصيــد
هــذا االحتياطــي مــا ُيعــادل  ٪50مــن رأس المــال المدفــوع.
ت) احتياطي قانوني
وفقــا للمــادة رقــم  2مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم  2لعــام  2015والنظــام األساســي للبنــك ،علــى تحويــل
مــا نســبته  ٪10مــن صافــي الربــح إلــى احتياطــي قانونــي غيــر قابــل للتوزيــع حتــى يبلــغ رصيــد االحتياطــي مــا ُيعــادل  ٪50مــن رأس المــال
المدفــوع.
ث) احتياطي عام
ـاء علــى
ـ
بن
ـة
ـ
العادي
ـة
ـ
العمومي
ـة
ـ
الجمعي
ـاع
ـ
اجتم
ـي
ـ
ف
ـك
ـ
البن
ـي
ـ
ف
ـاهمين
ـ
المس
ـرار
ـ
ق
ـدده
ـ
يح
ـرض
ـ
غ
ألي
ـام
ـ
الع
ـي
ـ
االحتياط
يمكــن اســتخدام
ً
توصيــة مجلــس اإلدارة.
ج) احتياطي إعادة التقييم
يتــم اســتخدام احتياطــي إعــادة التقييــم لتســجيل الزيــادات فــي القيمــة العادلــة لــأرض والمبانــي بالملكيــة الحــرة واالنخفاضــات إلــى الحــد
الــذي تتعلــق مــع هــذه االنخفاضــات بالزيــادة فــي نفــس األصــل المســجل ســابقًا ضمــن الدخــل الشــامل .فــي  ،2008غيــر البنــك سياســته
المحاســبية ألســاس يتعلــق بالتكلفــة للمحاســبة عــن األرض والمبانــي.
ح) توزيعات األرباح
ال يقترح أعضاء مجلس اإلدارة دفع أي توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  :2017( 2018ال شيء).
خ) تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
تتضمــن التغيــرات المتراكمــة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة صافــي التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع وصافــي
الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لتحوطــات التدفقــات النقديــة (إن وجــدت).
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .17إيرادات الفوائد

 .22مصاريف تشغيلية أخرى

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

فائدة على القروض والسلفيات للعمالء
فائدة على معامالت أسواق المال ومعامالت بين البنوك
فائدة على سندات دين استثمارية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

720٬333
79٬336
133٬399
933٬068

694٬113
39٬593
108٬946
842٬652

 .18مصاريف الفوائد

 .23ربحية السهم
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

فائدة على ودائع العمالء

297٬123

255٬548

فائدة على المعامالت بين البنوك

147٬718

97٬663

444٬841

353٬211

 .19صافي إيرادات الرسوم والعموالت
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

رسوم على خطابات االعتماد وأوراق القبول

17٬874

21٬504

رسوم على الضمانات

31٬289

33٬234

41٬760

67٬758

()14٬626

()16٬516

76٬297

105٬980

رسوم على قروض وسلفيات
مصاريف العموالت

تكاليف إشغال وصيانة
أتعاب قانونية ومهنية
مصاريف إدارية أخرى
حذف ممتلكات ومعدات

2018
ألف درهم
41٬672
16٬303
19٬128
3٬858
80٬961

2017
ألف درهم
49٬406
21٬845
43٬427
5٬000
119٬678

 .20إيرادات الصرف األجنبي

تســتند الربحيــة األساســية للســهم الواحــد علــى األربــاح العائــدة لحملــة األســهم العاديــة والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة
القائمــة ،ويتــم حســابها علــى النحــو التالــي:
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم
17٬343٬000
77٬227٬000
صافي أرباح السنة
عدد األسهم العادية:
أسهم عادية بقيمة درهم واحد لكل سهم في بداية السنة
حقوق إصدار األسهم العادية بواقع سهم واحد لكل سهمين بقيمة درهم واحد
للسهم المصدر خالل السنة
أسهم عادية بقيمة درهم واحد لكل سهم في نهاية السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
األسهم العادية المصدرة في  1يناير
تأثير أسهم المنحة
العدد المفترض لألسهم المصدرة قبل حقوق إصدار األسهم
تأثير حقوق إصدار األسهم بقيمة  491٬083٬488سهمًا لمدة  10أشهر من السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ قيمة كل منها درهم واحد القائمة خالل
السنة
الربحية األساسية للسهم الواحد

1٬375٬033٬766

1٬375٬033٬766

687٬516٬883
2٬062٬550٬649

1٬375٬033٬766

1٬375٬033٬766
196٬433٬395
1٬571٬467٬161
409٬236٬240

1٬375٬033٬766
196٬433٬395
1٬571٬467٬161
-

1٬980٬703٬401
 0.04درهم

1٬571٬467٬161
 0.01درهم

مبالــغ الربحيــة المخفّ ضــة للســهم مماثلــة للربحيــة األساســية للســهم نظــرًا لعــدم قيــام البنــك بإصــدار أي أدوات كان مــن الممكــن أن
يكــون لهــا تأثيــر علــى ربحيــة الســهم عنــد الممارســة.

تتكــون إيــرادات الصــرف األجنبــي بشــكل رئيســي مــن صافــي أربــاح بقيمــة  21٬523٬000درهــم ( 31٬464٬000 :2017درهــم) ناشــئة مــن المتاجــرة
بالعمــات األجنبيــة.

 .21إيرادات تشغيلية أخرى

أتعاب مستردة من عمالء
إيرادات من تحصيالت
أخرى

2018
ألف درهم
28٬908
4٬420
20٬088
53٬416

2017
ألف درهم
33٬899
5٬055
3٬120
42٬074

تتضمــن اإليــرادات األخــرى بشــكل رئيســي الخســارة المحققــة بقيمــة  4٬370٬000درهــم ( :2017ربــح بقيمــة  3٬453٬000درهــم) مــن بيــع اســتثمارات
متاحــة للبيــع.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .24معامالت مع األطراف ذات العالقة

 .24معامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)

يبــرم البنــك فــي ســياق العمــل االعتيــادي معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة تتمثــل فــي مســاهمين يملكــون حصــة جوهريــة فــي أســهم
البنــك ،وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك ،وكبــار موظفــي إدارة البنــك ،وشــركات خاضعــة لســيطرتهم المباشــرة أو غيــر المباشــرة أو يمارســون
عليهــا نفــوذًا كبيــرًا .إن األرصــدة القائمــة الهامــة فــي  31ديســمبر علــى النحــو التالــي:
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم
مساهمون:
1٬413
1٬330
مبالغ مستحقة من البنوك
5٬180
3٬816
مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
91٬808
165٬263
قروض متوسطة األجل
12٬491
5٬310
التزامات ومطلوبات طارئة
أعضاء مجلس اإلدارة:
250
215٬452
قروض وسلفيات
8٬545
4٬699
ودائع العمالء
45
45
التزامات ومطلوبات طارئة

فيما يلي اإليرادات والمصاريف والمشتريات وبيع االستثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالقة خالل السنة والمدرجة ضمن بيان الدخل:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المنشآت األخرى ذات العالقة للمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة:
قروض وسلفيات
استثمارات
مبالغ مستحقة من بنوك
مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
ودائع العمالء
التزامات ومطلوبات طارئة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

292٬745
70٬070
10
177
161٬711
216٬162

293٬499
85٬850
101
68
179٬566
245٬614

2٬086
2٬848

5٬699
4٬696

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

7٬713
2٬240

4٬779
3٬011

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
(خسارة)  /ربح من بيع استثمارات
شراء استثمارات
بيع استثمارات
كبار موظفي اإلدارة

عدد كبار موظفي اإلدارة
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مجموع تعويضات كبار موظفي اإلدارة
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

39٬516
4٬585
()2٬746
25٬454
34٬163

21٬524
6٬297
146
20٬434
20٬398

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

8
18٬075
939
19٬014
42
64

10
16٬800
2٬328
19٬128
143
22

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
كبار موظفي اإلدارة في البنك:
قروض وسلفيات
ودائع العمالء

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة وكبار
موظفي اإلدارة:
إيرادات فوائد مستحقة
مصاريف فوائد مستحقة

المحملــة
نشــأت األرصــدة المســتحقة والمعامــات المذكــورة أعــاه فــي ســياق العمــل االعتيــادي وتمــت علــى أســاس تجــاري بحــت .الفائــدة
ّ
علــى ومــن األطــراف ذات العالقــة تمثــل األســعار التجاريــة االعتياديــة .إن األرصــدة المســتحقة فــي نهايــة الســنة بــا ضمانــات .كمــا لــم تكــن
هنــاك أي ضمانــات مقدمــة أو مســتلمة عــن أي ذمــم مدينــة أو دائنــة لــدى األطــراف ذات العالقــة .ولــم يرصــد البنــك خــال الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2018أي انخفــاض فــي القيمــة علــى المبالــغ مــن األطــراف ذات العالقــة ( :2017ال شــيء).
قــام البنــك باســتئجار مســاحة مكتبيــة فــي مواقــع عديــدة مملوكــة لطــرف ذي عالقــة .وقــد بلغــت إيجــارات العقــارات والمصاريــف المرتبطــة
بهــا للســنة مــا قيمتــه  2٬681٬000درهــم ( 2٬396٬000 :2017درهــم) .ويتــم التفــاوض علــى إيجــارات العقــارات فــي كل ســنة وفقــا لمعــدالت الســوق.

 .25المشتقات
يقــوم البنــك ،ضمــن ســياق أعمالــه االعتيــادي ،بإجــراء معامــات متنوعــة تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة .األداة الماليــة المشــتقة هــي عبــارة
عــن عقــد مالــي بيــن طرفيــن وتعتمــد مدفوعاتــه علــى الحــركات فــي ســعر أداة ماليــة أساســية واحــدة أو أكثــر أو ســعر مرجعــي أو مؤشــر.
األدوات الماليــة المشــتقة تتضمــن العقــود اآلجلــة والمقايضــات.
 1-25أنواع منتجات المشتقات
أ) عقود آجلة
العقــود اآلجلــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة لشــراء أو بيــع أداة ماليــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي المســتقبل .وهــي عقــود
مصممــة يتــم التعامــل فيهــا خــارج ســوق المــال .لــدى البنــك تعــرض ائتمانــي لألطــراف المقابلــة للعقــود اآلجلــة.

0909

٢٠١8
7
الـســنـوي102--
التـقـريــرTORPER L
AUNNA

٢٠١8
التـقـريــر
الـســنـوي 710-2
- TORPER L
AUNNA

1919

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .25المشتقات (تابع)

 .25المشتقات (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 1-25أنواع منتجات المشتقات (تابع)

 2-25غرض المشتقات (تابع)

ب) عقود خيارات
عقــود الخيــارات هــي اتفاقيــات تعاقديــة تنقــل الحــق ،وليــس االلتــزام ،للمشــتري لشــراء أو بيــع قيمــة محــددة مــن األداة الماليــة بســعر
محــدد إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي ثابــت أو فــي أي وقــت خــال فتــرة محــددة.

 ١-2-٢٥المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر

ت) عقود مقايضة
ـاء علــى مبالــغ اســمية محــددة
ـ
بن
ـت
ـ
الوق
ـرور
ـ
م
ـع
ـ
م
ـداد
ـ
الس
ـل
ـ
مراح
ـادل
ـ
لتب
ـن
ـ
طرفي
ـن
ـ
بي
ـة
ـ
تعاقدي
ـات
ـ
اتفاقي
ـي
ـ
ه
عقــود المقايضــة
ً
متعلقــة بالحــركات فــي مؤشــر أساســي معيــن مثــل معــدل الفائــدة أو ســعر العملــة األجنبيــة أو مؤشــر األســهم.
وتتعلــق عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة بعقــود يختارهــا البنــك مــع مؤسســات ماليــة أخــرى يقــوم البنــك بموجبــه بتلقــي أو دفــع ســعر
فائــدة متغيــر مقابــل دفــع أو اســتالم معــدل فائــدة ثابــت ،علــى التوالــي .وغالبــً مــا يتــم إجــراء مقاصــة علــى تدفقــات المدفوعــات مــع
بعضهــا البعــض مــع قيــام أحــد األطــراف بدفــع الفــرق إلــى الطــرف اآلخــر.

القيم االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

 31ديسمبر 2018
عقود آجلة

تنطــوي المشــتقات عــادة عنــد بدايتهــا علــى تبــادل وعــود بتحويــل مقابــل نقــدي صغيــر أو عــدم التحويــل .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه
األدوات تنطــوي بانتظــام علــى درجــة عاليــة مــن المديونيــة وهــي متقلبــة للغايــة .وقــد يكــون لحركــة صغيــرة نســبية فــي قيمــة
األصــل أو المعــدل أو المؤشــر الكامــن فــي عقــد األداة الماليــة المشــتقة أثــرًا جوهريــً علــى ربــح أو خســارة البنــك.

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

62٬469

()45٬496

11٬997٬742

5٬984٬663

4٬190٬590

1٬822٬489

-

15

-

4٬205

-

4٬205

-

-

21٬152

()2٬211

413٬143

-

8٬593

404٬550

-

83٬636

()47٬707

12٬415٬090

5٬984٬663

4٬203٬388

2٬227٬039

-

خيارات العمالت
األجنبية
مقايضات أسعار
الفائدة

وبموجــب عقــد مقايضــة العمــات ،يدفــع البنــك مبلغــً محــددًا بعملــة واحــدة وتتلقــى مبلغــً محــددًا بعملــة أخــرى .ومعظــم عقــود
مقايضــة العمولــة يتــم تســويتها باإلجمالــي.
 2-25غرض المشتقات
يعــد البنــك طرفــً فــي األدوات المشــتقة فــي ســياق تلبيــة احتياجــات العميــل .إضافــة إلــى ذلــك ،يســتخدم البنــك المشــتقات ألغــراض
المتاجــرة ،وكجــزء مــن نشــاط إدارة المخاطــر لديهــا ،يســتخدم البنــك األدوات المشــتقة ألغــراض التحــوط مــن أجــل الحــد مــن تعرضهــا
للمخاطــر الحاليــة والمتوقعــة ،وذلــك عــن طريــق التحــوط لبعــض المعامــات والتحــوط االســتراتيجي مقابــل التعرضــات فــي الميزانيــة
العمومية.

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

القيمة
االسمية

خالل
 3أشهر

12 - 3
شهرًا

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

القيم االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

 31ديسمبر 2017

القيمة العادلة القيمة العادلة
السلبية
اإليجابية

القيمة
االسمية

خالل  3أشهر

 12 - 3شهرًا

 5 - 1سنوات

أكثر من
 5سنوات

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

100٬151

()74٬168

18٬506٬959

6٬868٬998

6٬592٬895

5٬045٬066

-

49

()15

24٬972

24٬972

-

-

-

1٬379

()1٬461

455٬928

-

-

150٬849

305٬079

101٬579

()75٬644

18٬987٬859

6٬893٬970

6٬592٬895

5٬195٬915

305٬079

عقود آجلة
خيارات العمالت
األجنبية
مقايضات أسعار
الفائدة

وقــد تعــرض المشــتقات التــي تتــم خــارج الســوق الرئيســية البنــك إلــى مخاطــر مرتبطــة بغيــاب ســوق الصــرف الــذي يتــم فيــه إغــاق
مركــز مفتــوح.

تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة
يســتخدم البنــك عقــود تحــوط معــدالت الفائــدة للتحــوط ضــد تعرضــه للتغيــرات فــي القيــم العادلــة لالســتثمارات ذات المعــدل الثابــت
فيمــا يتعلــق بمعــدالت الفائــدة المعياريــة .وتتــم مطابقــة عقــود مقايضــة معــدالت الفائــدة بمشــتريات محــددة لالســتثمارات.

يتــم تســجيل المشــتقات بالقيمــة العادلــة باســتخدام عــروض األســعار المعلنــة فــي ســوق نشــطة أو األســعار المقدمــة مــن األطــراف
المقابلــة أو أســاليب التقييــم ،وذلــك باســتخدام نمــوذج التقييــم الــذي تــم فحصــه مقابــل أســعار معامــات الســوق الفعليــة وأفضــل
تقديــر للبنــك ألكثــر معطيــات النمــوذج مالئمــة (إيضــاح .)27

وال يقــوم البنــك بالتحــوط ضــد مخاطــر معــدالت الفائــدة إالّ بمقــدار معــدالت الفائــدة المعياريــة .والمعــدل المعيــاري هــو عنصــر مــن
عناصــر مخاطــر معــدالت الفائــدة الملحوظــة فــي بيئــات ذات صلــة .ويتــم تطبيــق محاســبة التحــوط حيثمــا تلبــي عالقــات التحــوط
معاييــر محاســبة التحــوط.

تبيــن الجــداول أدنــاه القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة ألغــراض إدارة المخاطــر والتحــوط المســجلة كموجــودات ومطلوبــات مــع
قيمهــا االســمية .تمثــل القيمــة االســمية قيمــة أصــل األداة المشــتقة أو قيمــة الســعر أو المؤشــر المرجعــي لــأداة المشــتقة الــذي يتــم
علــى أساســه قيــاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات .تــدل القيمــة االســمية علــى حجــم المعامــات القائمــة فــي نهايــة الســنة وال تعــد
مؤشــرًا علــى مخاطــر الســوق وال علــى مخاطــر االئتمــان.

عندمــا يطبــق البنــك محاســبة تحــوط القيمــة العادلــة ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان هنــاك توقعــات بفعاليــة مرتفعــة لــأداة
المشــتقة المصنفــة فــي كل عالقــة تحــوط لتعويــض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لبنــد التحــوط باســتخدام تحليــل االنحــدار.
ويســتند التقييــم إلــى تقييــم المقاييــس الكميــة لنتائــج االنحــدار.
تــم بيــان القيمــة العادلــة للمقايضــات فــي الموجــودات (المطلوبــات) األخــرى ،كمــا تــم إدراج القيمــة الدفتريــة لبنــود التحــوط ضمــن بنــد
«االســتثمارات» فــي بيــان المركــز المالــي .وقــد تــم إدراج أربــاح القيمــة العادلــة مــن المشــتقات المحتفــظ بهــا فــي عالقــات تحــوط قيمــة
عادلــة مؤهلــة وربــح وخســارة التحــوط لبنــود التحــوط فــي اإليــرادات التشــغيلية األخــرى.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .25المشتقات (تابع)

 .26مطلوبات والتزامات طارئة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 2-25غرض المشتقات (تابع)
 ١-2-٢٥المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر (تابع)

االلتزامات المرتبطة باالئتمان

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018يحتفــظ البنــك بعقــود مقايضــة أســعار الفائــدة التاليــة كأدوات تحــوط فــي تحوطــات القيمــة العادلــة
لمخاطــر الفوائــد إلــى جانــب المبالــغ المتعلقــة ببنــود التحــوط.
القيم االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق
القيمة
العادلة
اإليجابية
ألف درهم

القيمة
العادلة
السلبية
ألف درهم

القيمة
االسمية
ألف درهم

خالل
 3أشهر
ألف درهم

12 - 3
شهرًا
ألف درهم

5-1
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

 31ديسمبر 2018
تحوط
االستثمارات

18٬941

()16٬381

2٬737٬962

-

-

810٬337

1٬927٬625

 31ديسمبر 2017
تحوط
االستثمارات

9٬182

()13٬304

1٬539٬817

-

304٬801

-

1٬235٬016

القيمــة الدفتريــة للبنــود المحوطــة مدرجــة فــي بنــد «االســتثمارات» فــي بيــان المركــز المالــي بإجمالــي قيمــة اســمية تبلــغ 2٬716٬187٬000
درهــم ( 1٬592٬899٬000 :2017درهــم) .تتكــون هــذه البنــود المحوطــة مــن أدوات الديــن المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخر.
خــال  ،2018أدرج البنــك ربحــً بقيمــة  2٬438٬000درهــم ( :2017خســارة بقيمــة  4٬987٬000درهــم) متعلقــة بعــدم فاعليــة التحــوط المحتســبة
كمــا يلي:
2018
التغير في القيمة
ّ

على أدوات التحوط
على بنود التحوط

ألف درهم
()4٬120
6٬558

2017
عدم الفاعلية
المدرجة
في الربح
والخسارة
ألف درهم
2٬438

التغ ّير في القيمة
ألف درهم
17٬254
()22٬241

عدم الفاعلية
المدرجة
في الربح والخسارة

يلتــزم البنــك بدفــع المبالــغ التعاقديــة فيمــا يتعلــق بخطابــات االعتمــاد والضمانــات بالنيابــة عــن العمــاء عنــد تلبيــة شــروط العقــد الطارئــة.
وتمثــل المبالــغ التعاقديــة مخاطــر االئتمــان بافتــراض أن المبالــغ قــد تــم تقديمهــا بالكامــل والضمانــات قــد تمــت المطالبــة بكامــل مبلغهــا
بعــد اإلخفــاق فــي التنفيــذ والضمانــات والكفــاالت األخــرى ال قيمــة لهــا ،إالّ أن إجمالــي المبلــغ التعاقــدي لاللتزامــات ال يمثل بالضــرورة متطلبات
نقديــة مســتقبلية حيــث أن العديــد مــن هــذه االلتزامــات ســوف تنتهــي أو تنقضــي دون تمويلهــا.
تمثــل التزامــات القــروض االلتزامــات التعاقديــة بالحصــول علــى القــروض .وهــذه االلتزامــات قابلــة لإللغــاء وعــادة مــا يكــون لهــا تواريــخ
صالحيــة محــددة أو تشــتمل علــى شــروط إللغائهــا .وحيــث أن االلتزامــات قابلــة لإللغــاء ومــن الممكــن أن تنتهــي دون ســحبها وحيــث
أن الشــروط المســبقة للســحب يجــب الوفــاء بهــا ،فليــس مــن الضــروري أن يمثــل إجمالــي مبالــغ العقــد المتطلبــات للتدفقــات النقديــة
الصــادرة المســتقبلية.
فيما يلي التزامات البنك المتعلقة باالئتمان:

خطابات اعتماد
ضمانات

949
4

٢٠١8
7
الـســنـوي102--
التـقـريــرTORPER L
AUNNA

404٬649

448٬907

3٬434٬351

3٬593٬558

3٬839٬000

4٬042٬465

التزامات
التزامات قروض غير مسحوبة

2٬563٬401

2٬496٬648

يوضــح الجــدول التالــي التســوية بيــن األرصــدة االفتتاحيــة واألرصــدة الختاميــة لمخصــص الخســارة علــى المطلوبــات الطارئــة .توضيــح
الفتــرات :الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا والخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر واالئتمــان منخفــض القيمــة مدرجــة
فــي اإليضــاح رقــم .3
المرحلة األولى

ألف درهم

تنشــأ مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بــاألدوات الماليــة المشــتقة مــن احتماليــة عجــز الطــرف المقابــل عــن االلتزامــات التعاقديــة ،وتقتصــر
علــى القيمــة العادلــة الموجبــة لــأدوات المالئمــة للبنــك .يتــم إبــرام مــا يقــارب مــن  )%97 :2017( %98مــن عقــود مشــتقات البنــك مــع
مؤسســات ماليــة أخــرى.

ألف درهم

ألف درهم

مطلوبات طارئة

ألف درهم
()4٬987

 ٣-25مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

2018

2017

خطابات اعتماد وضمانات
الرصيد كما في  1يناير 2018
التغيرات بسبب مخصصات
معترف بها في الرصيد
االفتتاحي التي:
تم تحويلها إلى الخسارة
االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر للبنود التي
لم تتعرض لالنخفاض في
قيمتها االئتمانية
المحمل على بيان الدخل من
ّ
العمليات الجارية
الرصيد في  31ديسمبر 2018
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الخسارة االئتمانية
المتوقعة لمدة ١٢
شهرًا

المرحلة الثانية
الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر للبنود التي
لم تتعرض لالنخفاض
في القيمة االئتمانية

المرحلة الثالثة
الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر للبنود التي
تعرضت لالنخفاض
في القيمة االئتمانية

المجموع

11٬486

35٬805

16٬876

64٬167

()587

587

-

-

2٬000
12٬899

()6٬332
30٬060

()16٬876
-

()21٬208
42٬959
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر

 .27إدارة المخاطر (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

مقدمة
تقــع المخاطــر فــي صلــب أنشــطة البنــك ولكنهــا تــدار مــن خــال عمليــة متواصلــة لتحديدهــا وقياســها ومراقبتهــا وفقــا لســقوف المخاطــر
وضوابــط أخــرى .تعــد عمليــة إدارة المخاطــر عنصــرا هامــا فــي تحقيــق الربحيــة المســتمرة للبنــك ويتحمــل كل فــرد داخــل البنــك المســؤولية
عــن المخاطــر التــي يواجههــا فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات المنوطــة بــه.
تتنــاول إدارة المخاطــر جميــع المخاطــر ،وتشــمل مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق والتشــغيل ،كمــا تشــمل أيضــً العمليــات مــن مرحلــة
نشــوء التعرضــات إلــى الموافقــة عليهــا والرقابــة المســتمرة عليهــا ومراجعتهــا وصيانتهــا واإلبــاغ عنهــا .وتغطــي إدارة المخاطــر أيضــً
المؤسســة علــى المســتوى الرفيــع وأدوار ومســؤوليات مجلــس اإلدارة واللجــان المشــكلة مــن اإلدارة والهيئــات والعمليــات المتعلقــة
بأقســام إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة وااللتــزام والتدقيــق الداخلــي.
ال تتضمــن عمليــات رقابــة المخاطــر المســتقلة مخاطــر العمــل مثــل التغيــرات فــي البيئــة والتقنيــة والقطــاع .ويتــم مراقبــة هــذه العمليــات
مــن خــال عمليــات التخطيــط االســتراتيجي لــدى البنــك.
هيكل إدارة المخاطر

هيكل إدارة المخاطر (تابع)
مجموعات اإلدارة (تابع)
(أ) مجموعة إدارة المخاطر
وتتولــى مجموعــة إدارة المخاطــر مســؤولية تنفيــذ اإلجــراءات المتعلقــة بالمخاطــر وصيانتهــا لضمــان وجــود عمليــات رقابــة مســتقلة.
وتعمــل هــذه المجموعــة بصــورة وثيقــة مــع المؤسســة التجاريــة لدعــم أنشــطتها بالتزامــن مــع حمايــة محفظــة مخاطــر البنــك .وقــد وضعــت
آليــات حكيمــة لمراقبــة المخاطــر (العمليــات واألنظمــة) مــن أجــل ضمــان التــزام موجــودات الخطــر ومحافــظ الموجــودات الفرديــة بمقاييــس
الشــروط والسياســات المتفــق عليهــا .وتراجــع المجموعــة جميــع مســتندات االئتمــان وتقاريــر سياســات ومحافــظ المخاطــر وتقدمهــا إلــى
لجنــة االئتمــان ولجنــة المخاطــر.
(ب) الخزينة
الخزينــة مســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات البنــك والهيــكل المالــي العــام ،كمــا يعــد المســؤول األول عــن إدارة مخاطــر التمويــل
والســيولة لــدى البنــك.
(ت) التدقيق الداخلي
يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمراجعــة عمليــات إدارة المخاطــر لــدى البنــك ســنويًا حيــث يقــوم بفحــص مــدى كفايــة اإلجــراءات المطبقــة
والتــزام البنــك بهــا .يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمناقشــة النتائــج التــي توصــل إليهــا عــن كافــة عمليــات المراجعــة مــع اإلدارة ويقــوم
برفــع تقاريــر عــن النتائــج والتوصيــات إلــى لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

لجان على مستوى مجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية المطلقــة عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر ،إالّ أن هنــاك لجانــً فرعيــة تابعــة لمجلــس اإلدارة تعــد مســؤولة
عــن إدارة ومراقبــة المخاطــر.
(أ) لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة
لجنــة االئتمــان التابعــة لمجلــس اإلدارة مســؤولة عــن وضــع اســتراتيجية مخاطــر االئتمــان ومراقبــة العمليــات االئتمانيــة بشــكل عــام داخــل
البنــك واالحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة وتفــادي تركيــزات المخاطــر غيــر المرغــوب بهــا وتحســين الجــودة العامــة لموجــودات المحفظــة وااللتــزام
بسياســات االئتمــان والتوجيهــات التنظيميــة.
(ب) لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة مســؤولة عــن مراقبــة ومراجعــة ورفــع تقاريــر عــن الترتيبــات الرســمية المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة
والســردية للبنــك وعمليــات الرقابــة الداخليــة وااللتــزام والتدقيــق الداخلــي  /الخارجــي.
(ت) لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
تتولــى لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة عــن إعــداد اســتراتيجية المخاطــر وتنفيــذ المبــادئ واألطــر والسياســات
لتعزيــز هيــكل إدارة المخاطــر لــدى البنــك إلــى أفضــل معاييــر الممارســات .وهــذا يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ضمــان توفــر هيــاكل
رقابــة فعالــة ومراقبــة التعرضــات الكليــة للمخاطــر (تشــمل وال تقتصــر علــى مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر
التشــغيل والمخاطــر القانونيــة).
(ث) لجنة مكافآت المجموعة
تعمــل لجنــة مكافــآت المجموعــة بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة فــي كافــة الشــؤون المتعلقــة بالحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات والخطــط
االســتراتيجية ،باســتثناء تلــك الصالحيــات واإلجــراءات الحصريــة لمجلــس اإلدارة علــى أســاس األحــكام القانونيــة أو النظــام األساســي .وينــاط
بلجنــة مكافــآت المجموعــة مســؤولية دعــم مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى خطــة المكافــآت ،وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن أن المكافــآت
مالئمــة ومتوافقــة مــع ثقافــة البنــك واألعمــال طويلــة االجــل وقابليــة تحمــل المخاطــر واألداء وبيئــة الرقابــة وأي متطلبــات قانونيــة أو نظاميــة.

نظم قياس المخاطر واإلبالغ عنها
يتــم رصــد ومراقبــة المخاطــر بصــورة رئيســية علــى أســاس الســقوف الموضوعــة مــن قبــل البنــك .تعكــس هــذه الســقوف اســتراتيجية
العمــل والبيئــة الســوقية للبنــك وكذلــك مســتوى الخطــر الــذي يكــون البنــك مســتعد لقبولــه ،مــع مزيــد مــن التركيــز علــى قطاعــات
تحمــل المخاطــر فيمــا يتعلــق بالتعــرض الشــامل للمخاطــر بجميــع
معينــة .وإضافــة إلــى ذلــك ،يراقــب البنــك ويق ّيــم قدرتــه العامــة علــى ّ
أنواعهــا ونشــاطاتها.
يتــم فحــص المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن جميــع األعمــال ثــم تتــم معالجتهــا مــن أجــل التحديــد والتحليــل والمراقبــة فــي
وقــت مبكــر .يســتلم مجلــس اإلدارة تقريــرًا ربــع ســنوي شــامل للمخاطــر االئتمانيــة لتقديــم كافــة المعلومــات الضروريــة للتقييــم والتقريــر
حيــال المخاطــر االئتمانيــة ذات الصلــة للبنــك .يتضمــن التقريــر التعــرض الكلــي لمخاطــر االئتمــان واالســتثناءات مــن الســقوف ومعــدالت
الســيولة والتغيــرات علــى محفظــة المخاطــر .وتتولــى اإلدارة العليــا تقييــم مــدى مالءمــة مخصــص خســائر االئتمــان علــى أســاس ربــع ســنوي.
وعلــى جميــع مســتويات البنــك ،يتــم إعــداد تقاريــر حــول المخاطــر ألغــراض محــددة ويتــم توزيعهــا للتأكــد مــن أن جميــع قطاعــات العمــل
لديهــا أحــدث المعلومــات الشــاملة والضروريــة.
يتــم تقديــم بيانــات موجــزة إلــى الرئيــس التنفيــذي ولجنــة مخاطــر اإلدارة العامــة وجميــع أعضــاء اإلدارة ذوي الصلــة فــي كافــة الجوانــب
المتعلقــة بالمخاطــر التــي اختارهــا البنــك ،وذلــك يشــمل مــدى االلتــزام بالســقوف واالســتثمارات الخاصــة والســيولة ،باإلضافــة إلــى أي
تطــورات أخــرى فــي المخاطــر.
الحد من المخاطر
يعتمد البنك بصورة فعالة على الضمانات للحد من تعرضه لمخاطر االئتمان.
يســتخدم البنــك كذلــك فــي إطــار إدارتــه الشــاملة للمخاطــر المشــتقات وأدوات أخــرى لمواجهــة المخاطــر الناجمــة عــن التغيــرات فــي أســعار
الفائــدة والعمــات األجنبيــة.

مجموعات اإلدارة
تكمل مجموعات أو وظائف اإلدارة ،التي تعد مسؤولة عن المراقبة اليومية للمخاطر ،لجان مجلس اإلدارة.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

تركيز المخاطر
تنشــأ التركيــزات فــي مخاطــر االئتمــان مــن مزاولــة عــدد مــن األطــراف المقابلــة ألنشــطة تجاريــة مماثلــة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة
الجغرافيــة أو أن تتمتــع األطــراف المقابلــة بنفــس الخصائــص االقتصاديــة التــي بســببها تتأثــر مقدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة
بقــد ٍر مماثــل نتيجــة للتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا مــن الظــروف .تشــير التركيــزات فــي المخاطــر إلــى تأثــر أداء
المصــرف نســبيًا بالمســتجدات المؤثــرة علــى قطــاع اقتصــادي معيــن أو منطقــة جغرافيــة محــددة.

تركيزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

وبهــدف تفــادي زيــادة التركيــز فــي المخاطــر ،تشــتمل السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالبنــك علــى إرشــادات محــددة تهــدف إلــى المحافظــة
علــى تنــوع المحفظــة .تتــم مراقبــة وإدارة التركيــزات التــي يتــم تحديدهــا وفقــً لذلــك.

يتــم إدارة تركيــز المخاطــر مــن حيــث العميل/الطــرف المقابــل ،والمنطقــة الجغرافيــة ،وقطــاع العمــل .بلــغ أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان
فيمــا يتعلــق بــأي عميــل أو طــرف مقابــل كمــا فــي  31ديســمبر  2018مــا قيمتــه  448٬483٬000درهــم ( 515٬751٬000 :2017درهــم).
يتــم تحليــل أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان لــدى البنــك ،بعــد المخصصــات وقبــل األخــذ باالعتبــار أي ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات
ائتمانيــة أخــرى ،علــى أســاس المناطــق الجغرافيــة التاليــة:
2018

مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة العميــل أو الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتعهــدات  /االلتزامــات التعاقديــة ممــا يتســبب فــي تكبــد
البنــك خســائر ماليــة .وتنشــأ هــذه المخاطــر مــن اإلقــراض والتمويــل التجــاري والخزينــة واألنشــطة األخــرى التــي يقــوم بهــا البنــك .تعتبــر
مخاطــر االئتمــان أكبــر المخاطــر التــي تواجــه البنــك ،وتتــم مراقبتهــا بفعاليــة وفقــً لسياســات االئتمــان التــي تحــدد بوضــوح عمليــة تفويــض
صالحيــات اإلقــراض والسياســات واإلجــراءات ذات الصلــة .وتنطــوي إدارة مخاطــر االئتمــان أيضــً علــى مراقبــة تركيــزات المخاطــر حســب قطــاع
العمــل والمنطقــة الجغرافيــة.
وضــع البنــك إجــراءات لمراجعــة الجــدارة االئتمانيــة للكشــف المبكــر عــن التغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة،
وكذلــك المراجعــة المنتظمــة للضمانــات .ســقوف الطــرف المقابــل تحــدد باســتخدام نظــام تصنيــف مخاطــر االئتمــان الــذي يحــدد لــكل طــرف
مقابــل تصنيفــً للمخاطــر .تصنيفــات المخاطــر خاضعــة للمراجعــة المنتظمــة .وتســمح هــذه اإلجــراءات للبنــك بتقييــم الخســائر المحتملــة
الناجمــة عــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا وباتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة.
يوضــح الجــدول التالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان لعناصــر بيــان المركــز المالــي ،بمــا فــي ذلــك المطلوبــات وااللتزامــات
المحتملــة .يتــم بيــان الحــد األقصــى ،قبــل تأثيــر تخفيــف المخاطــر باســتخدام التعزيزات االئتمانية والتســوية الرئيســية واتفاقيــات الضمانات.
2018
إيضاحات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
(ال يشمل النقد في الصندوق)
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات (بالصافي من المخصصات)
استثمارات
موجودات أخرى*
*باستثناء المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات المستحوذ عليها عند تسوية الديون
المجموع
خطابات اعتماد
ضمانات
التزامات قروض غير مسحوبة
المجموع
مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

موجودات
ألف درهم
17٬372٬395

مطلوبات طارئة
والتزامات
ألف درهم
5٬864٬089

6
7
8
9
11

26

19٬514٬340
404٬649
3٬434٬351
2٬563٬401
6٬402٬401
25٬916٬741

موجودات
ألف درهم
17٬750٬833

مطلوبات طارئة
والتزامات
ألف درهم
6٬063٬152

1٬516٬345
75٬082

269٬423
32٬236

1٬297٬741
114٬942

208٬454
74٬900

234٬814
315٬704
19٬514٬340

236٬653
6٬402٬401

296٬740
296٬514
19٬756٬770

192٬607
6٬539٬113

فيمــا يلــي تحليــل الحــد األقصــى لتعــرض البنــك لمخاطــر االئتمــان (باســتثناء النقــد فــي الصنــدوق) بعــد المخصصــات وقبــل األخــذ باالعتبــار
الضمانــات المحتفــظ بهــا أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى حســب قطــاع العمــل:
2018

2017
ألف درهم
1٬792٬299
520٬172
12٬759٬101
3٬824٬723
618٬045

26
26

اإلمارات العربية المتحدة
دول الشرق األوسط
األخرى
أوروبا
الواليات المتحدة
األمريكية
باقي بلدان العالم
المجموع

2017

2017
ألف درهم

الخدمات المالية
التجارة
التصنيع

4٬198٬045

4٬107٬554

2٬499٬536

2٬494٬456

1٬602٬617

1٬810٬919

القطاع الحكومي والعام

3٬924٬156

3٬526٬102

اإلنشاءات

927٬998

863٬695

الخدمات

1٬900٬671

2٬105٬174

5٬605٬030

5٬879٬029

أخرى

20٬658٬053
()1٬143٬713

ناقصًا :مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
19٬514٬340

19٬756٬770

نظــرا لتســجيل األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة فــإن المبالــغ المبينــة أعــاه تمثــل التعــرض الحالــي لمخاطــر االئتمــان ولكنهــا ال تمثــل أقصــى
تعــرض لمخاطــر االئتمــان والــذي قــد ينشــأ فــي المســتقبل نتيجــة للتغيــرات فــي القيــم.

98
8
9
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

الجودة االئتمانية لفئات الموجودات المالية
تــدار الجــودة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة مــن قبــل البنــك باســتخدام التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة .ويبيــن الجــدول أدنــاه جــودة
االئتمــان حســب فئــة الموجــودات الماليــة ،اســتنادا إلــى نظــام التصنيــف االئتمانــي للبنــك.

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

1٬792٬299
1٬792٬299

-

-

1٬792٬299
1٬792٬299

المرحلة األولى
الخسارة االئتمانية
المتوقعة لمدة  ١٢شهرًا
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي
الدرجة المرتفعة
القيمة الدفترية

2018
المرحلة الثانية
الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر

المرحلة الثالثة
الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر

الجودة االئتمانية لفئات الموجودات المالية
تعد جميع التزامات القروض لدى البنك قابلة لإللغاء ،وعليه ال تدخل في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة.
يبين الجدول أدناه تحليل جودة االئتمان بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  39للمعلومات المقارنة.
 31ديسمبر 2017

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

الدرجة
المرتفعة
ألف درهم

مبالغ مستحقة من البنوك
الدرجة المرتفعة
الدرجة القياسية
القيمة الدفترية

70٬037
450٬135
520٬172

-

-

70٬037
450٬135
520٬172

117٬415
10٬006٬840
190٬214
10٬314٬469
()60٬036
10٬254٬433

29
854٬973
1٬449٬695
2٬304٬697
()348٬631
1٬956٬066

28٬752
4٬293
1٬250٬603
1٬283٬648
()735٬046
548٬602

117٬444
10٬890٬565
1٬644٬202
1٬250٬603
13٬902٬814
()1٬143٬713
12٬759٬101

2٬312٬111
1٬272٬790
3٬584٬901
()19٬507
3٬565٬394

-

-

2٬312٬111
1٬272٬790
3٬584٬901
()19٬507
3٬565٬394

48٬852
48٬852
()1٬423
47٬429

-

-

48٬852
48٬852
()1٬423
47٬429

483٬879
1٬805
485٬684

29٬256
19٬468
48٬724

-

513٬135
21٬273
534٬408

قروض وسلفيات
الدرجة المرتفعة
الدرجة القياسية
دون القياسية
التعثر
مجمل القروض
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية
استثمارات  -بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
الدرجة المرتفعة
الدرجة القياسية
إجمالي االستثمارات
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية
استثمارات  -التكلفة المطفأة
الدرجة المرتفعة
إجمالي االستثمارات
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية
موجودات أخرى
الدرجة القياسية
دون القياسية
القيمة الدفترية
ضمانات  /خطابات اعتماد
الدرجة المرتفعة
الدرجة القياسية
دون القياسية
التعثر
إجمالي التع ّرض
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

0100
01

15٬785
2٬944٬967
10٬150
2٬970٬902
()12٬899
2٬958٬003

162
571٬632
250٬922
822٬716
()30٬058
792٬658

45٬382
45٬382
45٬382

15٬947
3٬516٬599
261٬072
45٬382
3٬839٬000
()42٬957
3٬796٬043
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أرصدة لدى مصرف
اإلمارات العربية
المتحدة المركزي:
مبالغ مستحقة من
البنوك
قروض وسلفيات
(إجمالي)
الشركاتاألفراداستثمارات
موجودات أخرى

الدرجة
القياسية
ألف درهم

تأخر سدادها
لكنها لم
تعرضت
تتعرض
لالنخفاض في النخفاض فردي
في القيمة
القيمة
ألف درهم
ألف درهم

دون الدرجة
القياسية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

1٬933٬077

-

-

-

-

1٬933٬077

181٬948

231٬580

-

-

-

413٬528

74٬515
2٬140٬548
271٬307
4٬601٬395

8٬415٬955
3٬141٬858
1٬263٬687
546٬172
13٬599٬252

1٬200٬730
60٬104
1٬260٬834

106٬974
12٬040
119٬014

1٬038٬220
168٬214
1٬206٬434

10٬836٬394
3٬322٬112
3٬404٬235
877٬583
20٬786٬929

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة
تشــمل القــروض والســلفيات التــي تأخــر ســدادها تلــك القــروض والســلفيات التــي تأخــر ســدادها حســب جــدول الســداد .وال تعتبــر أغلبيــة
القــروض التــي تأخــر ســدادها أنهــا قــد تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة .إن تحليــل أعمــار القــروض والســلفيات التــي تأخــر ســدادها لكنهــا
لــم تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة هــو علــى النحــو التالــي:

 31ديسمبر 2018
قروض وسلفيات

أقل من
 30يومًا

 31إلى 60
يومًا

 61إلى 90
يومًا

أكثر من
 91يومًا

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

53٬642

12٬285

59٬373

60٬810

186٬110

 31ديسمبر 2017
قروض وسلفيات

47٬901

36٬489

30٬136

4٬488

119٬014

ما يقارب نسبة  )%90 :2017( %95من القروض أعاله تم تقديمها إلى قطاع الشركات.
القيمة الدفترية لفئات الموجودات المالية داخل الميزانية العمومية التي تم إعادة التفاوض على شروطها

قروض وسلفيات
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2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

990٬290

1٬049٬297

1101
01

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى (تابع)

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
يحتفــظ البنــك بضمانــات وتعزيــزات ائتمانيــة أخــرى مقابــل بعــض تعرضاتهــا االئتمانيــة .وتتمثــل األنــواع الرئيســية لهــذه الضمانــات التــي تــم
الحصــول عليهــا فــي النقــد واألوراق الماليــة والرهونــات علــى الممتلــكات العقاريــة والمركبــات والمنشــآت واآلالت والمخــزون والذمــم المدينــة
التجاريــة .ويحصــل البنــك أيضــا علــى ضمانــات مــن الشــركات األم مقابــل القــروض التــي تقدمهــا إلــى شــركاتها التابعــة والشــركات األخــرى
التابعــة لمجموعتهــا .ويعتمــد حجــم ونــوع الضمانــات المطلوبــة علــى تقييــم المخاطــر االئتمانيــة للطــرف المقابــل .يتــم تطبيــق مبــادئ
توجيهيــة بشــأن قبــول أنــواع الضمانــات ومؤشــرات التقييــم .وعمومــً ال يتــم االحتفــاظ بضمانــات مقابــل االســتثمارات لغيــر أغــراض المتاجــرة
والمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة .وتراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للضمانــات وحســب الضــرورة تطلــب ضمانــات
إضافيــة وفقــا لالتفاقــات المعنيــة ،وتــدرس قيمــة الضمــان أثنــاء الفحــص الــدوري للتســهيالت االئتمانيــة ومــدى كفايــة مخصــص انخفــاض
القيمــة للقــروض والســلفيات.

عمالء شركات
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018بلــغ صافــي القيمــة الدفتريــة للقــروض والســلفيات التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة والممنوحــة إلــى
العمــاء مــن الشــركات  1٬137٬885٬000درهــم ( ،)1٬038٬220٬000 :2017كمــا بلغــت قيمــة الضمانــات القابلــة للتحديــد (ال ســيما العقــارات التجاريــة)
المحتفــظ بهــا مقابــل تلــك القــروض والســلفيات  488٬482٬000درهــم ( 410٬905٬000 :2017درهــم) .وبالنســبة لــكل قــرض ،فــإن قيمــة الضمانــات
المفصــح عنهــا ال تزيــد علــى القيمــة االســمية للقــرض المحتفــظ بالضمانــات مقابلــه.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة
المعطيات واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة
(يرجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم  3أعاله)

فيما يلي نسبة التعرضات المضمونة واألنواع الرئيسية للضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات:

قروض رهن لألفراد
عمالء شركات

نسبة التعرض المضمون
2017
2018
%100
()%100
%65
()%66

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
النوع الرئيسي للضمان المحتفظ به
عقارات سكنية
النقد واألوراق المالية والمركبات والممتلكات والمعدات
والممتلكات التجارية والمخزون والذمم المدينة التجارية

قروض رهن لألفراد
التعرضات لمخاطر االئتمان من قروض الرهن لألفراد وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة هي كالتالي:
2018
ألف درهم
نسبة القرض إلى القيمة
أقل من %50
%70 - 51
%90 - 71
%100 - 91
أكثر من %100
المجموع

264٬223
737٬976
1٬072٬170
56٬318
14٬535
2٬145٬222

2017
ألف درهم
314٬366
909٬562
818٬643
48٬268
2٬090٬839

يتــم احتســاب نســبة القــرض إلــى القيمــة علــى أســاس نســبة إجمالــي مبلــغ القــرض إلــى قيمــة الضمــان .ويســتثنى مــن قيمــة الضمــان أي
تعديــات يتــم إجراؤهــا للحصــول علــى الضمــان أو بيعــه .وتســتند قيمــة الضمــان بالنســبة للقــروض الســكنية إلــى قيمــة الضمــان عنــد
اإلنشــاء المحــدث بنــاء علــى التغيــرات فــي مؤشــرات أســعار المنــازل.
قروض تعرضت النخفاض في القيمة
بالنســبة للقــروض التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة ،تســتند قيمــة الضمــان إلــى أحــدث عمليــات التثميــن .وفيمــا يلــي التعــرض
لمخاطــر االئتمــان مــن قــروض الرهــن العقــاري لألفــراد التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة وفقــً لنســبة القــرض إلــى القيمــة:
2018
ألف درهم
نسبة القرض إلى القيمة
أقل من %50
%70 - 51
أكثر من %70
المجموع

7٬263
30٬158
37٬705
75٬126

2017
ألف درهم
5٬511
32٬133
26٬327
63٬971

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018بلــغ صافــي القيمــة الدفتريــة للقــروض والســلفيات التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة والممنوحــة إلــى
العمــاء مــن األفــراد (بمــا فيهــا الرهونــات)  112٬718٬000درهــم ( 168٬214٬000 :2017درهــم) ،كمــا بلغــت قيمــة الضمانــات القابلــة للتحديــد المحتفــظ
بهــا مقابــل تلــك القــروض والســلفيات  112٬686٬000درهــم ( 100٬120٬000 :2017درهــم).
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لتحديد ما إذا قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان من أي تعرض ،يقوم البنك بمقارنة:
-

		الفترة المتبقية الحتمالية التعثر كما في تاريخ التقرير ،مع
		الفترة المتبقية الحتمالية التعثر لهذه النقطة الزمنية التي تم تقديرها عند االعتراف المبدئي بالتعرض.

بالنســبة للتقييــم الســابق ،فــإن البنــك ســينظر فــي المعلومــات المعقولــة والمثبتــة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد
ـاء علــى التجربــة التاريخيــة للبنــك والتقييــم االئتمانــي والمعلومــات
غيــر ضــروري ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات الكميــة والنوعيــة والتحليــل بنـ ً
المســتقبلية.
أهمية معايير تصنيف المراحل
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم  4مــن هــذه البيانــات الماليــة ،تعتبــر المراحــل (المراحــل مــن  1إلــى  )3معطيــات مهمــة لتحديــد مــا
هــي القــروض التــي تجــذب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  ١٢شــهرًا أو الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر أو مخصــص
االنخفــاض فــي القيمــة.
		يتم تحديد المرحلة بناء على تقييم الحركة في الجودة االئتمانية للقروض منذ االعتراف المبدئي.
		القــروض فــي المرحلــة الثالثــة هــي القــروض التــي يملــك البنــك أدلــة موضوعيــة علــى االنخفــاض فــي قيمتهــا .بنــاء علــى ذلــك ،يتــم
تســجيل مخصــص محــدد لمثــل هــذه التعرضــات.
		يتــم االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى بنــاء علــى تقييــم التغيــر فــي مخاطــر االئتمــان (التــي يتــم قياســها باســتخدام مخاطــر التعثــر
علــى مــدى العمــر) وليــس مــن خــال المخاطــر االئتمانيــة المطلقــة فــي تاريــخ التقريــر.
		تأخر السداد ألكثر من  30يومًا
ﺗﺧﺗﻟف ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا كانــت ﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد ازدادت جوهريــا ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات الكميــة ﻓﻲ احتمــاالت التعثــر واﻟﻌواﻣل
المتمــرس ،وحيثمــا أمكــن ،الخبــرة التاريخيــة ذات الصلــة ،يمكــن
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋم علــى أﺳﺎس العجــز .باســتخدام الحكــم االئتمانــي
ّ
للبنــك أن يحــدد بــأن التعــرض قــد شــهد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان اســتنادًا إلــى مؤشــرات نوعيــة خاصــة يعتبرهــا مؤشــرًا علــى
ذلــك وقــد ال ينعكــس تأثيرهــا بشــكل كامــل فــي تحليلهــا الكمــي فــي الوقــت المناســب .يتضمــن تعريــف ومعاييــر إدارة البنــك للزيــادة
الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان (المرحلــة الثانيــة) المعاييــر التاليــة:

·

		التعرضات تجاه العمالء من الشركات والمؤسسات المالية
		 تأخر السداد ألكثر من  30يومًا
		 إشارة إعادة الهيكلة
		 لجنة الموجودات الخاصة
		 تنزيل المرتبة بمقدار  3درجات من مقياس مكون من  22درجة وفقًا لتوجيهات التصنيفات الداخلي.
-
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)
المعطيات واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المعطيات واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة (تابع)
		
·
		
		
		
		

التعرضات للعمالء من األفراد
تأخر السداد ألكثر من  30يومًا
إشارة إعادة الهيكلة
القطاع المستبعد
مجموعات التسعير
-

درجات مخاطر االئتمان
يقــوم البنــك بربــط كل تعــرض بدرجــة معينــة مــن درجــات مخاطــر االئتمــان اســتنادًا إلــى مجموعــة مــن البيانــات التــي يتــم تحديدهــا للتنبــؤ
بمخاطــر التعثــر وتطبيــق األحــكام االئتمانيــة الســابقة .يتــم تحديــد درجــات مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل نوعيــة وكميــة تــدل علــى
مخاطــر التعثــر .تختلــف هــذه العوامــل تبعــا لطبيعــة التعــرض ونــوع المقتــرض.
يتــم ربــط كل تعــرض بدرجــة معينــة مــن درجــات مخاطــر االئتمــان عنــد االعتــراف المبدئــي علــى أســاس المعلومــات المتاحــة عــن المقتــرض.
تخضــع التعرضــات للمراقبــة المســتمرة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل التعــرض إلــى درجــة مختلفــة مــن درجــات مخاطــر االئتمــان .تشــمل المراقبــة
عــادة اســتخدام البيانــات التاليــة:
كافة التعرضات
التع ّرضات تجاه األفراد
التع ّرضات تجاه الشركات
المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المراجعة -البيانات التي تم جمعها داخليًا عن -سجل الدفع  -يشمل ذلكالتعثر.
أداء العميل.
الدورية لملفات العمالء  -على سبيل المثال،
 استخدام الحد الممنوح.البيانات المالية المدققة وحسابات اإلدارة والموازنات  -البيانات الخارجية من الوكاالت
طلبات ومنح اإلمهال.المرجعية االئتمانية بما في ذلك
والتوقعات.
التغييرات الحالية والمتوقعةدرجات االئتمان الخاصة بقطاع
البيانات من الوكاالت المرجعية االئتمانية والمقاالتفي الظروف التجارية والمالية
العمل.
الصحفية والتغييرات في التصنيفات االئتمانية
واالقتصادية.
الخارجية.
السندات المتداولة وأسعار مقايضة التع ّثراالئتماني للمقترض ،إن توفرت.
التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئةالسياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو
في أنشطته التجارية.
تحديد مدة احتمالية التعثر
درجــات مخاطــر االئتمــان هــي مدخــات أوليــة لتحديــد مــدة التعــرض الحتماليــة التعثــر .يقــوم البنــك بجمــع معلومــات األداء والتعثــر عــن
تعرضــه لمخاطــر االئتمــان التــي يتــم تحليلهــا حســب نــوع المنتــج والمقتــرض باإلضافــة إلــى تصنيــف مخاطــر االئتمــان .كمــا يتــم اســتخدام
المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الــوكاالت المرجعيــة االئتمانيــة الخارجيــة.
يســتخدم البنــك نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا وعمــل تقديــرات للفتــرة المتبقيــة الحتماليــة التعثــر علــى مــدى العمــر
وكيــف يتوقــع لهــا أن تتغيــر بمــرور الوقــت.
يشــمل هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة العالقــات بيــن التغييــرات فــي معــدالت التعثــر والتغييــرات فــي العوامــل الرئيســية لالقتصــاد الكلــي
إلــى جانــب تحليــل متعمــق لتأثيــر بعــض العوامــل األخــرى (علــى ســبيل المثــال ،الخبــرة الســابقة فــي اإلمهــال) علــى خطــر التعثــر .بالنســبة
لمعظــم التعرضــات ،تشــمل مؤشــرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية :نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدالت الفائــدة المعياريــة والبطالــة.
بالنســبة إلــى التعرضــات المجــاالت و /أو المناطــق المحــددة ،فقــد يمتــد التحليــل إلــى أســعار الســلع و /أو العقــارات ذات الصلــة.
واســتنادًا إلــى مشــورة لجنــة مخاطــر الســوق للبنــك والنظــر فــي مجموعــة مــن المعلومــات الخارجيــة الفعليــة والمتوقعــة ،يقــوم البنــك
بصياغــة وجهــة نظــر حــول «الحالــة األساســية» للتوجــه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة باإلضافــة إلــى مجموعــة تمثيليــة
مــن ســيناريوهات التوقــع المحتملــة األخــرى (انظــر النقــاش أدنــاه حــول إدراج المعلومــات المســتقبلية) .ثــم يســتخدم البنــك هــذه التوقعــات
لتعديــل تقديراتــه الحتماليــات التعثــر.
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تعريف التعثر:
يعتبر البنك األصل المالي متعثرًا عندما:
ال يكــون مــن المحتمــل أن يقــوم المقتــرض بدفــع التزاماتــه االئتمانيــة إلــى البنــك بالكامــل دون أن يقــوم البنــك باتخــاذ إجــراءات كبيــع
·
ضمــان (إذا كان هنــاك ضمانــات محتفــظ بهــا) ،أو
يكون المقترض متأخر في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى البنك ألكثر من  90يومًا.
·
تعتبــر الســحوبات البنكيــة علــى المكشــوف متأخــرة الســداد بمجــرد أن ينتهــك العميــل حــدًا معينــً أو تــم إخطــاره بحــد أقــل مــن
·
المبلــغ الحالــي القائــم.
عند تقييم ما إذا كان المقترض متعثرًا ،يقوم البنك بدراسة المؤشرات التالية:
النوع  -مثل عدم االلتزام بتعهد ما.
·
الكم  -مثل حالة التعثر وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة المصدرة إلى البنك.
·
بناء على البيانات المعدة داخليًا والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية.
·
قــد تتغيــر بمــرور الوقــت المعطيــات المتعلقــة بتقييــم مــا إذا كانــت أداة ماليــة فــي حالــة تعثــر ،وكذلــك مــدى أهميــة هــذه المعطيــات ،بمــا
يعكــس التغيــرات فــي الظــروف.
وﯾﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف التعثر إلى حد كبير ﻣﻊ التعريف الذي يطبقه البنك ﻷﻏراض رأس المال التنظيمي.
استخدام المعلومات المستقبلية:
يقــوم البنــك باســتخدام المعلومــات المســتقبلية فــي كل مــن تقييمــه لمــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــأداة قــد ارتفعــت بصــورة جوهرية
ـتنادا إلــى مشــورة لجنــة مخاطــر الســوق للبنــك والنظــر فــي مجموعــة
منــذ االعتــراف المبدئــي وقياســه للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .واسـ ً
مــن المعلومــات الخارجيــة الفعليــة والمتوقعــة ،يقــوم البنــك بصياغــة وجهــة نظــر حــول «الحالــة األساســية» للتوجــه المســتقبلي للمتغيرات
االقتصاديــة ذات الصلــة باإلضافــة إلــى مجموعــة تمثيليــة مــن ســيناريوهات التوقــع المحتملــة األخــرى .قــام البنــك بتحديــد وتوثيــق المحــركات
الرئيســية لمخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان لــكل محفظــة مــن األدوات الماليــة ،وباســتخدام تحليــل البيانــات التاريخيــة ،قــام بتقديــر
العالقــات بيــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي ومخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان .يتــم اســتخدام الســيناريوهات االقتصاديــة إجمالــي الناتــج
المحلــي للدولــة وأســعار النفــط كمؤشــرات رئيســية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تــم تطويــر العالقــات المتوقعــة بيــن المؤشــرات الرئيســية ومعــدالت التعثــر والخســائر فــي محافــظ مختلفــة مــن الموجــودات الماليــة
اســتنادًا إلــى تحليــل البيانــات التاريخيــة علــى مــدى الســنوات الثالثــة إلــى الخمــس الماضيــة.
قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم  3مــن البيانــات الماليــة ،المعطيــات الرئيســية فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة هــي هيــكل مــدة
المتغيــرات التالية:
احتمالية التعثر.
·
الخسارة الناتجة عن التعثر.
·
التعرض الناتج عن التعثر.
·
وتســتمد هــذه المقاييــس عمومــً مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخليــً والبيانــات التاريخيــة األخــرى ويتــم تعديلها لتعكــس المعلومات
المســتقبلية كمــا هــو مبيــن أعاله.
لم تطرأ أي تغييرات كبيرة في أساليب التقدير أو االفتراضات الهامة الموضوعة خالل فترة التقرير.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
المبالغ الناشئة من الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)
المعطيات واالفتراضات واألساليب المستخدمة في تقدير انخفاض القيمة (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

احتمالية التعثر:
تقديــرات احتماليــة التعثــر هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن يتــم احتســابها علــى أســاس نمــاذج التصنيــف اإلحصائيــة ،ويتــم تقييمهــا
باســتخدام أدوات تصنيــف مصممــة وفقــً لمختلــف فئــات األطــراف المقابلــة والتعرضــات .تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة إلــى البيانــات
المجمعــة داخليــً والتــي تشــتمل علــى عوامــل كميــة ونوعيــة .ويمكــن أيضــً اســتخدام بيانــات الســوق عندمــا تكــون متاحــة لمعرفــة
احتماليــة التعثــر لألطــراف المقابلــة مــن الشــركات الكبيــرة .إذا انتقــل الطــرف المقابــل أو التعــرض بيــن فئــات التصنيــف ،فــإن ذلــك ســيؤدي
إلــى تغييــر فــي تقديــر احتماليــة التعثــر المقترنــة بــه .يتــم تقديــر احتماليــة التعثــر مــع األخــذ بعين االعتبــار االســتحقاقات التعاقديــة للمخاطر
والمعــدالت المقــدرة للمبالــغ المدفوعــة مقدمــً.
الخسارة الناتجة عن التعثر:
الخســارة الناتجــة عــن التعثــر هــي حجــم الخســارة المحتملــة فــي حالــة حــدوث تعثــر .ويقــوم البنــك بتقديــر مقاييــس الخســارة الناتجــة عــن
ﺑﻧﺎء علــى ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌدﻻت اﺳﺗرداد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد األطــراف المقابلــة المتعثــرة .تراعــي نمــاذج الخســارة الناتجــة عــن التعثــر الهيــكل
التعثــر ً
والضمــان وأقدميــة المطالبــة وقطــاع العمــل للطــرف المقابــل وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات قــد تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي.
بالنســبة للقــروض المضمونــة بعقــارات التجزئــة ،تعتبــر نســبة القــروض إلــى القيمــة مقياســً أساســيًا فــي تحديــد الخســارة الناتجــة عــن
التعثــر .ويتــم حســابها علــى أســاس التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة كعامــل خصــم.
التعرض الناتج عن التعثر:
يمثــل التعــرض الناتــج عــن التعثــر التعــرض المتوقــع فــي حالــة التعثــر .يســتخلص البنــك التعــرض الناتــج عــن التعثــر مــن التعــرض الحالــي
للطــرف المقابــل والتغييــرات المحتملــة للمبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء .إن التعــرض الناتــج عــن التعثــر
ألصــل مالــي هــو إجمالــي قيمتــه الدفتريــة .كمــا هــو موضــح أعــاه ،ووفقــً الســتخدام احتماليــة التعثــر بحــد أقصــى  12شــهرًا للموجــودات
الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا مخاطــر االئتمــان بصــورة جوهريــة ،يقيــس البنــك الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فــي ضــوء مخاطــر التعثــر خــال
فتــرة التعاقــد القصــوى التــي تتعــرض خاللهــا لمخاطــر االئتمــان .تمتــد المــدة التعاقديــة القصــوى إلــى التاريــخ الــذي يحــق للبنــك المطالبــة
بســداد ســلفة أو إنهــاء التــزام قــرض أو ضمــان.
مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي المخاطــر المتعلقــة بالصعوبــات التــي قــد يواجههــا البنــك عنــد الوفــاء بالتزاماتــه المرتبطــة بالمطلوبــات
الماليــة التــي تتــم تســويتها بتســليم مبالــغ نقديــة أو موجــودات ماليــة أخــرى .وتنشــأ مخاطــر الســيولة نتيجــة الحتماليــة عــدم قــدرة البنــك
علــى الوفــاء بالتزامــات الســداد عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف العاديــة والصعبــة .وللحــد مــن هــذه المخاطــر ،قامــت اإلدارة بترتيــب
مصــادر تمويــل متنوعــة باإلضافــة إلــى قاعــدة الودائــع األساســية ،كمــا أنهــا طبقــت سياســة إلدارة الموجــودات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عنصــر
الســيولة ومراقبــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية والســيولة بشــكل يومــي .وقــد قــام البنــك بإعــداد عمليــات رقابــة داخليــة وخطــط
طــوارئ إلدارة مخاطــر الســيولة .ويتضمــن ذلــك إجــراء تقييــم للتدفقــات النقديــة المتوقعــة وتوفــر ضمانــات مــن الدرجــة العاليــة يمكــن
اســتخدامها لضمــان توفــر تمويــل إضافــي عنــد الحاجــة.
يحتفــظ البنــك بمحفظــة موجــودات متداولــة ومتنوعــة مــن المفتــرض أن يتــم تســييلها بســهولة فــي حالــة التوقــف غيــر المتوقــع
للتدفقــات النقديــة .ويملــك البنــك أيضــً تســهيالت ائتمانيــة ملتــزم بهــا يمكــن الحصــول عليهــا للوفــاء باحتياجــات الســيولة لديهــا .إضافــة
إلــى ذلــك ،يحتفــظ البنــك بوديعــة إلزاميــة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي تســاوي  ٪14مــن الودائــع الجاريــة و ٪1مــن الودائــع
ألجــل .ووفقــً لسياســات البنــك ،يتــم تقييــم مركــز الســيولة وإدارتــه فــي ضــوء مجموعــة متنوعــة مــن التصــورات ،مــع إيــاء العنايــة الواجبــة
لعناصــر الضغــط المتعلقــة بالســوق بشــكل عــام والبنــك علــى وجــه التحديــد.
الجانــب األكثــر أهميــة هــو االحتفــاظ بالحــدود النظاميــة لنســب اإلقــراض إلــى المــوارد المســتقرة والموجــودات الســائلة المؤهلــة إلــى إجمالــي
المطلوبــات .ويركــز البنــك علــى أهميــة الحســابات الجاريــة والودائــع ألجــل وحســابات التوفيــر كمصــادر تمويــل لقروضهــا إلــى العمــاء.
ويتــم مراقبــة هــذه الحســابات باســتخدام نســبة اإلقــراض إلــى المــوارد المســتقرة التــي تقــارن القــروض والســلفيات إلــى العمــاء كنســبة
مــن حســابات العمــاء الجاريــة األساســية وحســابات التوفيــر األساســية للعمــاء إلــى جانــب القــروض متوســطة األجــل .تــم تطبيــق نســبة
الموجــودات الســائلة المؤهلــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــي ســنة  ،2015وقــد اســتبدلت هــذه النســبة نســبة
الموجــودات الســائلة .وتتكــون الموجــودات الســائلة المؤهلــة مــن النقــد واألرصــدة لــدى المصــرف المركــزي والودائــع البنكيــة قصيــرة األجــل
وســندات الديــن المؤهلــة .وقــد كانــت هــذه النســب كمــا فــي نهايــة الســنة كمــا يلــي:
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2018

2017

نسبة اإلقراض إلى الموارد المستقرة

()80.8

()%82.0

نسبة الموجودات السائلة المؤهلة

()%15.4

()%15.3

ُحــددت آجــال االســتحقاق للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي حتــى تاريــخ االســتحقاق
التعاقــدي دون األخــذ باالعتبــار آجــال االســتحقاق الســارية وفقــً لمــا تشــير إليــه تجربــة البنــك الســابقة فــي االحتفــاظ بالودائــع وتوفــر األمــوال
الســائلة كمــا فــي  31ديســمبر  2018كمــا يلــي:
اإلجمالي
اإلجمالي
الفرعي
الفرعي
غير
ألكثر من
أكثر من
 1إلى 5
ألقل
أقل من  3من  3أشهر من  6أشهر
من 12
إلى 12
المجموع
مؤرخ
 12شهرًا
سنوات  5سنوات
شهرًا
شهرًا
أشهر إلى  6أشهر
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
الموجودات
نقد وأرصدة لدى
مصرف اإلمارات
العربية المتحدة
المركزي
المركزي
مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى
قروض وسلفيات
(إجمالي)
استثمارات
ممتلكات ومعدات
وأعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
موجودات أخرى
مخصص االنخفاض
في قيمة القروض
والسلفيات وفوائد
معلقة
مجموع
الموجودات
المطلوبات وأموال
المساهمين
مبالغ مستحقة إلى
البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة
األجل
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
للمساهمين
مجموع
المطلوبات
وحقوق الملكية
للمساهمين
صافي عجز
السيولة

1٬840٬767

-

50٬000

1٬890٬767

-

-

-

-

1٬890٬767

520٬172

-

-

520٬172

-

-

-

-

520٬172

3٬551٬628
183٬794

941٬344
55٬812

403٬201
129٬350

3٬836٬586 4٬896٬173
1٬294٬418
368٬956

5٬170٬055
2٬159٬923

9٬006٬641
3٬454٬341

837

13٬902٬814
3٬824٬134

490٬752

74٬246

40٬139

605٬137

315٬963

17٬388

333٬351

578٬355
-

578٬355
938٬488

()1٬143٬713

-

-

()1٬143٬713

-

-

-

-

()1٬143٬713

5٬443٬400

1٬071٬402

622٬690

7٬137٬492

5٬446٬967

12٬794٬333 7٬347٬366

579٬192

20٬511٬017

1٬031٬430
8٬817٬149

300٬128
2٬491٬455

636٬265
1٬834٬326

1٬967٬823
13٬142٬930

183٬625
896٬029

-

183٬625
896٬029

-

2٬151٬448
14٬038٬959

669٬401

73٬373

275٬438
34٬863

275٬438
777٬637

679٬412
18٬042

12٬102

679٬412
30٬144

28٬519

954٬850
836٬300

-

-

-

-

-

-

-

2٬529٬460

2٬529٬460

10٬517٬980

2٬864٬956

2٬780٬892

16٬163٬828

1٬777٬108

12٬102

1٬789٬210

2٬557٬979

20٬511٬017

()9٬026٬336( )2٬158٬202( )1٬793٬554( )5٬074٬580

3٬669٬859

7٬335٬264

)1٬978٬787( 11٬005٬123

-

٢٠١8
التـقـريــر
الـســنـوي 710-2
- TORPER L
AUNNA

7107
01

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)

فيما يلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر :2017

تحليل المطلوبات المالية من حيث آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية
يلخــص الجــدول أدنــاه آجــال اســتحقاق المطلوبــات الماليــة للبنــك فــي  31ديســمبر  2018علــى أســاس التزامــات الســداد التعاقديــة غيــر
المخصومــة .ويتــم التعامــل مــع المبالــغ المســددة الخاضعــة لفتــرة إشــعار كمــا لــو كان هــذا اإلشــعار ســوف يتــم تقديمــه فــي الحــال .ومــع
ذلــك ،يتوقــع البنــك أن العديــد مــن العمــاء لــن يطلبــوا الســداد فــي أقــرب موعــد للدفــع ،وال يعكــس الجــدول التدفقــات النقديــة المتوقعــة
وفقــً لمــا تشــير إليــه تجربــة البنــك الســابقة فــي االحتفــاظ بالودائــع.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

أقل من 3
أشهر
ألف درهم
الموجودات
نقد وأرصدة لدى
مصرف اإلمارات
العربية المتحدة
المركزي
المركزي
مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى
قروض وسلفيات
(إجمالي)
استثمارات
ممتلكات ومعدات
وأعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
موجودات أخرى
مخصص االنخفاض
في قيمة القروض
والسلفيات
مجموع الموجودات
المطلوبات
وحقوق الملكية
للمساهمين
مبالغ مستحقة إلى
البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة
األجل
مطلوبات أخرى
أموال المساهمين
مجموع المطلوبات
وحقوق الملكية
للمساهمين

من 3
أشهر
إلى 6
أشهر
ألف درهم

من 6
أشهر
إلى 12
شهرًا
ألف درهم

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

اإلجمالي
الفرعي
ألقل
من 12
شهرًا
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
الفرعي
ألكثر من
 12أشهر
ألف درهم

غير
مؤرخ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2٬016٬628

-

-

2٬016٬628

-

-

-

-

2٬016٬628

413٬528

-

-

413٬528

-

-

-

-

413٬528

3٬055٬615
183٬680

1٬025٬253
-

521٬987
130٬767

4٬602٬855
314٬447

3٬808٬719
1٬115٬905

5٬746٬932
1٬973٬883

9٬555٬651
3٬089٬788

9٬201

14٬158٬506
3٬413٬436

703٬637

94٬221

36٬992

834٬850

331٬960

9٬991

341٬951

589٬960
-

589٬960
1٬176٬801

()1٬030٬159
5٬342٬929

1٬119٬474

689٬746

()1٬030٬159
7٬152٬149

5٬256٬584

7٬730٬806

12٬987٬390

599٬161

()1٬030٬159
20٬738٬700

651٬521
10٬889٬472

249٬716
2٬085٬233

91٬808
1٬736٬069

993٬045
14٬710٬774

550٬845
339٬143

-

550٬845
339٬143

-

1٬543٬890
15٬049٬917

902٬873
-

95٬665
-

844٬629
26٬054
-

844٬629
1٬024٬592
-

71٬860
-

11٬066
-

82٬926
-

28٬116
2٬164٬630

844٬629
1٬135٬634
2٬164٬630

12٬443٬866

2٬430٬614

2٬698٬560

17٬573٬040

961٬848

11٬066

972٬914

2٬192٬746

20٬738٬700

صافي عجز السيولة ()7٬100٬937

()1٬311٬140

()2٬008٬814

()10٬420٬891

4٬294٬736

7٬719٬740

12٬014٬476

(- )1٬593٬585

تحليل المطلوبات المالية من حيث آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية
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المطلوبات المالية
 31ديسمبر 2018
مبالغ مستحقة إلى
البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة
األجل
مطلوبات أخرى
مشتقات مالية
مجموع المطلوبات
المالية غير
المخصومة
 31ديسمبر 2017
مبالغ مستحقة إلى
البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة
األجل
مطلوبات أخرى
مشتقات مالية
مجموع المطلوبات
المالية غير
المخصومة

تحت
الطلب
ألف درهم

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

 3إلى 12
شهرًا
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

30٬168

1٬005٬956

975٬231

200٬539

-

2٬211٬894

3٬930٬507
-

7٬061٬768
-

3٬904٬810
287٬028

355٬767
728٬765

-

15٬252٬852
1٬015٬793

188٬863
-

300٬373
18٬563

80٬170
55٬688

7٬021
259٬702

145٬347

576٬427
479٬300

4٬149٬538

8٬386٬660

5٬302٬927

1٬551٬794

145٬347

19٬536٬266

41٬942

610٬786

346٬617

568٬041

-

1٬567٬386

3٬930٬507

7٬061٬768

3٬904٬810

355٬767

-

15٬252٬852

-

-

866٬227

-

-

866٬227

190٬956
-

575٬428
9٬416

92٬121
28٬249

25٬700
141٬759

75٬122

884٬205
254٬546

4٬163٬405

8٬257٬398

5٬238٬024

1٬091٬267

75٬122

18٬825٬216

تمثــل األدوات الماليــة المشــتقة الموضحــة فــي الجــدول أعــاه إجمالــي التدفقــات النقديــة المخصومــة .ومــع ذلــك ،قــد تتــم تســوية هــذه
المبالــغ باإلجمالــي أو بالصافــي .ويبيــن الجــدول التالــي القيــم الدفتريــة.
تحت
الطلب
ألف درهم
 31ديسمبر 2018
تدفقات نقدية
مستلمة
تدفقات نقدية مدفوعة
الصافي
مخصومة بالمعدالت
المطبقة
بين البنوك
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أقل من 3
أشهر
ألف درهم

 3إلى 12
شهرًا
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

18٬890

55٬916

244٬744

136٬936

456٬486

-

()18٬563
327

()55٬688
228

()259٬702
()14٬958

()145٬347
()8٬411

()479٬300
()22٬814

-

318

221

()14٬570

()8٬189

()22٬220
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 31ديسمبر 2017
تدفقات نقدية
مستلمة
تدفقات نقدية مدفوعة
الصافي
مخصومة بالمعدالت
المطبقة
بين البنوك

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

تحت
الطلب
ألف درهم

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

 3إلى 12
شهرًا
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

6٬455

20٬983

125٬950

74٬844

228٬232

-

()9٬416
()2٬961

()28٬249
()7٬266

()141٬759
()15٬809

()75٬122
()278

()254٬546
()26٬314

-

()2٬911

()7٬133

()15٬467

()273

()25٬784

يظهر الجدول التالي آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات الطارئة وااللتزامات للبنك:

 31ديسمبر 2018
مطلوبات طارئة
التزامات
المجموع
 31ديسمبر 2017
مطلوبات طارئة
التزامات
المجموع

تحت
الطلب
ألف درهم

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

 3إلى 12
شهرًا
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2٬563٬401
2٬563٬401

2٬800٬124
2٬800٬124

813٬996
813٬996

224٬880
224٬880

-

3٬839٬000
2٬563٬401
6٬402٬401

2٬496٬648
2٬496٬648

3٬020٬692
3٬020٬692

784٬191
784٬191

237٬582
237٬582

-

4٬042٬465
2٬496٬648
6٬539٬113

ال يتوقــع البنــك أن يتــم ســحب كافــة المطلوبــات الطارئــة وااللتزامــات ،وبالتالــي يتوقــع أن تكــون التدفقــات النقديــة الفعليــة أقــل مــن تلــك
الظاهــرة فــي الجــدول أعــاه.
مخاطر السوق
تنشــأ مخاطــر الســوق مــن التقلبــات فــي أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم .وقــد وضــع مجلــس اإلدارة حــدودًا
لقيمــة المخاطــر التــي يمكــن قبولهــا .ويتــم مراقبــة ذلــك علــى أســاس مســتمر مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات لــدى البنــك.
مخاطر أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال تأثيــر التغ ّيــرات فــي معــدالت الفائــدة علــى الربح ّيــة المســتقبل ّية أو القيمــة العادلــة لــأدوات
الماليــة .ويتعــرض البنــك لمخاطــر معــدالت الفائــدة نتيجــة لحــاالت عــدم التطابــق أو الفــروق فــي قيمــة الموجــودات والمطلوبــات واألدوات
خــارج الميزانيــة العموميــة التــي يحيــن أجلهــا أو ُيعــاد تســعيرها فــي فتــرة معينــة .وقــد قــام مجلــس اإلدارة بوضــع ســقوف للفــروق فــي
معــدالت الفائــدة لفتــرات محــددة .وتتــم مراقبــة المراكــز علــى أســاس يومــي ،كمــا يتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط إلبقــاء هــذه المراكــز
ضمــن الحــدود الموضوعــة.

أقل من 3
أشهر
ألف درهم
 31ديسمبر 2018
الموجودات
نقد وأرصدة لدى
مصرف اإلمارات
العربية المتحدة
المركزي
مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى
قروض وسلفيات
استثمارات
ممتلكات ومعدات
وأعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق
الملكية للمساهمين
مبالغ مستحقة إلى
البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة
األجل
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
للمساهمين
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
للمساهمين
ضمن الميزانية
العمومية
خارج الميزانية
العمومية
فرق حساسية أسعار
الفائدة المتراكم

 3إلى 12
شهرًا  1إلى  5سنوات
ألف درهم
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

غير حساس
للفائدة
ألف درهم

القيمة
الدفترية
ألف درهم

850٬000

50٬000

-

-

990٬767

1٬890٬767

403٬975
10٬143٬760
183٬794

979٬063
185٬162

1٬267٬203
1٬294٬418

369٬075
2٬159٬926

116٬197
834

520٬172
12٬759٬101
3٬824٬134

11٬581٬529

1٬214٬225

2٬561٬621

2٬529٬001

578٬355
938٬488
2٬624٬641

578٬355
938٬488
20٬511٬017

1٬215٬190
5٬108٬842

722٬465
4٬244٬940

183٬625
883٬069

-

30٬168
3٬802٬108

2٬151٬448
14٬038٬959

954٬850
-

-

-

-

836٬300

954٬850
836٬300

-

-

-

-

2٬529٬460

2٬529٬460

7٬278٬882

4٬967٬405

1٬066٬694

-

7٬198٬036

20٬511٬017

4٬302٬647

()3٬753٬180

1٬494٬927

2٬529٬001

()4٬573٬395

-

3٬151٬105

-

-

-

12٬001٬947

15٬153٬052

7٬453٬752

3٬700٬572

5٬195٬499

7٬724٬500

15٬153٬052

-

يتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بصــورة رئيســية مــن خــال مراقبــة الفــروق فــي معــدالت الفائــدة ووضــع حــدود معتمــدة مســبقًا لفئــات
إعــادة التســعير .لجنــة الموجــودات والمطلوبــات هــي هيئــة مراقبــة االلتــزام بهــذه الحــدود ،ويتــم مســاعدتها مــن قبــل قســم الخزينــة فــي
أنشــطة المراقبــة اليوميــة.
ويلخــص الجــدول التالــي مركــز حساســية أســعار الفائــدة بنهايــة الســنة .وفيمــا يلــي ملخــص مركــز الفــروق فــي أســعار الفائــدة لــدى البنــك
للمحافــظ غيــر التجاريــة:
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .27إدارة المخاطر (تابع)

 .27إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 31ديسمبر 2017
الموجودات
نقد وأرصدة لدى
مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى
قروض وسلفيات
استثمارات
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
وأعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق
الملكية للمساهمين
مبالغ مستحقة إلى
البنوك
ودائع العمالء
قروض متوسطة األجل
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
للمساهمين
مجموع المطلوبات
وحقوق الملكية
للمساهمين
ضمن الميزانية
العمومية
خارج الميزانية
العمومية

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

 3إلى  12شهرًا
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 12
شهرًا
ألف درهم

غير حساس
للفائدة
ألف درهم

القيمة
الدفترية
ألف درهم

1٬000٬000

-

-

-

1٬016٬628

2٬016٬628

210٬173
8٬040٬178
220٬403
-

1٬396٬224
130٬767
-

2٬683٬795
1٬237٬794
-

1٬008٬150
1٬815٬273
-

203٬355
9٬199
-

413٬528
13٬128٬347
3٬413٬436
-

9٬470٬754

1٬526٬991

3٬921٬589

2٬823٬423

589٬960
1٬176٬801
2٬995٬943

589٬960
1٬176٬801
20٬738٬700

1٬351٬384
7٬134٬011
844٬629
-

150٬564
3٬751٬868
-

332٬477
-

-

41٬942
3٬831٬561
1٬135٬634

1٬543٬890
15٬049٬917
844٬629
1٬135٬634

-

-

-

-

2٬164٬630

2٬164٬630

9٬330٬024

3٬902٬432

332٬477

-

7٬173٬767

20٬738٬700

140٬730

()2٬375٬441

3٬589٬112

2٬823٬423

()4٬177٬824

-

1٬995٬745

-

-

-

18٬531٬931

20٬527٬676

فرق حساسية أسعار
الفائدة المتراكم

2٬136٬475

()238٬966

3٬350٬146

6٬173٬569

20٬527٬676

-

2018
التغير في

حساسية صافي

التغير في

حساسية صافي

نقاط األساس

إيرادات الفوائد

نقاط األساس

إيرادات الفوائد

ألف درهم

يوضــح الجــدول التالــي مــدى الحساســية للتغيــرات المعقولــة المحتملــة فــي أســعار الفائــدة مــع ثبــات كافــة المتغيــرات األخــرى علــى بيــان
الدخــل للبنــك.
ـاء علــى
إن حساســية بيــان الدخــل تتمثــل فــي أثــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار الفوائــد علــى صافــي إيــرادات الفوائــد لســنة واحــدة ،بنـ ً
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر التجاريــة ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة المحتفــظ بهــا كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018بمــا فــي ذلــك تأثيــر
أدوات التحــوط.

2112
11

2017

٢٠١8
7
الـســنـوي102--
التـقـريــرTORPER L
AUNNA

ألف درهم

الزيادة في المعدل

25+

25٬341

25+

22٬633

االنخفاض في المعدل

25-

()25٬341

25-

()22٬633

تتعلــق حساســية معــدالت الفائــدة المبينــة أعــاه بشــكل رئيســي بالــدوالر االمريكــي حيــث أن البنــك ال يخضــع لصافــي تعــرض جوهــري
للموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر التجاريــة ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة والمقومــة بعمــات أخــرى.
ويتعــرض البنــك أيضــً إلــى مخاطــر القيمــة العادلــة الناشــئة مــن محفظــة الســندات بمعــدالت ثابتــة غيــر المحوطــة .ويــؤدي التغيــر فــي
القيمــة العادلــة لهــذه الســندات بنســبة  ٪5-/+إلــى تغيــر إيجابي/ســلبي فــي احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة بقيمــة
 2٬900٬000درهــم ( 2٬700٬000 :2017درهــم).
مخاطر العمالت
مخاطــر العمــات هــي المخاطــر التــي تــؤدي إلــى تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .حــدد البنــك
ســقوفا علــى المراكــز مــن حيــث العملــة .وتتــم مراقبــة المراكــز يوميــا ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط لضمــان بقــاء المراكــز ضمــن
الحــدود الموضوعــة.
بمــا أن ســعر صــرف الدرهــم اإلماراتــي ومعظــم عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مربوطــة حاليــً بالــدوالر األمريكــي ،فــإن األرصــدة
بالــدوالر األمريكــي ال تمثــل مخاطــر كبيــرة للعملــة.
تشــير الجــداول أدنــاه إلــى العمــات التــي يواجــه البنــك تعرضــً كبيــرًا لمخاطرهــا كمــا فــي  31ديســمبر  2018علــى موجوداتــه ومطلوباتــه
ـكل معقــول مقابــل الدرهــم اإلماراتــي ،مــع
النقديــة وتدفقاتــه النقديــة المتوقعــة .يحتســب التحليــل أثــر حركــة ســعر العملــة المحتمــل بشـ ٍ
بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة علــى بيــان الدخــل (بســبب القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة الحساســة للتغيــر فــي
ســعر العملــة) وحقــوق الملكيــة .يعكــس المبلــغ الســلبي فــي الجــدول صافــي االنخفــاض المحتمــل فــي بيــان الدخــل بينمــا يعكــس المبلــغ
اإليجابــي صافــي الزيــادة المحتملــة.
2017

2018
التغير في سعر العملة

التأثير على الربح

التغير في سعر العملة

التأثير على الربح

السعر بالنسبة المئوية

ألف درهم

السعر بالنسبة المئوية

ألف درهم

يورو

10+

()6

10+

56

جنيه إسترليني

10+

1

10+

9

العملة

مخاطر التشغيل
مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن تعطــل النظــام أو الخطــأ البشــري أو الغــش واالحتيــال أو األحــداث الخارجيــة .عندمــا
تفشــل الضوابــط الرقابيــة فــي أداء وظيفتهــا ،يمكــن لمخاطــر التشــغيل أن تســبب ضــررًا لســمعة البنــك أو أن يكــون لهــا تداعيــات قانونية
أو تنظيميــة أو أن تــؤدي إلــى خســارة ماليــة .ال يتوقــع البنــك القضــاء علــى جميــع مخاطــر التشــغيل ،ولكــن قــد يســتطيع البنــك إدارة هــذه
الفعــال بيــن الواجبــات،
المخاطــر مــن خــال آليــات الرقابــة ورصــد المخاطــر المحتملــة والتصــدي لهــا .تشــمل الضوابــط الرقابيــة الفصــل
ّ
وإجــراءات منــح حــق الوصــول والتفويــض والتســوية ،وآليــات تثقيــف الموظفيــن وتقييمهــم ،بمــا فــي ذلــك اســتعمال التدقيــق الداخلــي.
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .28تحليل القطاعات

 .29القيم العادلة لألدوات المالية

ألغراض تقديم التقارير إلى المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ القرارات التشغيلية ،تم تنظيم أنشطة البنك في أربعة قطاعات:

تحديد القيمة العادلة وتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

الخدمات المصرفية للشركات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

يتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية
للعمالء من الشركات والمؤسسات التجارية.

يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم:
المستوى األول:

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.

المستوى الثاني:

أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة
بشكل مباشر أو غير مباشر.
جديرة بالمالحظة ،سواء
ٍ
أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند
على بيانات جديرة بالمالحظة في السوق.

الخدمات المصرفية لألفراد

يتولى بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء األفراد ،وتقديم قروض للمستهلكين ،وتسهيالت
السحب على المكشوف ،وتسهيالت بطاقات االئتمان ،وتسهيالت تحويل االموال ،إضافة إلى
الخدمات المصرفية اإلسالمية.

الخزينة

يتولى بشكل رئيسي تقديم خدمات األسواق المالية والتجارة والخزينة ،باإلضافة إلى إدارة
عمليات التمويل الخاصة بالبنك (بما في ذلك اإلشراف على عمليات شركة الصدارة لالستثمار).

المستوى الثالث:

أخرى

يشمل محافظ اإلقراض غير األساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الشخصية
لمشاريع من يعملون لحسابهم الخاص.

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
يعرض الجدول التالي تحليل األدوات والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة:

تجــري المعامــات مــا بيــن القطاعــات وفقــً للمعــدالت الحاليــة فــي الســوق علــى أســاس تجــاري بحــت .وتخصــم  /تضــاف الفوائــد فــي قطاعــات
األعمــال علــى أســاس نســبة إجماليــة تُقــارب التكلفــة الهامشــية لألمــوال.
فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
الخدمات
المصرفية
الخدمات
للشركات المصرفية لألفراد
ألف درهم
ألف درهم
99٬530
295٬948
صافي إيرادات الفوائد
18٬576
103٬505
إيرادات تشغيلية أخرى
()77٬377
()164٬399
مصاريف تشغيلية
()30٬128
()219٬267
صافي خسائر انخفاض القيمة
10٬601
15٬787
ربح السنة
النفقات الرأسمالية
7٬410
11٬986
 الممتلكات والمعدات 31ديسمبر 2018
3٬096٬231
10٬989٬241
موجودات القطاع
3٬156٬657
11٬540٬865
مطلوبات القطاع
فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2017
الخدمات
الخدمات
المصرفية
المصرفية لألفراد
للشركات
ألف درهم
ألف درهم
113٬267
271٬226
صافي إيرادات الفوائد
26٬293
130٬695
إيرادات تشغيلية أخرى
()111٬556
()173٬787
مصاريف تشغيلية
()94٬780
()31٬860
صافي خسائر انخفاض القيمة
()66٬776
196٬274
ربح ( /خسارة) السنة
النفقات الرأسمالية
16٬137
26٬104
 الممتلكات والمعدات 31ديسمبر 2017
3٬259٬425
11٬267٬933
موجودات القطاع
3٬483٬529
12٬423٬029
مطلوبات القطاع

الخزينة
ألف درهم
75٬126
34٬021
()55٬735
()4٬736
48٬676

أخرى
ألف درهم
17٬623
3٬142
()30٬838
12٬236
2٬163

المجموع
ألف درهم
488٬227
159٬244
()328٬349
()241٬895
77٬227

1٬961

436

21٬793

6٬318٬709
3٬170٬440

106٬836
113٬595

20٬511٬017
17٬981٬557

الخزينة
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

57٬311
29٬325
()46٬662
39٬974

47٬637
1٬334
()38٬463
()162٬637
()152٬129

489٬441
187٬647
()370٬468
()289٬277
17٬343

4٬272

949

47٬462

5٬954٬353
2٬477٬467

256٬989
190٬045

20٬738٬700
18٬574٬070

 31ديسمبر 2018
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
مقايضات أسعار الفائدة
عقود آجلة
مقايضة العمالت
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة
سندات دين حكومية
سندات دين أخرى
حقوق ملكية
استثمارات غير مدرجة
حقوق ملكية
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة
سندات دين حكومية
سندات دين أخرى
حقوق ملكية
استثمارات غير مدرجة
حقوق ملكية
المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة
مقايضات أسعار الفائدة
عقود آجلة
خيارات العمالت

يعمــل البنــك فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة فقــط ،وهــي الشــرق األوســط .وعليــه ،لــم يتــم تقديــم تحاليــل جغرافيــة لإليــرادات التشــغيلية
وصافــي األربــاح وصافــي الموجــودات.
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المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

21٬152
62٬469
15
83٬636

-

21٬152
62٬469
15
83٬636

183٬794
7٬175
-

-

-

183٬794
7٬175
-

190٬969

-

-

190٬969

1٬569٬670
2٬015٬232
291

-

-

1٬569٬670
2٬015٬232
291

3٬585٬193

-

543
543

543
3٬585٬736

-

18٬592
45٬496
64٬088

-

18٬592
45٬496
64٬088
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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

 .29القيم العادلة لألدوات المالية (تابع)

 .29القيم العادلة لألدوات المالية (تابع)

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تابع)

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

اســتثمر البنــك خــال الســنة فــي أســهم شــركة غيــر مدرجــة بقيمــة  301٬000درهــم مصنفــة فــي المســتوى الثالــث .ولــم يكــن هنالــك
حــركات أخــرى بيــن مســتويات األدوات الماليــة خــال الســنة ( :2017ال شــيء).

استثمارات متاحة للبيع
مدرجة
سندات دين حكومية
سندات دين أخرى
حقوق ملكية
غير مدرجة
حقوق ملكية
المجموع
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
مدرجة
سندات دين أخرى
موجودات مشتقة
عقود آجلة
مقايضات أسعار الفائدة
مقايضة العمالت
المجموع

 3-29الحركة في األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث

1٬314٬799
1٬874٬450
8٬824

-

-

1٬314٬799
1٬874٬450
8٬824

3٬198٬073

-

377
377

377
3٬198٬450

196٬497

-

-

196٬497

 4-29األرباح أو الخسائر لألدوات المالية من المستوى الثالث المدرجة في الربح أو الخسارة للسنة:
لم يتم إدراج أرباح أو خسائر لألدوات المالية من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة ( :2017ال شيء درهم).
 5-29التأثيــر علــى القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة مــن المســتوى الثالــث التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة
للتغيــرات فــي االفتراضــات الرئيســية
إن التأثيــر علــى القيمــة العادلــة لــأدوات مــن المســتوى الثالــث باســتخدام افتراضــات بديلــة محتملــة بشــكل معقــول حســب فئــة
األداة ضئيــل.

-

100٬149
10٬562
49
110٬760

-

100٬149
10٬562
49
110٬760

مجموع الموجودات المالية

3٬394٬570

110٬760

377

3٬505٬707

مطلوبات مشتقة
عقود آجلة
مقايضات أسعار الفائدة
خيارات العمالت
مجموع المطلوبات المالية

-

74٬168
14٬765
15
88٬948

-

74٬168
14٬765
15
88٬948

مبيــن أدنــاه طــرق تحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة والموجــودات المدرجــة بالقيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم ،ويشــمل
ذلــك االفتراضــات المقــدرة مــن قبــل البنــك التــي يمكــن أن يســتخدمها أي مشــارك فــي الســوق عنــد تقييــم األدوات.

 6-29األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة
تشــتمل القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة علــى النقــد واألرصــدة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي والمبالــغ المســتحقة مــن بنــوك أخــرى والقــروض والســلفيات والموجــودات األخــرى (باســتثناء الموجــودات
المشــتقة) والمبالــغ المســتحقة للبنــوك وودائــع العمــاء والمطلوبــات األخــرى (باســتثناء المطلوبــات المشــتقة) التــي يتــم
تصنيفهــا ضمــن المســتوى الثانــي علــى أســاس المعطيــات الجديــرة بالمالحظــة فــي الســوق .إن القيــم العادلــة لــأدوات
الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة ال تختلــف جوهريــً عــن قيمهــا الدفتريــة.
يوضــح التالــي المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيــم العادلــة لتلــك األدوات الماليــة التــي لــم يتــم تســجيلها
بالقيمــة العادلــة للبيانــات الماليــة:
 1-6-29الموجودات التي تقارب قيمتها العادلة قيمتها الدفترية
فيمــا يتعلــق بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات فتــرات االســتحقاق قصيــرة األجــل (أقــل من ثالثة أشــهر) ،فمــن المفترض
أن قيمهــا الدفتريــة تقــارب قيمهــا العادلــة .يتــم كذلــك تطبيــق هــذا االفتــراض علــى الودائــع تحــت الطلــب وحســابات التوفير
التــي ليــس لهــا تواريــخ اســتحقاق محددة.

 1-29المشتقات
 2-6-29أدوات مالية ذات أسعار ثابتة
تتكــون منتجــات المشــتقات المقاســة باســتخدام أســلوب تقييــم إلــى جانــب المعطيــات الملحوظــة فــي الســوق بشــكل رئيســي مــن
عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة وعقــود خيــارات العمــات وعقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة .وتتضمــن أكثــر أســاليب التقييــم اســتخدامًا
نمــاذج األســعار اآلجلــة والمقايضــة باســتخدام حســابات القيمــة .تتضمــن النمــاذج معطيــات مختلفــة مــن بينهــا الجــدارة االئتمانيــة
لألطــراف المقابلــة وعقــود الصــرف األجنبــي الفوريــة واآلجلــة ومنحنيــات أســعار الفائــدة.
 2-29استثمارات مالية

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات األســعار الثابتــة والمدرجــة بالتكلفــة المطفــأة مــن خــال
مقارنــة أســعار الفائــدة الســوقية المطبقــة عنــد االعتــراف المبدئــي بهــا مع أســعار الســوق الحالية لــأدوات المالية المشــابهة.
تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع المحملــة بفائــدة ثابتــة علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدالت
الفائــدة الســائدة فــي أســواق المــال للديــون التــي تحمــل نفــس االئتمــان ونفــس فتــرة االســتحقاق .بالنســبة لــأدوات األخــرى
ذات األســعار المتغيــرة ،يتــم تعديلهــا لتعكــس التغيــر فــي هوامــش االئتمــان المطلوبــة منــذ االعتــراف المبدئــي بــاألداة.

تتكــون االســتثمارات الماليــة المقيمــة باســتخدام أســلوب التقييــم أو نمــاذج األســعار بشــكل رئيســي مــن أســهم غيــر مدرجــة .يتــم
تقييــم هــذه الموجــودات باســتخدام نمــاذج تتضمــن أحيانــً بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة فقــط وفــي أوقــات أخــرى تســتخدم
البيانــات الملحوظــة وغيــر الملحوظــة .المدخــات غيــر القابلــة للمالحظــة للنمــاذج تتضمــن االفتراضــات المتعلقــة بــاألداء المالــي
المســتقبلي للشــركة المســتثمر فيهــا ومخاطرهــا واالفتراضــات االقتصاديــة بشــأن قطــاع األعمــال والمناطــق الجغرافيــة التــي تعمــل
فيهــا الشــركة المســتثمر فيهــا.
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إيضـاحـــات حــول البـيـانـــات الـمـالـيـــة

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

 .30كفاية رأس المال
يديــر البنــك بشــكل فعــال هيــكل رأس المــال لتغطيــة المخاطــر المتأصلــة فــي العمــل .وتتــم مراقبــة كفايــة رأس مــال البنــك باســتخدام،
مــن بيــن مقاييــس أخــرى ،القواعــد والنســب الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة («قواعــد  /نســب بــازل») والتــي يتبناهــا
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اإلشــراف علــى البنــك.

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  3القاعدة 3

 1-30إدارة رأس المال
إن أهــداف البنــك الرئيســية مــن إدارة رأس المــال هــي ضمــان التــزام البنــك بالمتطلبــات الرأســمالية المفروضــة مــن جهــات خارجيــة
ومحافظــة البنــك علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي ومعــدالت رأســمالية صحيــة مــن أجــل دعــم أعمــال البنــك وزيــادة حصــص المســاهمين.
يقــوم البنــك بــإدارة قاعــدة رأس المــال وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصادية وســمات المخاطر
التــي تتعــرض لهــا أنشــطته .ومــن أجــل المحافظــة علــى قاعــدة رأس المــال أو تعديلهــا ،فقــد يقــوم البنــك بتعديــل قيمــة دفعــات
توزيعــات األربــاح الموزعــة علــى المســاهمين أو إعــادة رأس المــال إليهــم أو إصــدار أســهم جديــدة .لــم تطــرأ أي تغييــرات علــى األهــداف
والسياســات والعمليــات عــن الســنوات الســابقة.
فيمــا يلــي حســابات نســبة المخاطــر للموجــودات ،وفقــً إلرشــادات كفايــة رأس المــال طبقــً التفاقيــة بــازل  2الموضوعــة للقطــاع
المصرفــي العالمــي:
التعرضات المرجحة بالمخاطر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل
المرجحة بالمخاطر
التعرضات
مجموع
ّ

15٬784٬475
77٬323
1٬416٬305
17٬278٬103

16٬045٬234
35٬796
1٬759٬413
17٬840٬443

الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس المال
الشريحة األولى من رأس المال
الشريحة الثانية من رأس المال
قاعدة رأس المال

2٬528٬867
197٬306
2٬726٬173

2٬141٬745
211٬211
2٬352٬956

 2-30نسبة رأس المال:
مجموع رأس المال النظامي كنسبة من مجموع الموجودات المرجحة
بالمخاطر

%15.8

%15.8

مجموع الشريحة األولى من رأس المال النظامي كنسبة من مجموع
الموجودات المرجحة بالمخاطر

%14.6

%12.0

يتكــون رأس المــال النظامــي بصفــة أساســية مــن الشــريحة األولــى مــن رأس المــال ،وتشــمل رأس المــال ،وعــاوة اإلصــدار ،واألربــاح
المحتجــزة التــي تتضمــن أربــاح الســنة الحاليــة ،وتحويــل العمــات األجنبيــة ،ناقصــً توزيعــات األربــاح المســتحقة .يتــم إجــراء تعديــات
علــى النتائــج واالحتياطيــات المبنيــة علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة علــى النحــو الــذي نــص عليــه مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي .العنصــر اآلخــر مــن عناصــر رأس المــال التنظيمــي هــو الشــريحة الثانيــة لــرأس المــال التــي تشــمل المخصصــات
العامــة والتغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة.
التزم البنك بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال.

 .31مساهمات اجتماعية
بلغت المساهمات االجتماعية خالل السنة  450٬500درهم ( :2017ال شيء).
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣
في  31ديسمبر ( 2018تابع)

ُأعــدت هــذه اإلفصاحــات امتثــاالً للتعميــم رقــم  2017/52المــؤرخ فــي  17ينايــر  2018والصــادر مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي
وفقــً للعمليــات الحســابية لكفايــة رأس المــال المقــررة بموجــب اتفاقيــة بــازل  3بتاريــخ  31ديســمبر  2018التــي قــد ُأعــدت تماشــيًا مــع التعميــم.
وقــد تــم الرجــوع للقوائــم الماليــة المدققــة بتاريــخ  31ديســمبر  2018للحصــول علــى تفاصيــل إضافيــة فحســب ،متــى اقتضــى األمــر ذلــك.
وتتعلق هذه اإلفصاحات بعمليات البنك العربي المتحد (“البنك”) كما في  31ديسمبر .2018

أ) هيكل رأس المال
2018
موجز األحكام
والشروط والسمات
األساسية

الفئة

ألف درهم إماراتي

2017
ألف درهم إماراتي

الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية
.1

رأس المال المساهم المدفوع

أسهم عادية قيمة كل
منها درهم إماراتي

2٬062٬550

1٬375٬033

 .2االحتياطات المؤهلة
أ.

احتياطي قانوني

ب .احتياطي خاص
ج .احتياطي عام
د .تغييرات متراكمة في القيمة العادلة
هـ .خسائر متراكمة

طبقًا للقانون االتحادي
رقم  2لسنة 2015
والنظام األساسي
للبنك
طبقًا للمرسوم بقانون
اتحادي رقم  14لسنة
2018
وفقًا لقرار المساهمين
بشأن توصية مجلس
اإلدارة
الدخل( /الخسارة)
الشامل اآلخر
بعد نقل صافي الربح
ومخصصات العام

الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية قبل
التعديالت النظامية وحد االقتطاعات
مخصومًا منها :التعديالت النظامية وحد االقتطاعات
إجمالي الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية -
المبلغ اإلجمالي
الشريحة األولى لرأس المال اإلضافي

504٬671

496٬948

422٬116

414٬393

9٬311

9٬311

()42٬855

10٬014

()426٬926

()153٬940

2٬528٬867

2٬151٬759

-

-

2٬528٬867

2٬151٬759

-

-

الشريحة الثانية من رأس المال

مخصصات عامة
الشريحة الثانية من رأس المال  -المبلغ اإلجمالي
إجمالي رأس المال المؤهل بعد االقتطاعات  -رأس
المال األساسي

٢٠١8
التـقـريــر
الـســنـوي 710-2
- TORPER L
AUNNA

طبقًا للقواعد التي
وضعها مصرف اإلمارات
العربية المتحدة
المركزي

197٬306

200٬565

197٬306

200٬565

2٬726٬173

2٬352٬324
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

ب) كفاية رأس المال

ب) كفاية رأس المال (تابع)

أ) اإلفصاحات النوعية
اتبــع البنــك نهجــً موحــدًا لحســاب مخاطــر االئتمــان والســوق ونهــج المؤشــرات األساســية للمخاطــر التشــغيلية طبقــً للمبــادئ التوجيهيــة
لتنفيــذ اتفاقيــة بــازل  2بشــأن كفايــة رأس المــال التــي أصدرهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــي التعميــم رقــم 2017/52
المــؤرخ فــي  17ينايــر .2018

وال يستطيع البنك أن يتوقع التخلص من جميع المخاطر التشغيلية .وعلى الرغم من ذلك ،فإن البنك -عبر إطار الضوابط ورصد

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

أهداف إدارة المخاطر وسياساتها
يشــغل البنــك إدارة مخاطــرة المجموعــة التــي يرأســها كبيــر مســؤولي المخاطــر .وتُعــد هــذه اإلدارة مســؤولة عــن إدارة جميــع شــرائح
المخاطــر الثالثــة وهــي تحديــد مخاطــر االئتمــان والســوق والتشــغيل .ولــدى البنــك أيضــً لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة
المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة التــي تعتمــد سياســيات البنــك بشــأن جميــع موضوعــات التدقيــق والمخاطــر وتشــرف علــى مهــام
التدقيــق والمخاطــر واالمتثــال لــدى البنــك ،حيــث تضمــن هــذه الخطــوات أن يكــون لــدى إطــار عمــل إدارة المخاطــر أســاس صلــب وأن يكــون
قــادرًا علــى معالجــة جميــع المخاطــر ذات الصلــة بأســلوب متســق ومنظــم علــى نحــو جيــد.
مخاطر االئتمان
المخاطــر االئتمانيــة هــي مخاطــر يفشــل العميــل أو الطــرف المقابــل فــي مواجهتهــا ممــا يســفر عــن حــدوث خســارة ماليــة للبنــك .وتنجــم
تلــك المخاطــر عــن أنشــطة اإلقــراض والتمويــل التجــاري والخزينــة وغيرهــا مــن األنشــطة التــي يمارســها البنــك .وتُراقــب المخاطــر االئتمانيــة
علــى نحــو فاعــل طبقــً للسياســات االئتمانيــة التــي تحــدد بوضــوح ســلطات اإلقــراض وسياســاته وإجراءاتــه المفوضــة .وتنطــوي إدارة مخاطــر
االئتمــان أيضــً علــى رصــد أوجــه تركيــز المخاطــر حســب القطــاع الصناعــي وكذلــك المــكان الجغرافــي.
ويتبــع البنــك عمليــة اســتعراض نوعيــة االئتمــان بقصــد أن يحــدد علــى نحــو مبكــر التغيــرات الممكنــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف
المقابلــة ،بمــا فــي ذلــك عمليــات التنقيــح الدوريــة للضمانــات .وتنشــأ حــدود األطــراف المقابلــة باســتخدام نظــام تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة
الــذي يضــع لــكل طــرف مقابــل تصنيفــً ائتمانيــً يخضــع للتنقيــح الــدوري .وتســمح عمليــة اســتعراض نوعيــة االئتمــان للبنــك بتقديــر
الخســارة المحتملــة نتيجــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا واتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي لهــا.
مخاطر السوق
تتمثــل المكونــات الرئيســية لمخاطــر الســوق لــدى البنــك فــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر الصــرف األجنبــي ومخاطــر أســعار األســهم.
وتنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن إمكانيــة أن تؤثــر تغيــرات أســعار الفائــدة علــى الربحيــة المســتقبلية أو علــى القيــم العادلــة لــأدوات
الماليــة .ويتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة عــدم توافــق مبالــغ األصــول والخصــوم والصكــوك خــارج الميزانيــة العموميــة
المســتحقة أو المعــاد تســعيرها فــي فتــرة معينــة أو نتيجــة وجــود فجــوات بينهــا .وتضطلــع خزينــة البنــك بــإدارة هــذه المخاطــر عبــر رصــد
تلــك الفجــوات علــى أســاس نظامــي.
كمــا أن تقلبــات أســعار الصــرف المختلفــة تُعــد مصــدرًا لمخاطــر الصــرف األجنبــي .وقــد وضــع مجلــس اإلدارة حــدودًا علــى مركــز الصــرف
األجنبــي االفتتاحــي إلدارة تلــك المخاطــر ،حيــث تُرصــد مراكــز الصــرف األجنبــي هــذه علــى أســاس يومــي وتســتخدم الخزينــة إســتراتيجيات
التحـ ُّـوط لضمــان الحفــاظ علــى تلــك المراكــز ضمــن الحــدود المقــررة.
وتنشــأ مخاطــر أســعار األســهم جـ َّراء حــدوث تقلبــات فــي أســعار ملكيــة أســهم البنــك .وتُتجنــب هــذه المخاطــر بإبقــاء حــاالت التعــرض لهــا
علــى مســتويات منخفضــة للغايــة إلــى جانــب رصــد األســعار علــى نحــو نظامــي.
وإضافــةً إلجــراءات الحمايــة المذكــورة أعــاه فــإن لجنــة األصــول والخصــوم لــدى البنــك تســتعرض مخاطــر الســوق علــى نحــو نظامــي ،وتُتخــذ
التدابيــر التصحيحيــة عنــد الضــرورة.
المخاطر التشغيلية
تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن تعطــل النظــام أو الخطــأ البشــري أو االحتيــال أو األحــداث الخارجيــة .فعندمــا
تتوقــف وســائل الرقابــة عــن األداء ،يمكــن أن تســبب المخاطــر التشــغيلية إضــرارًا بالســمعة أو أن تحــدث آثــارًا قانونيــة أو نظاميــة أو أن
تُفضــي إلــى خســارة ماليــة أو جميــع مــا ســبق معــً.
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المخاطــر المحتملــة واالســتجابة لهــاُ -يعــد قــادرًا علــى إدارة هــذه المخاطــر .وتشــمل الضوابــط الفصــل الفعــال للواجبــات وإمكانيــة االطــاع
وإجــراءات التفويــض والتســوية وعمليــات تدريــب الموظفيــن وتقييمهــم (بمــا فــي ذلــك أنشــطة التدقيــق الداخلــي).
ب) اإلفصاحات الكمية
طبقــً للتعميــم رقــم  2017/52المــؤرخ فــي  17ينايــر  2018والصــادر مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــإن الحــد األدنــى لمتطلبــات
كفايــة رأس المــال يبلــغ ( %10.5مــع اســتبعاد احتياطــي الحفــاظ علــى رأس المــال بواقــع  %1.875لســنة  )%1.25 :2017( 2018مــن إجمالــي األصــول
المحملــة بالمخاطــر .وفيمــا يلــي العمليــات الحســابية لمعــدل كفايــة رأس المــال لــدى البنــك:
ُ
الفئة

2018
ألف درهم إماراتي

أصول ُمحملة بالمخاطر
 .1مخاطر االئتمان  -النهج الموحد
 .2مخاطر السوق  -النهج الموحد
 .3مخاطر التشغيل  -النهج الموحد
المحملة بالمخاطر
إجمالي األصول ُ
رأس المال األساسي
نسبة رأس المال ()%
أ .اإلجمالي بالنسبة للبنك
ب .نسبة الشريحة األولى فقط للبنك

2017
ألف درهم إماراتي

15٬784٬475
77٬323
1٬416٬305
17٬278٬103
2٬726٬173

16٬045٬234
35٬796
1٬759٬413
17٬840٬443
2٬352٬324

%15.8
%14.6

%13.2
%12.1

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد
.1

المحملة بالمخاطر كما في  31ديسمبر :2018
تفاصيل المخاطر وأساليب التخفيف من المخاطر والمخاطر ُ

الفئة

مطالبات على الجهات السيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع
العام الحكومية الالمركزية
مطالبات على بنوك التنمية
المتعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على شركات األوراق المالية
مطالبات على الشركات
مطالبات مدرجة في محافظ التجزئة
وفقًا للمعايير الرقابية
مطالبات مضمونة بعقارات سكنية
مطالبات مضمونة بعقارات تجارية
مطالبات غير عاملة
فئات المطالبات األعلى من حيث
المخاطر
أصول أخرى
مطالبات على أصول مدققة
مشتقات ائتمانية (حماية بيع
البنوك)
اإلجمالي
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المخاطر في
الميزانية
العمومية
وخارجها
(إجمالي
المستحق)
ُ
ألف درهم
إماراتي
3٬089٬653

مخصص
عيني
وفوائد تحت
التسوية

التعرض
قبل
أساليب
أساليب
التخفيف
التخفيف
من المخاطر من المخاطر
االئتمانية
االئتمانية

التعرض
التعرض
بعد أساليب
التخفيف بعد عوامل
تحويل
من المخاطر
االئتمان
االئتمانية

األصول
المحملة
ُ
بالمخاطر

ألف درهم
إماراتي
-

ألف درهم
إماراتي
3٬089٬653

ألف درهم
إماراتي
-

ألف درهم
إماراتي
3٬089٬653

ألف درهم
إماراتي
3٬089٬653

ألف درهم
إماراتي
51٬042

707٬281

-

707٬281

-

707٬281

707٬281

-

-

-

-

-

-

-

-

2٬114٬062
12٬997٬540

-

2٬114٬062
12٬997٬540

-

2٬114٬062
12٬997٬540

2٬045٬182
11٬646٬251

1٬359٬670
9٬829٬817

798٬795

-

798٬795

-

798٬795

798٬795

611٬982

2٬138٬705
1٬091٬707
1٬140٬692

()735٬046

2٬138٬705
1٬091٬707
405٬646

-

2٬138٬705
1٬091٬707
405٬646

2٬138٬705
1٬091٬707
405٬646

881٬407
1٬091٬707
441٬464

-

-

-

-

-

-

-

1٬615٬851
-

-

1٬615٬851
-

-

1٬615٬851
-

1٬615٬851
-

1٬517٬386
-

-

-

-

-

-

-

-

25٬694٬286

()735٬046

24٬959٬240

-

24٬959٬240

23٬539٬071

15٬784٬475

3123
21

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

.١

المحملة بالمخاطر كما في  31ديسمبر :2017
تفاصيل المخاطر وأساليب التخفيف من المخاطر والمخاطر ُ

مطالبات على جهات
سيادية
مطالبات على
مؤسسات القطاع
العام الحكومية
الالمركزية
مطالبات على بنوك
التنمية المتعددة
األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على شركات
األوراق المالية
مطالبات على
الشركات
مطالبات مدرجة في
محافظ التجزئة وفقًا
للمعايير الرقابية
مطالبات مضمونة
بعقارات سكنية
مطالبات مضمونة
بعقارات تجارية
مطالبات غير عاملة
فئات المطالبات
األعلى من حيث
المخاطر
أصول أخرى
مطالبات على أصول
مدققة
مشتقات ائتمانية
(حماية بيع البنوك)
اإلجمالي
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في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المخاطر في
الميزانية
العمومية
وخارجها

مخصص
عيني
وفوائد تحت
التسوية

التعرض
قبل أساليب
التخفيف
من المخاطر
االئتمانية

أساليب
التخفيف
من المخاطر
االئتمانية

التعرض
بعد أساليب
التخفيف
من المخاطر
االئتمانية

.2

التعرض
بعد عوامل
تحويل
االئتمان

األصول
المحملة
بالمخاطر

(إجمالي
المستحق)
ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

2٬927٬675

-

2٬927٬675

-

2٬927٬675

2٬927٬675

-

1٬169٬725

-

1٬169٬725

-

1٬169٬725

1٬169٬725

-

-

-

-

-

-

-

-

1٬897٬115

-

1٬897٬115

-

1٬897٬115

1٬872٬311

1٬075٬685

-

-

-

-

-

-

-

13٬184٬027

-

13٬184٬027

-

13٬184٬027

11٬745٬437

10٬319٬892

1٬068٬759

-

1٬068٬759

-

1٬268٬759

1٬068٬759

814٬676

2٬101٬773

-

2٬101٬773

-

2٬101٬773

2٬101٬773

795٬974

799٬464

-

799٬464

-

799٬464

799٬464

799٬464

1٬133٬653

()755٬308

378٬345

-

378٬345

378٬345

464٬263

-

-

-

-

-

-

-

1٬859٬480

-

1٬859٬480

-

1٬859٬480

1٬859٬480

1٬859٬480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26٬141٬671

()755٬308

25٬386٬363

-

25٬386٬363

23٬922٬969

16٬045٬234

بيانات التعرض حسب قطاع الصناعة كما في  31ديسمبر 2018

الفئة

القروض
والسلفيات

االستثمارات

أصول أخرى

اإلجمالي
الم َم َّول
ُ

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

الزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية
الصناعات
االستخراجية

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

-

-

-

-

-

-

-

29٬076

-

-

29٬076

5٬634

5٬634

34٬710

1٬390٬647

-

182٬894

1٬573٬541

802٬787

802٬787

2٬376٬328

21٬551

-

-

21٬551

18٬471

18٬471

40٬022

847٬282

27٬695

53٬021

927٬998

1٬727٬520

1٬727٬520

2٬655٬518

2٬372٬455

-

127٬081

2٬499٬536

645٬635

645٬635

3٬145٬171

-

-

-

-

-

-

-

510٬346

-

-

510٬346

108٬691

108٬691

619٬037

-

-

-

-

-

-

-

خدمات اجتماعية
وخاصة

1٬350٬978

-

23٬451

1٬374٬429

244٬866

244٬866

1٬619٬295

قطاع الخدمات المالية

1٬379٬313

267٬489

2٬544٬068

4٬190٬870

615٬870

615٬870

4٬806٬740

434٬645

3٬304٬295

-

3٬738٬940

-

-

3٬738٬940

5٬454٬158

-

-

5٬454٬158

60٬923

60٬923

5٬515٬081

112٬363

32٬852

998٬101

1٬143٬316

128

128

1٬143٬444

التصنيع
الكهرباء والغاز
والمياه
اإلنشاء
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خارج
الميزانية
العمومية
ألف درهم
إماراتي

إجمالي غير
ُم َم َّول

إجمالي
التعرض

تجارة الجملة /التجزئة
المطاعم والفنادق
النقل والتخزين
واالتصال
خدمات عقارية وتجارية

الحكومة
صناعات منزلية/
شخصية
أخرى

اإلجمالي
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13٬902٬814

3٬632٬331

3٬928٬616

21٬463٬761

4٬230٬525

4٬230٬525

25٬694٬286
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

التعرض حسب قطاع الصناعة كما في  31ديسمبر 2017
بيانات
ُّ

الفئة

الزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية

الصناعات
االستخراجية
التصنيع
الكهرباء والغاز
والمياه
اإلنشاء
تجارة الجملة /التجزئة
المطاعم والفنادق
النقل والتخزين
واالتصال
خدمات عقارية
وتجارية
خدمات اجتماعية
وخاصة
قطاع الخدمات
المالية
الحكومة
صناعات منزلية/
شخصية
أخرى

اإلجمالي
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.3
إجمالي غير
ممول

إجمالي
التعرض

القروض
والسلفيات

االستثمارات

أصول أخرى

اإلجمالي
الممول

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

خارج
الميزانية
العمومية
ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

-

-

-

-

-

-

-

37٬689

-

-

37٬689

9٬273

9٬273

46٬963

1٬595٬468

-

177٬762

1٬773٬230

861٬601

861٬601

2٬634٬831

18٬716

-

-

18٬716

16٬597

16٬597

35٬313

798٬066

19٬998

45٬631

863٬695

1٬748٬718

1٬748٬718

2٬612٬413

2٬088٬028

-

406٬428

2٬494٬456

666٬107

666٬107

3٬160٬563

-

-

-

-

-

-

-

589٬825

-

-

589٬825

137٬814

137٬814

727٬639

-

-

-

-

-

-

-

1٬461٬394

-

44٬520

1٬505٬914

249٬592

249٬592

1٬755٬506

1٬220٬212

337٬495

2٬549٬847

4٬107٬554

527٬934

527٬934

4٬635٬488

479٬360

3٬046٬742

-

3٬526٬102

-

-

3٬526٬102

5٬846٬945

-

-

5٬846٬945

154٬855

154٬855

6٬001٬800

22٬803

-

981٬930

1٬004٬733

321

321

1٬005٬054

14٬158٬506

3٬404٬235

4٬206٬118

21٬768٬859

4٬372٬814

4٬372٬814

26٬141٬671

بناء على التصنيفات الخارجية
وحد
إجمالي
الم َّ
ُّ
ً
التعرض وفقًا للنهج ُ

اإلفصاحات النوعية
أ)
حملــة بالمخاطــر ،فإنــه ال تؤخــذ فــي االعتبــار ســوى التصنيفــات التــي وضعتهــا مؤسســات تصنيــف االئتمــان
ألغــراض حســاب األصــول ُ
الم َّ
الخارجيــة كمــا اعتمدهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .وتتمثــل مؤسســات تصنيــف االئتمــان الخارجيــة المقبولــة فــي موديــز،
فيتــش ،ســتاندرد آنــد بــورز
التعرض قبل أساليب تخفيف مخاطر االئتمان
إجمالي
ُّ
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ب) اإلفصاحات الكمية
التعرض قبل أساليب تخفيف مخاطر االئتمان
إجمالي
ُّ

الفئة

مطالبات على جهات
سيادية
مطالبات على
مؤسسات القطاع
العام الحكومية
الالمركزية
مطالبات على بنوك
التنمية المتعددة
األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على شركات
األوراق المالية
مطالبات على
الشركات
مطالبات مدرجة في
محافظ التجزئة وفقًا
للمعايير الرقابية
مطالبات مضمونة
بعقارات سكنية
مطالبات مضمونة
بعقارات تجارية
مطالبات غير عاملة
فئات المطالبات
األعلى من حيث
المخاطر
أصول أخرى
مطالبات على أصول
ُمدققة
مشتقات ائتمانية
(حماية بيع البنوك)
اإلجمالي
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ُمصنفة
ألف درهم
إماراتي

2017

2018
غير ُمصنفة

اإلجمالي

مصنفة

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

غير مصنفة
ألف درهم
إماراتي

اإلجمالي
ألف درهم
إماراتي

2٬653٬956

435٬697

3٬089٬653

2٬805٬658

122٬017

2٬927٬675

272٬636

434٬645

707٬281

377٬328

792٬397

1٬169٬725

-

-

-

-

-

-

1٬937٬128

176٬934

2٬114٬062

1٬797٬188

99٬927

1٬897٬115

-

-

-

-

-

-

1٬395٬422

11٬602٬118

12٬997٬540

1٬184٬125

11٬999٬902

13٬184٬027

-

798٬795

798٬795

-

1٬068٬759

1٬068٬759

-

2٬138٬705

2٬138٬705

-

2٬101٬773

2٬101٬773

-

1٬091٬707

1٬091٬707

-

799٬464

799٬464

-

1٬140٬692

1٬140٬692

-

1٬133٬653

1٬133٬653

-

-

-

-

-

-

-

1٬615٬851

1٬615٬851

8٬519

1٬850٬961

1٬859٬480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6٬259٬142

19٬435٬144

25٬694٬286

6٬172٬818

19٬968٬853

26٬141٬671
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

.8
التعرض حسب نوع العملة
.4
ُّ
تحــدث حــاالت تعــرض البنــك أساســً بالعملــة المحليــة .ولهــذا ،فــإن مخاطــر التعـ ُّـرض بالعمــات األجنبيــة تحــدث فــي نطــاق الحــد األدنــى.
وللحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــلُ ،يرجــى التكــرم بالرجــوع لإليضــاح رقــم “ 27إدارة المخاطــر  -مخاطــر العمــات” مــن إيضاحــات القوائــم
الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018
التعرض حسب المنطقة الجغرافية
.5
ُّ
ليــس للبنــك فــروع إال فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ولهــذا فــإن مخاطــر تعرضــه هــي فــي األســاس داخــل البلــد .وللحصــول علــى مزيــد مــن
التفاصيــلُ ،يرجــى التكـ ُّـرم بالرجــوع لإليضــاح رقــم “ 27إدارة المخاطــر  -مخاطــر العمــات” مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018
التعرض حسب القطاع االقتصادي
.6
ُّ
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــلُ ،يرجــى التكــرم بالرجــوع لإليضــاح رقــم “ 27إدارة المخاطــر” مــن إيضاحــات القوائــم الماليــة كمــا فــي 31
ديســمبر .2018

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة (تابع)

المرحلة الثالثة :الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -مع انخفاض قيمة االئتمان
)3
تُقيــم األصــول الماليــة علــى أنهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثر يحدث تأثيرًا ضــارًا في التدفقات النقدية المســتقبلية
لذلــك األصــل .وتســتخدم هــذه المرحلــة المعاييــر نفســها المقــررة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39وتبقــى منهجيــة البنــك
للمخصصــات العينيــة دون تغييــر .وبالنســبة لألصــول الماليــة التــي صــارت منخفضــة القيمــة االئتمانيــة ُتــدرج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة
طــوال عمــر األصــل وتُحســب إيــرادات الفائــدة بتطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى التكلفــة المســتهلكة (صافــي المخصــص) وليــس
إجمالــي القيمــة الدفتريــة.
ـد مــن التفاصيــلُ ،يرجــى التكــرم بالرجــوع لإليضــاح رقــم “ 3السياســات المحاســبية المهمــة” مــن إيضاحــات القوائــم
وللحصــول علــى مزيـ ٍ
الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018
ب) اإلفصاحات الكمية
المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة حسب قطاع الصناعة كما في  31ديسمبر :2018

التعرض حسب االستحقاق التعاقدي المتبقي
.7
ُّ
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــلُ ،يرجــى التكــرم بالرجــوع لإليضــاح رقــم “ 27إدارة المخاطــر  -مخاطــر الســيولة” مــن إيضاحــات القوائــم
الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018
المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة
.8
اإلفصاحات النوعية
أ)
تعريف مصطلحي غير العاملة والمنخفضة القيمة
الحسابات غير العاملة غير تلك الحسابات التي ال تُستوفى فيها االلتزامات في تاريخ االستحقاق.
ويعــد األصــل المالــي -أو مجموعــة األصــول الماليــة -منخفــض القيمــة إذا كانــت هنــاك أدلــة موضوعيــة علــى انخفــاض القيمــة نتيجــة وقــوع
األولــي لألصــول واســتنادًا إلــى تقديــرات موثوقــة تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لألصــل المالــي أو
حــدث أو أكثــر بعــد اإلدراج َّ
مجموعــة األصــول الماليــة.
وقــد تشــمل أدلــة انخفــاض القيمــة( :أ) مؤشــرات علــى أن المقتــرض أو مجموعــة المقترضيــن يشــهد صعوبــة ماليــة كبيــرة( ،ب) احتماليــة
أن يخضــع لإلفــاس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة؛ (ج) تأخــر الدفعــات التعاقديــة للمبلــغ األساســي أو الفائــدة؛ (د) اإلخــال بتعهــدات القــروض أو
شــروطها؛ (ه) انخفــاض القيمــة المتحققــة للضمــان؛ (و) االنخفــاض الكبيــر فــي التصنيــف االئتمانــي الــذي تســببه مؤسســة تصنيــف ائتمــان
خارجيــة.
ـاء علــى نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
وبعــد اتبــاع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9أدرج البنــك انخفــاض القيمــة بنـ ً
الــذي حــل محــل منهجيــة الخســائر المتكبــدة المقــررة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم .39
ويطبــق البنــك نهجــً مكونــً مــن ثــاث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التي تجــري محاســبتها بالتكلفة
تغيــر نوعيــة االئتمــان منــذ
ـاء علــى ُّ
المســتهلكة والقيمــة العادلــة عبــر الدخــل الشــامل اآلخــر .وتمــر األصــول بالمراحــل الثالثــة التاليــة بنـ ً
األولــي.
اإلدراج َّ
المرحلة األولى :الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا
)1
بالنســبة لحــاالت التعــرض التــي ال تحــدث فيهــا زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ اإلدراج األولــي ولــم تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان
عنــد نشــأتهاُ ،تــدرج حصــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة المقترنــة باحتماليــة وقــوع أحــداث التعســر فــي
غضــون االثنــي عشــر شــهرًا التاليــة.
المرحلة الثانية :الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة  -دون انخفاض قيمة االئتمان
)2
بالنســبة لحــاالت التعــرض التــي حدثــت فيهــا زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ اإلدراج األولــي ولــم تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان
ُتــدرج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة.
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مطالبات
منخفضة
القيمة

غير عاملة ولكنها ليست منخفضة القيمة
الفئة

غير عاملة لمدة غير عاملة لمدة غير عاملة لمدة
 90 - 61يومًا
 60 - 31يومًا
 30 - 0يومًا
ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

الزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية
الصناعات
االستخراجية
التصنيع
الكهرباء والغاز
والمياه
اإلنشاء
تجارة الجملة /التجزئة
المطاعم والفنادق
النقل والتخزين
واالتصال
خدمات عقارية وتجارية
خدمات اجتماعية
وخاصة
قطاع الخدمات المالية
الحكومة
صناعات منزلية/
شخصية
اإلجمالي
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مخصص
وفائدة تحت
التسوية

غير عاملة لما
يزيد على 91
يومًا
ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

-

-

-

-

-

-

19

124

124

-

-

-

22٬499

529

256

120

293٬014

154٬380

-

-

-

-

8٬116

5٬688

6٬380
4٬345
-

1٬346
3٬483
-

431
54٬401
-

733
10٬745
-

86٬277
292٬398
-

47٬995
198٬360
-

27

9

2٬384

57

155٬541

79٬676

662

3٬214

398

258

-

-

11٬535

1٬589

136

46٬970

217٬762

164٬180

-

-

-

-

84٬778
-

41٬336
-

8٬175

1٬991

1٬243

1٬927

112٬717

43٬431

53٬642

12٬285

59٬373

60٬810

1٬250٬603

735٬046

9129
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
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ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

.8
ب)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

.8
ب)

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة (تابع)
اإلفصاحات الكمية (تابع)

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة حسب قطاع الصناعة كما في  31ديسمبر :2017

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في  31ديسمبر :2018
مطالبات
منخفضة
القيمة

غير عاملة ولكنها ليست منخفضة القيمة
الفئة

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

-

-

-

-

-

-

1٬849

-

-

-

-

-

12٬907

290

122

120

288٬883

100٬376

5

-

-

-

8٬921

5٬379

اإلنشاء

2٬343

-

-

-

778

343

تجارة الجملة /التجزئة

15٬256

11٬418

306

25٬881

287٬061

211٬436

-

-

-

-

-

-

155

108

108

9

1٬397

429

خدمات عقارية وتجارية

2٬868

21٬064

-

-

-

-

خدمات اجتماعية
وخاصة

5٬165

1٬073

1٬725

2٬618

399٬248

310٬418

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7٬319

2٬536

2٬228

1٬509

220٬147

147٬187

47٬901

36٬489

4٬488

30٬136

1٬206٬434

775٬567

التصنيع
الكهرباء والغاز
والمياه

المطاعم والفنادق
النقل والتخزين
واالتصال

قطاع الخدمات المالية
الحكومة
صناعات منزلية/
شخصية
اإلجمالي

0130
31

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

مخصص
وفائدة تحت
التسوية

غير عاملة لما
يزيد على 91
يومًا
ألف درهم
إماراتي

الزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية
الصناعات
االستخراجية

غير عاملة لمدة غير عاملة لمدة غير عاملة لمدة
 90 - 61يومًا
 60 - 31يومًا
 30 - 0يومًا

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة (تابع)
اإلفصاحات الكمية (تابع)
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مطالبات
منخفضة
القيمة

غير عاملة ولكنها ليست منخفضة القيمة
المنطقة الجغرافية

اإلمارات العربية
المتحدة

اإلجمالي

غير عاملة
لمدة 30 - 0
يومًا
ألف درهم
إماراتي

غير عاملة
لمدة 60 - 31
يومًا
ألف درهم
إماراتي

غير عاملة
لمدة 90 - 61
يومًا
ألف درهم
إماراتي

53٬642

12٬285

59٬373

53٬642

12٬285

مخصص
وفائدة تحت
التسوية

غير عاملة لما
يزيد على 91
يومًا
ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

ألف درهم
إماراتي

60٬810

1٬250٬603

735٬046

60٬810

59٬373

1٬250٬603

735٬046

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في  31ديسمبر :2017
مطالبات
منخفضة
القيمة

غير عاملة ولكنها ليست منخفضة القيمة
المنطقة الجغرافية

غير عاملة لمدة غير عاملة لمدة غير عاملة لمدة
 90 - 61يومًا
 60 - 31يومًا
 30 - 0يومًا
ألف درهم
إماراتي

اإلمارات العربية
المتحدة

اإلجمالي
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47٬901

47٬901

ألف درهم
إماراتي

36٬489

36٬489

ألف درهم
إماراتي

4٬488

4٬488

غير عاملة لما
يزيد على 91
يومًا
ألف درهم
إماراتي

30٬136

30٬136

ألف درهم
إماراتي

1٬206٬434

1٬206٬434

مخصص
وفائدة تحت
التسوية

ألف درهم
إماراتي

775٬567

775٬567
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

ج) المخاطر االئتمانية وفقًا للنهج الموحد (تابع)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

.8
ب)

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

المطالبات غير العاملة والمنخفضة القيمة (تابع)
اإلفصاحات الكمية (تابع)

تسوية التغييرات في مخصص القروض

.9

2018

2017

ألف درهم إماراتي

ألف درهم إماراتي

الرصيد كما في  1يناير

1٬030٬159

988٬992

تأثير اتباع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9كما في  1يناير على األرباح
المحتجزة

249٬803

-

1٬279٬962

-

المعاد بيانه في  1يناير 2018
الرصيد ُ
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :9الدين العام
المخصص العيني للمرحلة الثالثة

396٬153

-

إبراء الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين  1و2

()112٬605

-

معيار المحاسبة الدولي رقم 39
مخصصات خاصة

-

546٬591

مخصصات عامة

-

2٬058

()419٬797

()273٬025

مخصومًا منها :استرداد القروض المحذوفة مسبقًا

-

-

مخصومًا منها :إعادة قيد مخصص القروض

-

()234٬457

مخصومًا منها :تعديالت مخصصات خسائر القروض

-

-

1٬143٬713

1٬030٬159

مخصومًا منها :حذف القروض المنخفضة القيمة

الرصيد كما في  31ديسمبر

ب) اإلفصاحات الكمية

التعرض
حاالت
ُّ
إجمالي التعرض قبل تحفيف مخاطر االئتمان
أساليب تخفيف مخاطر االئتمان
االقتطاعات المباشرةالتعرض المشمول بالتصفية المدرجة في الميزانية العمومية
حملة بالمخاطر
 االستعاضة باألصول ُالم َّ
التعرض المشمول بالضمانات
من %100
إلى %20
%50
%100

ويعتمــد مبلــغ الضمــان الــازم ونوعــه علــى تقييــم المخاطــر االئتمانيــة للطــرف المقابــل ،حيــث تُطبــق المبــادئ التوجيهيــة فيمــا يتعلــق
َسـ َّلمة فــي النقــد واألوراق الماليــة
المت َ
بإمكانيــة قبــول أنــواع الضمــان والمعاييــر القياســية للتقييــم .وتتمثــل األنــواع األساســية للضمانــات ُ
والضمانــات العقاريــة والمخــزون والذمــم التجاريــة المدينــة .ويحصــل البنــك أيضــً علــى ضمانــات مــن الشــركات األم مقابــل قــروض شــركاتها
التابعــة أو شــركات المجموعــة األخــرى.
ويرصــد البنــك القيمــة الســوقية للضمانــات ويطلــب ضمانــات إضافيــة طبقــً لالتفــاق األساســي .كمــا يرصــد أيضــً القيمــة الســوقية
َســ َّلمة أثنــاء اســتعراضه لمــدى كفايــة مخصــص الخســائر المنخفضــة القيمــة .وينتهــج البنــك سياســية التصــرف فــي
المت َ
للضمانــات ُ
العقــارات المســتردة بأســلوب منظــم .وتســتخدم المتحصــات لتقليــل المطالبــات المســتحقة أو لتســديدها .كمــا أن البنــك  -فــي العمــوم
المســت َردة ألغــراض العمــل.
 -ال يشــغل العقــارات ُ

2132
31

٢٠١8
7
الـســنـوي102--
التـقـريــرTORPER L
AUNNA

2018
درهم إماراتي

2017
درهم إماراتي

24٬959٬240

25٬386٬363

-

-

-

-

حاالت التعرض المشمولة بالضمانات وفقًا للنهج المبسط
من %150
إلى %100
من %75
إلى %0
صافي حاالت التعرض بعد تخفيف مخاطر االئتمان

()1٬101٬458
1٬101٬458
24٬959٬240

()971٬084
971٬084
25٬386٬363

األصول المحملة بالمخاطر

15٬784٬475

16٬045٬234

د.
.1

تخفيف مخاطر االئتمان  -إفصاحات النهج الموحد
.9
اإلفصاحات النوعية
أ)
ُيجــري البنــك عمليــة اســتعراض نوعيــة االئتمــان بقصــد أن يحــدد علــى نحــو مبكــر التغيــرات الممكنــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف
المقابلــة ،بمــا فــي ذلــك عمليــات التنقيــح الدوريــة للضمانــات .وتنشــأ حــدود األطــراف المقابلــة باســتخدام نظــام تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة
الــذي يضــع لــكل طــرف مقابــل تصنيفــً ائتمانيــً يخضــع للتنقيــح الــدوري .وتســمح عمليــة اســتعراض الجــودة االئتمانيــة للبنــك بتقديــر
الخســارة المحتملــة نتيجــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا واتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي لهــا.

تخفيف مخاطر االئتمان  -إفصاحات النهج الموحد (تابع)

الموحد
مخاطر السوق وفقًا للنهج ُ

حملة بالمخاطر المقابلة
الم َّ
رأس المال المطلوب مقابل مخاطر السوق واألصول ُ
2018
رأس المال المطلوب

2017
رأس المال المطلوب
ألف درهم إماراتي

8٬058
41
20

2٬837
150
771

8٬119
77٬323

3٬758

ألف درهم إماراتي
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر مراكز األسهم
مخاطر الصرف األجنبي
مخاطر السلع
مخاطر الخيارات
إجمالي رأس المال المطلوب
حملة بالمخاطر (رأس المال المطلوب مقسمًا بواقع )10.5%
األصول ُ
الم َّ
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35٬796
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البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

البنك العربي المتحد ش.م.ع
اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل  ٣القاعدة ٣

الموحد (تابع)
مخاطر السوق وفقًا للنهج ُ

الموحد (تابع)
مخاطر السوق وفقًا للنهج ُ

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

د.

في  31ديسمبر ( 2018تابع)

د.

مخاطر أسعار الفائدة
.2
لدى البنك مخاطر أسعار الفائدة االسمية المقيدة في دفتر معامالت التداول الخاص به كما هي مبينة أعاله.

فيما يلي األرباح( /الخسائر) جراء تغييرات القيمة العادلة مضافة إلى (مخصومة من) الشريحة األول /الشريحة الثانية من رأس المال:
2018
درهم إماراتي

2017
درهم إماراتي

المضاف إلى (المخصوم من) الشريحة األولى من رأس مال األسهم العادية
المبلغ ُ
المضاف إلى (المخصوم من) الشريحة األولى من رأس المال
المبلغ ُ

()42٬855
-

10٬014
-

اإلجمالي

()42٬855

10٬014

ويبيــن الجــدول التالــي مــدى الحساســية تجــاه إمكانيــة تغيــر أســعار الفائــدة علــى صافــي إيــرادات الفائــدة للســنة الواحــدة لقائمــة الدخــل
الخاصــة بالبنــك ،وال يؤثــر هــذا تأثيــرًا جوهريــً علــى الحقــوق الملكيــة للبنــك.
ـاء علــى الســعر العائــم
تأتــي حساســية فائمــة الدخــل الموحــدة مــن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى صافــي الدخــل لمــدة ســنة واحــدة بنـ ً
األصــول الماليــة غيــر المتداولــة بســعر متغيــر والخصــوم الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018بمــا فــي ذلــك أثــر أدوات التحـ ُّـوط:
2018
تغير النقاط األساسية

حساسية إيراد الفائدة
ألف درهم إماراتي

2017
تغير النقاط األساسية

حساسية إيراد الفائدة
ألف درهم إماراتي

جميع العمالت

200+

202٬728

200+

181٬065

جميع العمالت

200-

()202٬728

200-

()181٬065

هـ .مخاطر التشغيل  -نهج المؤشرات األساسية
حملة بالمخاطر المقابلة لمخاطر التشغيل:
فيما يلي حساب األعباء الرأسمالية واألصول ُ
الم َّ

ترتبــط فــي األســاس حساســية إيــرادات الفائــدة المبينــة أعــاه بالــدوالر األمريكــي ألن البنــك ليــس لديــه أي صافــي تعــرض كبيــر فيمــا يتعلــق
باألصــول الماليــة غيــر المتداولــة بســعر متغيــر والخصــوم الماليــة بعمــات أخــرى.
مخاطر مراكز األسهم
.3
ليــس لــدى البنــك بنــد يتعلــق بمركــز األســهم فــي دفتــر معامــات التــداول لديــه .ولهــذا ،فــإن رأس المــال المطلــوب هــو صفــر .وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،فهنــاك اســتثمارات قليلــة فــي دفتــر المعامــات المصرفيــة لديــه تحــت فئــة القيمــة العادلــة عبــر الدخــل الشــامل اآلخــر .وللحصــول
علــى التفاصيــلُ ،يرجــى الرجــوع لإليضــاح رقــم “ 9االســتثمار” للقوائــم الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018
مخاطر الصرف األجنبي
.4
للحصــول علــى التفاصيــلُ ،يرجــى الرجــوع لإليضــاح رقــم “ 27إدارة المخاطــر  -مخاطــر العمــات” للقوائــم الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018
ولمــا كان ســعر الدرهــم اإلماراتــي ثابتــً مقابــل الــدوالر األمريكــي ،فإنــه تُســتبعد المراكــز بالــدوالر األمريكــي والعمــات الخليجيــة األخــرى
الثابتــة مقابــل الــدوالر األمريكــي
مخاطر الخيارات
.5
ُيعد تعرض البنك في الخيارات المشتراة والمبيعة متوافقًا على نحو تام ،ولهذا فإنه ليس هناك أعباء رأسمالية على تلك المراكز.
أرباح( /خسائر) إعادة التقييم خالل العام
.6
ُيجــري البنــك محاســبة التغييــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة عبــر الدخــل الشــامل اآلخــر (لــكل مــن الدين واألســهم)
وذلــك عبــر حقــوق المســاهمين .وتفاصيــل تلــك الديــون مبينــة فــي “قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر” فــي القوائــم الماليــة كمــا فــي 31
ديســمبر .2018

إجمالي الدخل (بما في ذلك الفائدة تحت التسوية)

4134
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درهم إماراتي

درهم إماراتي

1٬218٬979

2016

874٬443

2015

2017

721٬638

2016

874٬443

2018

670٬008

2017

721٬638

2٬266٬089

2٬815٬060

755٬363

938٬353

%15

%15

113٬304

140٬753

عامل المعالجات المحلية اإلماراتية  -السنة المالية 2017

-

1.5

عامل المعالجات المحلية اإلمارتية  -السنة المالية 2018

1.313

-

148٬712

211٬129

1٬416٬305

1٬759٬413

متوسط  3سنوات
عامل بيتا
متطلبات رأس المال قبل تطبيق التوجيه الوطني

متطلبات رأس المال بعد تطبيق التوجيه الوطني
حملة بالمخاطر المقابلة (متطلبات رأس المال
األصول ُ
الم َّ
مقسمة بواقع  %10.5لسنة  2018و %12لسنة )2017
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شغفنا هو تقديم
خدمات رقمية مبتكرة
Providing digital
innovation is our
passion

